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Stille ideologie: Een inleiding
Cor van Montfort, Ank Michels en Wouter van Dooren

De tijd waarin alomvattende ideologieeÈn en geloofsovertuigingen richting gaven
aan politiek en bestuur ligt achter ons. Toch is er geen sprake van een ideologische leegte. Politiek en bestuur zijn nog steeds doordrongen van ideologie, zo
blijkt uit de bijdragen in deze bundel.
Alleen is dat niet meer de luide ideologie van het grote verhaal, maar zijn het nu
vele micro-ideologieeÈn die stilzwijgend naast elkaar bestaan. In dit boek verkennen we aan de hand van voorbeelden uit Nederland en BelgieÈ hoe stille ideologieeÈn het publieke domein structureren. We laten ook zien wat de aantrekkelijke
en de gevaarlijke kanten zijn van stille ideologieeÈn.
De oude ideologieeÈn waren luid en omvattend. Luid omdat ze werden opgeschreven, uitgedragen en desnoods met geweld verdedigd door groepen volgelingen. Ze waren omvattend omdat hun logica doordrong tot in alle haarvaten
van het dagelijks leven. Om het eenvoudig te zeggen: wie tegen kruisraketten
was, wist ook wat hij moest eten en wie voor marktwerking was, wist hoe hij
zich moest kleden.
Deze bundel laat zien hoe gefragmenteerd het landschap van politiek en bestuur
inmiddels is. Als we dat landschap overzien, zien we in de plaats van de oude
`allesomvattende gesloten systemen van opvattingen over de werkelijkheid' nu
een landschap dat druk bevolkt wordt door een veelheid aan stille micro-ideologieeÈn die toch enig houvast bieden. De stille ideologieeÈn zijn geen alomvattende
verhalen, maar betekenisgevende en legitimerende verhalen op deelgebieden.
In deze bundel passeren voorbeelden van stille ideologieeÈn rond zeer uiteenlopende onderwerpen de revue, varieÈrend van het stille veronderstelde bondgenootschap tussen overheid en burger, het ideologische fundament van de medische professie en het geloof in vooruitgang door techniek tot de onzichtbare
grenzen op de luchthaven. Stille ideologieeÈn houden onze samenleving bijeen ondanks het ontbreken van een alomvattend en integrerend verhaal over het goede.
De verschillende stille ideologieeÈn hoeven onderling niet noodzakelijkerwijs consistent te zijn, maar kunnen ieder voor zich een bindende en structurerende
kracht hebben.
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Het onuitgesproken laten van vooronderstellingen en uitgangspunten kan ontegenzeggelijk voordelen hebben, zoals het vermijden van conflict of het creeÈren
van een gevoel van saamhorigheid, maar het stilzwijgen kan als het voortduurt
en de tegenstrijdigheden zich opstapelen, ook leiden tot verlies aan legitimiteit
en geloofwaardigheid, of tot cynisme en uitsluiting. Daarom is het noodzakelijk
stille ideologieeÈn te benoemen, te analyseren en ze waar nodig tot spreken te
brengen. Deze bundel wil de vanzelfsprekendheid van stille ideologieeÈn aan de
orde stellen.
Aan de hand van het voorbeeld van het debat over de multiculturele samenleving laten we zien wat een stille ideologie is en waartoe het `stil blijven' van de
ideologie kan leiden.

Het voorbeeld van de multiculturele samenleving
Een van de meest ingrijpende mondiale maatschappelijke trends van de laatste dertig
jaar is ongetwijfeld de immigratie. Het beleidsmatige antwoord was lang eenzijdig gericht op tolerantie en multiculturele verrijking. De argumentatielijn van dit boek is dat
dit komt doordat het beleid gedragen werd door een niet bediscussieerde, stille ideologie. Sommigen beweren dat nu de slinger in de andere richting doorslaat. Van het pamperen van de zwakke allochtoon, naar een flink(s) beleid dat assimilatie van normen en
waarden vooropstelt.
Zowel in BelgieÈ als in Nederland was er het multiculturele verhaal dat samenhang en sociale cohesie tussen culturen als het ideaal zag. Dit gold voor het onderwijs, maar ook
voor stedelijke ontwikkeling, de arbeidsmarkt, culturele participatie, enzovoort. Alle
maatschappelijke velden moesten gemengd zijn; gekleurde scholen zijn concentratiescholen, migrantenbuurten worden getto's genoemd, politieke lijsten moeten verkleuren, en
overheidsinstellingen krijgen quota opgelegd. Daarbij waren begrip en tolerantie de toverwoorden. De aanname was dat vermenging leidt tot begrip, en begrip leidt tot tolerantie en culturele verrijking. Vooral autochtonen moesten zich beter inleven in de situatie van immigranten. Dit zou immers ook voor de autochtoon leiden tot een multiculturele verrijking. Dat deze tolerantie er niet was, werd toegeschreven aan het gebrek aan
wederzijds begrip. Twijfel aan het ideaal van multiculturalisme leidde al snel tot het verwijt van discriminatie of zelfs racisme en de beperkte tolerantie aan de kant van de autochtone burger zou door meer wederzijds begrip opgerekt kunnen worden. Met andere
woorden, het ideaal van de multiculturele samenleving berustte op aannames die niet
publiekelijk bediscussieerd konden en mochten worden, en afwijkingen van het ideaal
zouden met een beroep op wederzijds begrip hersteld kunnen worden.
Na een aantal politieke gebeurtenissen werd deze stille aanname in de jaren negentig
ter discussie gesteld. In BelgieÈ was er de doorbraak van het Vlaams Blok in de bij uitstek gemengde Antwerpse buurten Borgerhout en de Seefhoek. Dit kwam zeer duide-
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lijk aan het oppervlak toen het Vlaamse actualiteitenprogramma Panorama het rauwe
racisme van de autochtone bevolking in de Seefhoek registreerde. De elitaire tegenreactie was vooral ontkenning. De verkiezingsoverwinning van extreem rechts werd zwarte
zondag genoemd, de zogenaamde traditionele partijen ± socialistisch, christen-democratisch, liberaal, maar ook groen ± legden een virtuele schutkring, een cordon sanitaire
rond het Vlaams Blok. De weldenkende burger ging in Brussel de straat op tegen extreem rechts. De slogan van deze betogingen was `hand in hand', volledig in de lijn
van de dominante maar stille multiculturele ideologie. Het cordon sanitaire rond de
partij Vlaams Blok, werd ook rond haar kiezers gelegd. Zo zagen de kiezers van het
Vlaams Blok het in elk geval. Terwijl de meeste kiezers vaker wisselden van partij,
was de partijtrouw van Vlaams Blok kiezers zeer groot. Het Vlaams Blok ontstond als
een protestpartij in Antwerpse immigratiebuurten die aansloot bij de angst van bange
Belgen, de verliezers van de socio-economische globalisering. Verkiezing op verkiezing
breidde het succes als een olievlek uit naar heel Vlaanderen met een anti-elitaire en
anti-immigratieagenda. Pas wanneer met Pim Fortuyn ook in Nederland het migratievraagstuk expliciet wordt gemaakt, wordt in BelgieÈ de stille ideologie van tolerantie en
wederzijds begrip aan de orde gesteld.
In Nederland werd het succes van de Lijst Fortuyn in Rotterdam aanvankelijk met ongeloof bekeken. In een opmerkelijk debat bij Pauw & Witteman zit een triomferende Fortuyn tegenover de politici-bestuurders uit de polder, die niet kunnen begrijpen hoe het
kan dat in een van de welvarendste landen ter wereld de kiezer toch zo ontevreden is.
In tegenstelling tot BelgieÈ, worden er in Nederland wel vragen gesteld bij de stille ideologie van het multiculturalisme. Ayaan Hirsi Ali, Frits Bolkestein, Paul Scheffer, Rita
Verdonk en Geert Wilders bekritiseren allemaal het multiculturele model, en hun opvattingen zijn deels overgenomen door andere partijen. Het debat gaat nu over de normen en waarden waaraan immigranten zich moeten aanpassen. Ook internationaal
wordt een flinkere houding tegenover migratie salonfaÈhig. Op 17 oktober 2010 stelt
ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel vast dat het multiculturele model gefaald
heeft: `Ik herinner me hoe we in de jaren zestig buitenlandse werkkrachten aanspoorden om
naar Duitsland te komen, een oproep waar ze massaal op ingingen. (¼) Doch pogingen om
een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven door de ander te accepteren hebben gefaald, volkomen gefaald' (Merkel, 2010), De stille ideologie van multiculturele
verrijking en tolerantie ligt onder vuur en is dus niet stil meer.

De ideologische verschuivingen in het immigratiedebat geven goed aan waar we
het in dit boek over willen hebben. Het gaat over de stille ideologieeÈn die bepalend zijn voor het beleid, maar niet ter discussie staan. Het gaat ook over de sociale mechanismen die maken dat stille ideologieeÈn aan de oppervlakte komen ±
en dus luider worden. Tot slot gaat het hier ook over `kleinere' ideologieeÈn, over
specifieke thema's.
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In deze inleiding gaan we eerst dieper in op het ideologiebegrip. We maken een
onderscheid tussen grote en kleine ideologie, tussen stil en luid. Daarna bespreken we enkele inzichten over verandering van ideologie. Stille ideologieeÈn worden geconstrueerd en gedeconstrueerd. Tot slot stellen we ons de vraag of ideologie stiller is geworden, en of dit een probleem is.
IdeologieeÈn in soorten en maten: groot en klein, luid en stil
Het concept ideologie is in de loop van de geschiedenis een vergaarbak van kenmerken geworden (Gerring, 1997). Wij definieÈren ideologie als een gedeelde en coherente visie op wat een goede burger, overheid en een goede samenleving is. Deze definitie houdt een aantal kenmerken in.
1. Ideologie wordt gedeeld door een groep. In het traditionele ideologiedebat werden deze groepen vaak gelijkgesteld aan sociaaleconomische status (SES). Sociaaleconomische status is echter niet het enige indelingsprincipe voor een
groep (zie bijvoorbeeld de etnische associaties in het multiculturalisme).
2. Ideologie gaat over de inrichting van de samenleving, en gaat dus over het politieke. Hiermee onderscheidt het concept zich van verwante meer integrale begrippen als wereldbeeld en geloofssysteem. Deze concepten hebben wel degelijk politieke implicaties, maar een politieke inhoud is niet per definitie nodig
(Gerring, 1997).
3. Ideologie is intern coherent. Ze bestaat uit een logisch geheel van oorzakelijke
verbanden die tot de veronderstelde ideale maatschappij moeten leiden. Interne coherentie betekent ook dat er extern contrast is. Er zijn alternatieve visies
mogelijk.
4. Ideologie is actiegericht. Ze veroorzaakt echter geen actie, maar is een `cause
for action' (Mullins, 1972). Ideologie heeft dus overtuigingskracht en brengt
mensen in beweging.
IdeologieeÈn kunnen we verder typeren aan de hand van twee kenmerken. Ten
eerste, zijn ze groot of klein en ten tweede, zijn ze stil of luid? Grotere ideologieen zijn meer alomvattend. Ze richten zich op verschillende domeinen van het
maatschappelijke leven. Zo vinden we het marktdenken terug in verschillende
sectoren; onderwijs, gezondheidszorg, milieubeleid. Andere ideologieeÈn zijn kleiner en geven een normatief beeld van bepaalde facetten van de inrichting van de
maatschappij. Het integratiedebat bijvoorbeeld richt zich sterk op de immigratie.
Het onderscheid stil/luid refereert aan de cognitieve structuur van ideologie.
Luide ideologie wordt gecommuniceerd. Het morele doel en de coherentie van
de visie worden uitgeschreven, opgenomen in curricula, verfilmd en expliciet gesymboliseerd. In zijn meest extreme vorm wordt er gedrild en geõÈndoctrineerd,
zie Noord-Korea. De stille ideologie daarentegen wordt niet expliciet gecommuniceerd. De aanvaarding binnen een groep is sterk genoeg, wat ertoe bijdraagt
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dat de ideologie wel een basis voor actie vormt. Deze actie wordt echter niet expliciet ingebed in dit ideologische kader. De institutionele theorie noemt deze actielogica de `logic of appropriateness' (March & Olsen, 2004). De emanciperende
benadering van het immigratievraagstuk bijvoorbeeld werd lang als vanzelfsprekend beschouwd.
Een stille ideologie heeft dus drie kenmerken:
1. Er wordt met grote vanzelfsprekendheid een gedeelde en samenhangende
visie gepresenteerd of gehanteerd op wat een goede burger, overheid en samenleving is.
2. De onderliggende keuzes en redeneringen blijven onuitgesproken.
3. Er zijn ook alternatieve visies mogelijk, maar deze blijven onbediscussieerd.
Sommige auteurs stellen dat ideologie per definitie `luid' moet zijn (Gerring,
1997, pp. 978-979). Putnam (1971, p. 655) bijvoorbeeld stelt dat ideologie een expliciete en bewuste overtuiging is. Thompson schrijft in 1984 dat geschreven
tekst nog altijd het belangrijkste medium is voor ideologie (Thompson, 1984,
pp. 85-86). De meest expliciete vorm van ideologie is hierbij propaganda. Heel
wat andere auteurs benadrukken dan weer het onbewuste, stille karakter van
ideologie (Gerring, 1997, p. 979). Er kan en zal vaak ideologie zijn zonder dat
deze als ideologie gearticuleerd is. Uit gedrags- en beleidspatronen kan misschien
wel een ideologie worden afgeleid. Volgens ons zijn deze perspectieven niet tegenstrijdig. IdeologieeÈn zijn permanent in evolutie. De sociale mechanismen van
ideologische constructie en deconstructie komen in de volgende sectie aan bod.
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Figuur I.1
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We kunnen de verschillende vormen van ideologie nu typeren aan de hand van
een assenstelsel (zie figuur I.1). In deze bundel bespreken we verschillende verschijningsvormen van stille ideologieeÈn. In kwadrant 1 vinden we de kleinere en
stillere ideologieeÈn. Zo geeft de bijdrage van Margo Trappenburg weer hoe de
ideologie van de marktwerking in de zorg de bestaande stille ideologie van de
medische ethiek van de zorgprofessional kapot heeft gemaakt. Erik BaÈhre en
Diny van Est nemen de stille ideologie achter het persoonsgebonden budget
onder de loep, die ervan uitgaat dat marktwerking enerzijds en solidariteit en gemeenschapsgevoel anderzijds naast elkaar kunnen bestaan.
In kwadrant 2 komen de stille, maar grotere ideologieeÈn aan bod. Een brede ideologische positie die stil blijft, is het wetenschappelijk vooruitgangsgeloof. Rinie
van Est betoogt in deze bundel dat het geloof in de technische maakbaarheid
sinds de Tweede Wereldoorlog radicaal en zonder noemenswaardige discussie is
uitgebreid van de dode naar de levende natuur, de mens incluis.
Kwadrant 3 zijn de luide, maar kleinere ideologieeÈn. Het huidige immigratiedebat lijkt binnen dit kwadrant te passen.
Tot slot bevat kwadrant 4 de grote en luide ideologieeÈn. Heel wat grote ismen ±
het marxisme, het kapitalisme, het neoliberalisme ± schrijven zo een brede maatschappij-inrichting voor. Ze maken zich ook kenbaar. De neoliberale ideologie in
het ontwikkelingsbeleid werd bijvoorbeeld heel expliciet neergeschreven in de
Washington-consensus, waarbij marktwerking en liberalisering als algemeen ontwikkelingsmodel werden aanvaard door grote donoren.
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De grote en luide ideologieeÈn in deze laatste categorie zijn al verschillende malen
dood verklaard. Francis Fukuyama kondigde in 1992 het einde van de geschiedenis aan (Fukuyama, 2006). In 1960 sprak de Amerikaan Daniel Bell in zijn klassiek geworden werk al over `the end of ideology' (Bell, 2000). Voor Bell is een
ideologie een allesomvattend gesloten systeem van opvattingen over de werkelijkheid dat de wereld en de manier van leven wil veranderen (Bell, 2000,
p. 400). De stelling van Bell is dat de oude ideologieeÈn die tot ontwikkeling kwamen in de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw hun aantrekkingskracht hebben verloren. Dat geldt ook voor de oudere ideologieeÈn, zoals
het liberalisme en het conservatisme, maar het sterkst geldt dat voor het marxisme.
Het afbrokkelen van de alomvattende ± luide ± ideologieeÈn maakte de weg vrij
voor alternatieve vormen van politieke en sociale binding en mobilisatie. Op het
eerste gezicht lijkt het neoliberale denken de vrijgekomen ideologische ruimte te
hebben ingenomen. Onze economische en politieke instituties zijn inderdaad
doordrongen van het economisch neoliberalisme waarin geld, individuele vrijheid, marktmeesters en groeidenken allesbepalend zijn. Toch verklaart de zeer
luide neoliberale filosofie maar zeer ten dele de inrichting en het functioneren
van politiek en bestuur. Als we specifieke sectoren zoals de gezondheidszorg of
de buitenlandpolitiek, en specifieke locaties zoals wijken of vliegvelden, aan een
nadere beschouwing onderwerpen, dan zien we ook heel andere structurerende
en normerende mechanismen: de stille ideologieeÈn, stilzwijgende gedeelde visies
die met grote vanzelfsprekendheid doorwerken in de vormgeving van politiek
en bestuur, of in de inrichting van fysieke ruimtes. Ze vullen de ideologische
leegte op en vermengen zich soms (zie de gezondheidszorg) met het neoliberale
discours.
Stille ideologieeÈn lijken op het eerste gezicht op `gewone' normatieve assumpties
die aan beleid en bestuur ten grondslag liggen. Inderdaad kunnen deze normatieve assumpties uitgroeien tot een stille ideologie als zij onuitgesproken (`stil')
blijven en als er sprake is van een, met grote vanzelfsprekendheid, gedeelde en
samenhangende visie op wat een goede burger, overheid en samenleving is. Normatieve assumpties die expliciet door de overheid worden uitgedragen, die niet
breed worden gedeeld in de samenleving, of die niet leiden tot concrete handelingen beschouwen we niet als stille ideologie.
Het zal intussen duidelijk zijn dat we nog steeds een plaats zien voor ideologie.
Wel is deze ideologie van vorm veranderd. Het postmodernisme argumenteert
dat ideologieeÈn kleiner zijn geworden, als ze uÈberhaupt al bestaan. In deze bundel betogen we dat heel wat ideologieeÈn ook stil zijn en blijven. Dit is ons inziens
een onderbelicht facet.
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Ideologische constructie en deconstructie
Stille ideologieeÈ n zijn in sterke mate geõÈnstitutionaliseerd en krijgen dus een
taken-for-granted karakter. Stille ideologie motiveert, legitimeert en integreert
actie, zonder dat die acties geduid worden binnen het ideologische kader. Stille
ideologieeÈn geven dus richting en stabiliteit. Toch zijn ze ook veranderlijk, zoals
het voorbeeld van het multiculturele debat aangeeft. De vraag is dan ook hoe
het komt dat stille ideologieeÈn soms luid worden.
Een eerste mechanisme bestaat erin dat de stille ideologie door confrontatie ontmaskerd wordt. Actoren met alternatieve ideologieeÈn botsen tegen de stille ideologie aan; Merkels falen van het multiculturele model, Thatchers uitroep dat de samenleving niet bestaat, Fortuyns `Nederland is vol', Sarkozy's `racaille' ± uitschot
± dat de banlieus onveilig maakt, Stevaerts bezorgdheid over de `verzuring' van
de samenleving, Obama's `change'. Actoren gebruiken hier frames in een politieke
strijd. Deze frames werken omdat ze zich baseren op en/of afzetten tegen een
ideologisch beeld. Succesvolle framing is dus een vorm van een ideologisch conflict in de praktijk. Het is ook een eÂcht conflict waar politici van wakker liggen,
en niet het soort achterhoedegevecht waar meer diepgravende ideologische debatten toch vaak op lijken.
Framing is een tactiek in de politieke communicatie (Lakoff, 2001). Frames en issues komen en gaan in steeds snellere nieuwscycli. Niettemin komen stille ideologieeÈn precies in dit publieke debat aan de oppervlakte, komen ze onder vuur te
liggen en kunnen ze zich verdedigen. Wanneer frames verdwijnen, wordt het
ook weer stil rond de ideologie. De ideologie kan relatief ongehavend uit de publieke arena komen, maar ze kan zoals in het geval van de multiculturele consensus evengoed fundamenteel veranderd zijn. Het is ook denkbaar dat een stille
ideologie verdwijnt zonder dat er een helder alternatief in de plaats komt. IdeologieeÈn die uit verschillende hoeken en herhaaldelijk bestookt worden, hebben
minder kans om stil te blijven.
Er is ook nog een andere, minder zichtbare manier waarop stille ideologie kan
veranderen. In plaats van te ontmaskeren, voltrekt zich een graduele erosie van
de ideologie en een geruisloze sedimentatie van een ander ideologisch kader.
Deze graduele verschuiving zien we eerder in het beleid en aan de frontlijn van
de uitvoeringsorganisaties, dan in de politieke arena. In de beleidswetenschappen
wordt de ideologische consensus in sectoren geduid met begrippen als advocacy
coalitions (Sabatier, 1993) of discursieve coalities (Hajer, 1997). Meike Bokhorst beschrijft in dit boek hoe de werking van de Europese stille ideologie na de Tweede
Wereldoorlog, samengevat als `nooit meer oorlog', erodeerde en dus haar sturende kracht verloor. Nu is Europa op zoek naar een invulling van deze ideologische leegte.
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Treedt de stilte in?
Naarmate een eenduidig moreel kompas ontbreekt zal de behoefte aan andere
bindende mechanismen groter worden. Stille ideologie is zo'n mechanisme. Door
met z'n allen bepaalde zaken als vanzelfsprekend te accepteren en niet publiekelijk uit te discussieÈren wordt maatschappelijke of politieke onrust voorkomen en
de schijn van eenheid gehandhaafd.
De bijdragen in dit boek geven duidelijk aan dat er nog steeds ideologie is in politiek en bestuur, maar dat die ideologie vaak onuitgesproken blijft. De dynamiek
achter het ontstaan en de ontwikkeling van stille ideologieeÈn is een samenspel
van intentionele handelingen en stilzwijgend gegroeide praktijken. Daarom is
een stille ideologie geen `complot van de heersende klasse', en ook meer dan een
`beleidstheorie', dat wil zeggen een set ± vaak onuitgesproken ± veronderstellingen achter het overheidsbeleid. Ook is een stille ideologie meer dan een verborgen `wil van het volk'. De stille ideologie verwijst naar de stilzwijgende allianties
tussen staat en samenleving op vele plaatsen in het publieke domein.
En zo ja, is dat een probleem?
Via stille ideologieeÈn verenigen we ons stilzwijgend achter bepaalde conventies
en beleidskeuzen, maar ook achter een bepaalde vormgeving van de fysieke ruimte (zie het voorbeeld van de luchthaven in de bijdrage van Huub Dijstelbloem).
Er gaat een sterke sturende en structurerende kracht uit van stille ideologieeÈn.
Ze disciplineren en kanaliseren ons gedrag.
Vervolgens doet zich de vraag voor of het stilzwijgen van ideologie problematisch is. Misschien is de stilte juist een deugd. Stil betekent, zoals hierboven
werd beschreven, dat keuzen, redeneringen niet worden uitgesproken. Dat kan
heel legitiem zijn, omdat het werkt en omdat het beleid mogelijk maakt. Zo laat
Margo Trappenburg in haar bijdrage over de gezondheidszorg zien dat de stille
ideologie dat de dokter bepaalt, bijdroeg aan sociale gelijkheid in de zorg en een
beheersing van de kosten. Taboes en de daaruit voortvloeiende handelwijzen
kunnen een heel nuttige functie hebben in de samenleving, zoals bijvoorbeeld bepaalde belangrijke gedeelde waarden in een samenleving die ons sturen en structureren (bijvoorbeeld `eerlijkheid' of `waarachtigheid') en die niet telkens opnieuw ter discussie hoeven te worden gesteld.
Maar het `stille' karakter heeft ook een keerzijde. De vanzelfsprekendheid van de
stille ideologie leidt tot depolitisering, uitsluiting, stolling en vermindering van
publiek debat. Zo kunnen onuitgesproken negatieve ideeeÈn over kritische opvattingen van burgers ertoe leiden dat er te weinig wordt gedaan met nieuwe ideeen, met alternatieven voor een bestaande situatie of met kritiek op beleidsvoorne-
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mens (zie de bijdrage van Imrat Verhoeven en Mirjan Oude Vrielink). Een ander
voorbeeld is het zelfverzekerde geloof in vooruitgang door techniek, dat een werkelijk politiek debat over de rol van techniek in de samenleving in de weg staat
(zie de bijdrage van Rinie van Est). Of neem de reclassering, waar de vanzelfsprekendheid van `meten is weten' leidt tot angst en vasthouden aan rigide productieregels en protocollen (zie de bijdrage van Karin Geuijen). Kortom, de stille
ideologie kan op de lange duur een goede werking van het publieke en politieke
debat, de democratie, en een actieve publieke sfeer (zie de bijdrage van Van den
Brink in deze bundel) in de weg zitten.
De stilte voorbij?
Stille ideologieeÈn werken door in de vormgeving van politiek en bestuur of in de
inrichting van fysieke ruimtes. Hierboven beschreven we hoe stille ideologieeÈn
soms ± voor bepaalde duur ± heel effectief kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook risico's met zich meebrengen. Op de lange duur vormen de niet bediscussieerde
veronderstellingen, niet sluitende redeneringen of zelfs tegenstrijdigheden een
mogelijk gevaar voor het bestuur en de politiek. Het te lang `stil' blijven kan op
den duur leiden tot een aantasting van de geloofwaardigheid en legitimiteit van
de politiek, de bestuurder of de instituties.
Is een terugkeer naar een oude of nieuwe luide en alomvattende ideologie dan
gewenst? Wij denken dat dit nostalgische verlangen naar eenheid en richting feitelijk niet aan de orde is en normatief ook niet gewenst is. Dit is een tijd waarin
markt en overheid, civil society, persoonlijke idealen, moraal, `ietsisme' en commercie samengaan. Dit boek vestigt de aandacht op die momenten en plekken
waar staat, marktpartijen, civil society en individuele burgers elkaar in stilzwijgende allianties ontmoeten. Maar dit boek laat ook zien dat juist het stille in de
stille ideologie soms fungeert als een kurk op een fles die ervoor zorgt dat onderliggende spanningen en ongerijmdheden geen uitweg meer kunnen vinden. Het
stille karakter van de stille ideologie is vooral daar risicovol waar `iets' als vanzelfsprekend met het Goede wordt geassocieerd. Dat `iets' kan bijvoorbeeld de
overheid of de techniek zijn. Door de vanzelfsprekende associatie met het Goede
worden tegenkrachten en tegenargumenten niet meer gehoord en komen op den
duur de checks and balances in de samenleving onder druk te staan.
In een aantal bijdragen komt het stilzwijgende bondgenootschap tussen overheid
en burger terug (te weten de hoofdstukken 1, 2, 3, 4 en 8). De burger wordt
onder het mom van participatie en empowerment ingezet als beleidsinstrument.
In plaats van de bureaucratie te verminderen wordt burgers aangeleerd hoe met
de bureaucratie om te gaan en dienstbaar aan de staat te zijn. Het stilzwijgende
bondgenootschap van overheid en burger kan op den duur de aandacht afleiden
van die situaties waar de belangen van overheid en burger niet parallel lopen,
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bijvoorbeeld daar waar de grenzeloze behoefte van de overheid aan informatie
en beheersing op gespannen voet staat met de behoefte aan ruimte, individuele
vrijheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. Het stille
in de stille ideologie is hier dus risicovol omdat het de complexiteit van verhoudingen verhult. Er is niet alleen sprake van een verbond, maar ook van eigen belangen.
Ook andere bijdragen laten zien waartoe het niet ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden kan leiden. Zo is de beleefdheid waarmee beschaafde staten
zich onderscheidden van de schurkenstaten (zie hoofdstuk 11) niet langer als
vanzelfsprekendheid serieus te nemen na Guantanamo Bay en de executie van
Bin Laden. Ook de moorden op Saddam Hoessein en Kadhafi wekken nauwelijks
meer verontwaardiging in de `beschaafde' wereld. De beschaafde staten hebben
de methoden van de schurkenstaten overgenomen of accepteren die van andere
staten als het gaat om `buitencategorie' schurken. Zij hanteren tegelijkertijd nog
steeds het verhullende vocabulaire van de stille ideologie van de `schurk tegenover de beschaving'. Op termijn is echter ofwel het vocabulaire van de beschaving ofwel het gedrag van de wetteloze niet vol te houden zonder aan geloofwaardigheid en legitimiteit in te boeten. En in zijn bijdrage over technologie
(hoofdstuk 5) laat Rinie van Est zien dat het stilzwijgende vooruitgangsgeloof en
het geloof in de helende werking van technologie een fundamenteel debat over
de rol van technologie in de weg staan. Daarmee kunnen praktijken groeien
waar we collectief achteraf spijt van krijgen.
Met deze bundel willen wij een pleidooi houden voor het doorbreken van de stilte. De stilte mag niet leiden tot onbespreekbaarheid. Het blijft essentieel dat ook
de stille ideologie van tijd tot tijd tegen het licht wordt gehouden door tegendenkers: kritische waakhonden zoals de ombudsmannen, rekenkamers en planbureaus, maar ook kritische burgers, journalisten en andere onafhankelijke tegenmachten. Ook wetenschappers hebben hierin een taak door van tijd tot tijd onbesproken en onbespreekbare vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen, ook al
leidt dat tot een ongemakkelijke waarheid.
Conclusie
Recapitulerend zijn stille ideologieeÈn belangrijke ± en naar ons idee onderschatte
± regulerende principes in onze samenleving. Enerzijds zijn het structurerende en
dempende mechanismen in een tijdperk waarin zowel de grote verhalen ontbreken als ook de postmoderne contextualisering geen aantrekkelijk alternatief is.
De stille ideologieeÈn zijn het onzichtbare cement in onze samenleving. Anderzijds
zijn de stille ideologieeÈn risicovol omdat hun dempende werking zich ook uitstrekt over het politieke proces zelf. Zij kunnen, als ze te lang stil blijven, een gevaar voor het democratie en de publieke sfeer opleveren en op de langere termijn
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een risico voor de legitimiteit van de overheid en de politieke besluitvorming.
Wie de dynamiek in bestuur en beleid wil begrijpen zal inzicht moeten krijgen
in de werking van de stille ideologieeÈn in het publieke domein.
Opbouw van de bundel
Deel 1 De stille ideologie van het bondgenootschap tussen staat en burger
Rik Peeters en Gerard Drosterij beschrijven de stille ideologie van de intredende
overheid. Daarmee doelen zij op het veronderstelde bondgenootschap tussen
burgers en overheid. In het politieke discours wordt de scheidslijn tussen staat
en samenleving opgeheven. De burger wordt steeds meer het domein van de
staat in getrokken en gemaand tot verantwoordelijk gedrag. Peeters en Drosterij
betogen dat er een verstikkende relatie dreigt te ontstaan tussen samenleving en
staat omdat de verantwoordelijkheid van de burger eenzijdig in het teken van
staat van de dienstbaarheid jegens de staat.
Het bondgenootschap tussen overheid en burger staat ook centraal in de bijdrage
van Wouter van Dooren. Hij stelt dat achter het idee van participatieve besluitvorming een veronderstelde verbondenheid tussen burger en bestuur schuilgaat.
Deze veronderstelde verbondenheid ontneemt het zicht op de spanning die er in
de praktijk bestaat tussen participatieve en elitaire besluitvorming. Hij illustreert
dit aan de hand van een groot infrastructuurproject in Vlaanderen.
Imrat Verhoeven en Mirjan Oude Vrielink gaan verder door op de rol de burger. Zij
wijzen op het geõÈnstrumentaliseerde en gedepolitiseerde burgerschapsideaal dat
ten grondslag ligt aan burgerparticipatie. Zij spreken in dit verband van de stille
ideologie van de doe-democratie. Zij waarschuwen dat deze stille ideologie de
positieve bijdrage die tegenbewegingen en burgerinitiatieven kunnen hebben
dreigt weg te drukken.
Ted van de Wijdeven, Mirjan Oude Vrielink en Bram Boluijt bespreken in hun bijdrage de stille ideologie van empowerment waarbij van burgers wordt verwacht
hun eigen kracht in te zetten voor de publieke zaak. Zij laten zien dat empowerment van burgers in de praktijk vooral een instrument is geworden dat wordt ingezet om beleid uit te voeren. Dat leidt tot een oververtegenwoordiging van projecten die op voorhand al kansrijk zijn. De intrinsieke zelfontplooiing en persoonlijke groei van deelnemende burgers is `slechts' bijvangst van actieve en betrokken ontwikkelingswerkers. De auteurs werpen de vraag op of deze vorm van
empowerment van burgers (competente) tegenspelers of marionetten van beleid
maakt.

Stille ideologie: Een inleiding

21

Deel 2 De stille ideologie van het instrumentalisme
Rinie van Est beschrijft de stille ideologie van de instrumentele opvatting van
technologie. Hij betoogt dat er een sterk geloof bestaat in de technologie als een
politiek te sturen middel om maatschappelijke problemen op te lossen, economische groei te bereiken en vooruitgang te realiseren. Deze visie op techniek doet
echter geen recht aan het onvoorspelbare en soms subversieve karakter van technologische ontwikkeling. Ook staat het diepgewortelde geloof in vooruitgang
door techniek een werkelijk politiek debat over de rol van techniek in de samenleving in de weg.
Huub Dijstelbloem gaat in op een heel andere vorm van instrumentele stille ideologie. Hij laat de stille ideologie achter de vormgeving van een luchthaven zien:
`¼ inrichting, beheer en het beleid van de luchthaven zijn gericht op de creatie
van een non-publiek, bestaande uit migranten, vluchtelingen en ongewenste reizigers die steeds strikter gescheiden worden van het ``reguliere'' grensverkeer.'
Deel 3 De stille ideologie van de professional en de bureaucratie
Margo Trappenburg laat zien dat de stille ideologie van het adagium `de dokter
beschikt' er jarenlang voor zorgde dat ideologische conflicten langs godsdienstige
scheidslijnen konden worden gedepolitiseerd. Vraagsturing en marktwerking
verstoorden de vrede die de stille ideologie had gebracht. Haar bijdrage eindigt
met een pleidooi voor een herwaardering van stille ideologie.
Erik BaÈhre en Diny van Est gaan door op de zorgsector. Zij laten aan de hand van
het voorbeeld van het persoonsgebonden budget zien dat er weliswaar marktwerking is geõÈntroduceerd, maar dat er tegelijkertijd een nieuwe stille ideologie
is ontstaan. Achter het persoonsgebonden budget ligt de onuitgesproken veronderstelling dat marktwerking enerzijds en solidariteit en gemeenschapsgevoel anderzijds elkaar aanvullen. De stille ideologie waarin markt en gemeenschap
vreedzaam samengaan, pakt in de praktijk minder eenduidig uit. Veel hulpbehoevenden zijn enthousiast over de keuzemogelijkheden, maar daartegenover
staan ook verzakelijkte en ontwrichte familieverhoudingen en burgers die in getrainde bureaucraten zijn veranderd.
Karin Geuijen beschrijft de viervoudige stille ideologie in de reclassering. Deze
leidt ertoe dat professionals de hun geboden ruimte niet benutten. Onbediscussieerde vanzelfsprekendheden bij een experiment met meer handelingsruimte voor
de professional in de reclassering leidden tot hoge verwachtingen, die echter in
de praktijk niet worden waargemaakt omdat deze vanzelfsprekendheden in de
praktijk toch niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn. Zij doet in haar bijdrage suggesties om het reflexief vermogen van de sector te bevorderen.
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Deel 4 De stille ideologie van de idealen
GabrieÈl van den Brink gaat in op de verborgen idealen in onze samenleving. Hij
vat daarbij ideologie op als een logica van idealen en betoogt dat `deze ideologie
haar werk in stilte doet aangezien de articulatie van idealen veelal tot de private
sfeer beperkt blijft.' Idealen en ideologie zijn wel degelijk aanwezig in onze samenleving. Alleen als deze zichtbaar worden gemaakt, zal het onbehagen in de
politiek afnemen en krijgen we een vorm van politiek die weer ergens over gaat,
zo luidt zijn visie.
Ook Jorg Kustermans beschrijft een ideaal, namelijk het ideaal van de beleefde
staat. Hij beschrijft aan de hand van de definieÈring van schurkenstaten het belang
dat in de internationale politiek wordt gehecht aan etiquette en beleefdheid. De
stille ideologie van de beleefdheid onderscheidt goed van kwaad. Het gaat bij
deze stille ideologie niet om de inhoud maar om de vorm.
Meike Bokhorst beschrijft hoe de stilzwijgende mix van politiek pragmatisme en
het ideaal van vrede en veiligheid die aan het ideaal van de Europese Unie ten
grondslag lag, is weggedrukt door de ontwikkeling van de vrije markt en de
muntunie. Zij laat zien tot welke legitimiteitsproblemen dit leidt.
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Deel 1
De stille ideologie van het bondgenootschap
tussen staat en burger

1

De ideologie van de intredende
overheid: de staat als bondgenoot van
(sommige) burgers1
Rik Peeters en Gerard Drosterij

En het kenmerkende van onze moderne, bureaukratische of administratieve systemen
is dat ze niet meer weten te sterven en elkaar alleen nog kunnen opvolgen. De huidige
bewindslieden geloven in hun deugdzaamheid, want ze geloven in de aanstelling door
volken. Zij kennen slechts de banale strategie van de macht. In andere vormen van politiek daarentegen wist men dat macht nooit neerkomt op het eenzijdige vermogen om
te beschikken over de wil van de andere, maar altijd op de subtiele en dubbelzinnige
uitoefening van haar eigen verdwijning.2

1.1

Inleiding

Een bescheiden politiek?
De afgelopen tien jaar heeft het politieke landschap een transformatie doorgemaakt. Specifieker, in het politieke discours over de verhouding tussen politiek en
samenleving is de overheid zich ogenschijnlijk dienstbaar gaan opstellen. Te midden van het politiekmediale rumoer dat is losgebarsten na de opkomst en ondergang van Pim Fortuyn hebben bewindslieden weinig middelen onbenut gelaten
om de gunsten van het volk te winnen. Sinds het eerste kabinet-Balkenende de
noodsignalen uit de samenleving over veiligheid, immigratie en integratie tot uitgangspunt voor zijn beleid nam, worden politieke debatten ingeleid, afgesloten of
omlijst met aanspraken op een vermeende overeenstemming tussen politieke wilsvorming en de wil van het electoraat. Politieke representatie is er vooral op gericht
het verschil tussen representant en gerepresenteerde zo klein mogelijk te maken.
Een aantal ontwikkelingen staat aan de wieg van de toegenomen politieke dienstbaarheid. Ten eerste de toegenomen vrees voor het elitarisme bij bewindslieden.
Sinds aan het eind van de vorige eeuw de `kloof' tussen burgers en politiek de
morele achtergrond werd van veel publieke debatten, beloofden vele bewindslieden beter te (gaan) `luisteren' naar de burger. De kiezer moest serieuzer worden
1. De auteurs danken ir. Ellen Wiemer voor haar kritische opmerkingen bij een eerdere versie van
deze tekst.
2. Baudrillard (1992: 121).
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genomen, en zoals het democratisch verkozenen betaamt (als ook door de Kroon
benoemde bestuurders), dient er geijverd te worden de politieke boodschap een
afspiegeling van de opvattingen van (een deel van) het electoraat te laten zijn. In
het onrustige politieke landschap is de opgave om te `zoeken naar een publiek'
(Van Middelaar, 2009) echter met weinig zekerheden omgeven. Kwetsbare imago's, onvoorspelbare incidenten, wispelturige kiezers, vluchtige meerderheden ±
steeds opnieuw blijkt de vermeende vrede tussen kiezers en gekozenen van
korte duur te zijn.
Een tweede belangrijke ontwikkeling in het Nederlandse politieke discours is de
groeiende overtuiging dat het `maakbaarheidsgeloof' tot het verleden behoort.
De verwachting dat de overheid complexe maatschappelijke vraagstukken kan
oplossen, wordt door weinigen meer gekoesterd. Hoewel het eerste kabinet-Balkenende de vraagstukken van veiligheid en integratie serieus nam, voegde het
daar ook aan toe dat een overheidsgarantie op volledige veiligheid een illusie is.
De burger zal ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen ± de overheid kan
het niet alleen. `Samen' werd een centraal begrip in de kabinetten-Balkenende.
Reeds in in 2002 werd de notie van meer verantwoordelijkheid voor burgers benadrukt in het politieke discours. Zo viel in de troonrede van 2002 te lezen:
Burgers zijn de dragers van de maatschappij. Te vaak wordt naar de overheid gekeken
om problemen en risico's in het dagelijks leven te voorkomen of weg te nemen. Maar
tegelijkertijd wordt steeds minder geaccepteerd dat die overheid beperkingen oplegt
aan mensen. Een nieuwe balans moet worden gezocht. De samenleving kan alleen
functioneren als burgers zich willen afvragen wat zij voor elkaar kunnen doen, voordat
zij de blik op de overheid richten. [¼] Uitgangspunten hierbij behoren te zijn: respect,
verantwoordelijkheid en verantwoording.

Een daadkrachtige politiek?
Het zou echter een misvatting zijn om uit beide ontwikkelingen in het politieke
discours af te leiden dat bescheidenheid het enige kenmerk van de nieuwe politiek
is. Wat op het eerste gezicht een dienstbare houding richting bevolking lijkt, kan
bij nader inzien ook worden begrepen als een populistische tendentie die zich
uitstrekt over vrijwel het volledige politieke spectrum. Hoewel democratische politiek letterlijk genomen een populistische kern kent ± het volk regeert ±, heeft in
de praktijk van de representatieve democratie de idee dat de wil van het volk gekend, gerespecteerd en zo onbemiddeld mogelijk ge(re)presenteerd moet worden
een hoge vlucht genomen (cf. Peeters, 2009). En wat op het eerste gezicht een
nuancering van maakbaarheidsidealen is, kan bij nader inzien worden begrepen
als het inschakelen van burgers om beleidsambities te realiseren. De overheid
die het niet alleen aankan, roept burgers op hun bijdrage te leveren aan een veiliger samenleving, aan meer sociale cohesie in de wijk en aan respectvolle omgangsvormen. Zo staat in het regeerakkoord van 2010 tussen VVD en CDA: `We
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gaan letterlijk en figuurlijk werk maken van het oplossen van problemen. [¼] Dit
kabinet gelooft in een overheid die alleen dat doet wat zij moet doen, liefst zo
dicht mogelijk bij mensen.'
De nieuwe publieke verantwoordelijkheid bestaat uit een nauwe samenwerking
tussen een strenge overheid en een plichtsbewuste burger. De ogenschijnlijke paradox is hier dat de politiek zich niet alleen bedient van taal die bescheidenheid
uitdrukt, maar ook van taal die daadkracht uitdrukt. Op veel terreinen is de Nederlandse overheid zich de laatste jaren steeds activistischer gaan verhouden tot
allerlei sociale kwesties en maatschappelijke problemen. En bij retoriek blijft het
niet: het discours van de daadkracht is ook een richtsnoer voor overheidshandelen ± varieÈrend van `outreachende jeugdzorg' en `activerend welzijnsbeleid' (e.g.
Verhoeven & Ham, 2010) tot aan het brede spectrum van toezicht, repressie en
preventie in het veiligheidsbeleid (e.g. Boutellier, 2005). Zo is de grootschalige
uitbreiding van cameratoezicht en gegevensuitwisseling tussen veiligheidsinstanties bedoeld om de bevolking tegen criminelen en terroristen te beschermen; zo
wordt het actief aanbieden van opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met risicojongeren gezien als een vorm van zorg en preventie; en zo worden
interventies ter beõÈnvloeding van ongezonde levensstijlen gepresenteerd als ondersteuning om `de gezonde keuze ook de gemakkelijkste keuze' te maken (e.g.
Nota Overgewicht, 2009). De overheid begeeft zich steeds nadrukkelijker aan het
front van maatschappelijke vraagstukken ± maar deinst er evenmin voor terug
om tegelijkertijd een liberaal onthoudingsvertoog te houden.
De metafoor van het bondgenootschap: ingang tot een analyse
Het ambigue beeld van een gelijktijdig dienstbare en daadkrachtige politiek vindt
zijn uitdrukking in de zelfdefinitie waarmee de vorige twee Nederlandse kabinetten in hun regeerakkoorden de samenleving tegemoet hebben getreden: het verlangen om `bondgenoot van burgers' te zijn (zie de regeerakkoorden van CDAPvdA-CU, 2007 en CDA-VVD, 2010). De metafoor van het bondgenootschap,
een alliantie, roept het beeld op van een regering die zich niet boven maar naast
burgers plaatst, en voornemens is om zij aan zij met burgers de strijd aan te gaan.
In deze metafoor van het bondgenootschap komen dienstbaarheid en daadkracht
samen en lijkt de ogenschijnlijke paradox te worden opgelost. Maar nieuwe vragen doemen op: ten eerste voor welke strijd dit denkbeeldige bondgenootschap
wordt gesloten, ten tweede tegen welke vijand de regering gezamenlijk met burgers wil optrekken en ten derde, hoe inclusief dit bondgenootschap eigenlijk is?
In het navolgende zetten wij uiteen dat het bondgenootschap tussen regering en
burgers, zoals de regering dat voor ogen staat, een centrale rol speelt in de verhulde ideologie van een intredende overheid. De transformatie die zich momenteel
voltrekt in de verhouding tussen staat en samenleving (vergelijk Drosterij, 2008;
Frissen, 2009; Trommel, 2009; Schinkel & Van Houdt, 2010) vindt zijn modus
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vivendi in dit denkbeeldige bondgenootschap. Wij demonstreren in het navolgende dat juist door de gebruikmaking van een discours dat in zijn uiterlijke verschijning het beeld van de bescheiden en dienstbare politiek oproept, de rechtvaardiging kan plaatsvinden van diepgaande overheidsinterventies jegens de
burgers die zich onttrekken aan de wederzijdse verantwoordelijkheden van het
door de politiek gedefinieerde bondgenootschap.
`Ideologie' is een term die nog steeds door bestuur en politiek angstvallig vermeden wordt. Maar natuurlijk wil dit niet zeggen dat de hedendaagse politiek volledig van ideologische sporen ontdaan is. Integendeel, na het politiek liberale pragmatisme van de paarse kabinetten aan het einde van de twintigste eeuw, kenmerken de regeringen van de prille eenentwintigste eeuw zich door meer uitgesproken opvattingen over wat de staat vermag om maatschappelijke problemen te
lijf te gaan. Misschien niet in de vorm van een uitgewerkte, coherente en intellectueel uitgewerkte ideologie in de klassieke zin van het woord, maar wel in de
vorm van een `onderstroom' in het politieke discours over een herorieÈntering op
de relatie tussen staat en samenleving. Juist de verhulling van de ideologische
elementen in het politieke discours is onderdeel van de rechtvaardigingsstrategie
voor het genoemde `bondgenootschap'.
In het navolgende expliciteren wij deze ideologische onderstroom. Daartoe verkennen we eerst de eigenaardige invulling in het hedendaagse politieke discours
van de noties `dienstbaarheid' en `verantwoordelijkheid', die ogenschijnlijk uiting
geven aan bescheiden ambities, maar bij nader inzien vooral een uiting zijn van
een daadkrachtige politiek. Aan de hand daarvan laten we zien dat de metafoor
van het bondgenootschap tussen politiek en burgers een illustratie is van wat wij
`mimetische politiek' noemen. Volgens deze opvatting wordt het onderscheid tussen staat en samenleving ontkend. Door deze principieÈle identificatie tussen volkswil en staatswil ontstaat er een nieuw ± zij het verhuld ± antagonisme. Dat nieuwe antagonisme loopt dwars door de samenleving en scheidt de `verantwoordelijke burgers' van de `onverantwoordelijken': mensen die zich uit onwil of onkunde
niet conformeren aan de door de politiek gedefinieerde voorwaarden van het eerder genoemde bondgenootschap. Wij besluiten met enkele kritische kanttekeningen bij de veronderstelling van mimetische politiek en de daaruit voorvloeiende
opvatting over de verhouding tussen staat en samenleving ± naar ons idee de verhulde overlappende ideologie van het hedendaagse politieke discours.

1.2

Mimetische politiek

Dienstbaarheid en verantwoordelijkheid in het klassieke politieke denken
De terminologie van dienstbaarheid en verantwoordelijkheid is geenszins wezensvreemd aan het politieke denken. Sterker, ze speelt een centrale rol in de ma-
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nier waarop in de moderne politieke filosofie de verhouding tussen staat en samenleving wordt geconceptualiseerd. Zo beschrijft George Sabine in zijn beschouwing over wat hij `twee democratische tradities' noemt (1952), hoe deze terminologie vormend is voor ons hedendaagse politieke bewustzijn. Hij legt de twee democratische tradities uit via het denken van twee politieke filosofen van de moderniteit, John Locke en Jean-Jacques Rousseau, die respectievelijk de Engelse
Glorious Revolution (1688) ex post becommentarieerde en de Franse Revolutie
(1789) ex ante `aankondigde'. Zonder de gedachten van Locke en Rousseau gelijk
te willen schakelen aan de historische gebeurtenissen en ook zonder de epistemische discrepanties in een historische reconstructie van `twee democratische tradities', `twee historische revoluties' en `twee politieke filosofieeÈn' te verloochenen,3
wil Sabine aantonen hoezeer de moderne staatsopvatting door beide denkrichtingen beheerst is.
In de ene politieke erfenis staat dienstbaarheid aan het publieke belang centraal,
in de andere de private verantwoordelijkheid van het vrije individu. De laatste
erfenis plaatst Sabine in de protestantse Glorious Revolution als de vestiging van
godsdienstvrijheid ± als het bevechten van een domein van het private en sociale
leven waarover de overheid geen zeggenschap heeft en de eigen verantwoordelijkheid van burgers heerst.4 In het denken van John Locke worden dit de natuurlijke vrijheidsrechten, die elk mens bezit en die geen staat mag schenden.5 De
Franse Revolutie was daarentegen vooral gericht op het bewerkstelligen van politieke rechten ± op het vestigen van inspraak voor een ieder in het bestuur van
zijn land en daarmee de vestiging van democratische wilsvorming als ultieme
bron van staatshandelen (zie uitgebreid Drosterij, 2008: hoofdstuk 7). Voor Sabine is deze revolutie in zekere zin de echo van de woorden van Rousseau dat
een democratische staatsmacht enkel legitiem kan zijn als deze berust op een algemene volkswil.6
De strijd van Locke gaat over individuele vrijheid (en bijbehorende verantwoordelijkheid voor de in vrijheid gemaakte keuzen) en het bevechten van een staatsvrije ruimte. De strijd van Rousseau gaat over individuele gelijkwaardigheid en
3. `It is also true that social philosophies, not being very scientific, are in large measure occasional
performances, though significant social philosophies are always charged with meanings that are
not exhausted in the occasions that produce them' (Sabine, 1952: 452-453).
4. Daarbij zij aangetekend dat de Nederlandse geschiedenis van de reformatie hierin ook een grote
rol heeft gespeeld. Reeds in een artikel in de Unie van Utrecht (1579) was opgenomen dat `een
yder particulier in sijn Religie vrij sal moegen blijven' (zie Daalder, 1987: 71). De drijvende kracht
achter dit verbod, het remonstrantse of arminiaans gezinde regentenpatriciaat, hanteerde ter verdediging van deze geestelijke verdraagzaamheid een argumentatief mengsel van opportuniteit en
vrijzinnigheid. Zie Weber ([1901], 1958: 242, nt. 110). Zie ook Romein ([1934], 1973: 310-314).
5. `Instead of a law enjoining the common good of a society, Locke set up a body of innate, indefeasible,
individual rights which limit the competence of the community and stand as bars to prevent interference with the liberty and property of private persons' Sabine ([1937], 1961: 529, curs. RP, GD).
6. Zoals Rousseau ([1762] (1968: boek II, hoofdstuk 1) het ondubbelzinnig stelt: `Macht kan vertegenwoordigd worden, de soevereine wil daarentegen niet' (onze vertaling).
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het daaruit volgende bevechten van inspraak voor het volk in de uitoefening van
politieke macht. Waar Locke de tirannie van de meerderheid vreest, vreest Rousseau de tirannie van een minderheid (Sabine, 1952). Rousseau wil de staatsmacht
temmen door haar te onderwerpen aan de wil van de bevolking en Locke beoogt
hetzelfde te bereiken door haar te begrenzen aan de hand van individuele vrijheidsrechten.
Van ketening naar ontketening van staatsmacht
Kijken we echter naar de manier waarop in het hedendaagse politieke discours
invulling wordt gegeven aan noties van dienstbaarheid en verantwoordelijkheid
van burgers, dan ontstaat een ander beeld. Bij Rousseau is politieke representatie
van de volkswil nog het mechanisme waarlangs willekeur in de uitoefening van
staatsmacht wordt bestreden. En bij Locke is dit mechanisme het recht van burgers om de overheid ter verantwoording te roepen bij overtreding van haar bevoegdheid en plichten (Sabine, 1961: 534). Voor beide denkers staat de ketening
van staatsmacht centraal ± bij Locke door civiele vrijheid, bij Rousseau door politieke vrijheid.
In het hedendaagse politieke discours worden diezelfde noties echter gebruikt
voor een rechtvaardiging van de ontketening van staatsmacht. Civiele vrijheid
wordt de verantwoordelijkheid om politiek dienstbaar te zijn. De retorische ontkenning in de hedendaagse politiek van het antagonisme tussen staat en samenleving, die juist centraal stond in het Verlichtingsdenken7 en uiteindelijk de basis
werd van onze moderne staatsopvatting, speelt daarbij een cruciale rol. Het verlangen van twee achtereenvolgende Nederlandse regeringen om `bondgenoot
van burgers' te zijn, drukt op het eerste gezicht een respectabele vorm van dienstbaarheid uit: de overheid stelt zich nederig op en handelt conform de belangen en
verlangens van burgers. Maar de notie van het bondgenootschap gaat verder: ze
ontkent het bestaan van een inherent antagonisme, of misschien beter gezegd, natuurlijke discrepantie, tussen politiek en samenleving (Drosterij 2008: hoofdstuk
3). De notie van het bondgenootschap is een manifestatie van een diepliggende
overtuiging dat overheidsbeleid en de volkswil idealiter met elkaar samenvallen.
Hiermee ontstaat het beeld van een mimetische politiek: politiek handelen en beleidsvorming verondersteld als afbeelding (mimesis) van het algemene belang
zoals dat eigenlijk gewild wordt door burgers (Peeters & Drosterij, 2011a). In een
mimetische politiek staan staat en samenleving niet tegenover elkaar ± het be-

7. In de achttiende eeuw emancipeerde `de maatschappij' zich juist van staatsdirectieven en werden
de machtsaanspraken van de absolutistische staat in twijfel getrokken door de burgerij (zie bijv.
Kossmann, 1980). De burger voelde zich niet meer gedetermineerd door feodale machtsverhoudingen (Habermas: 1989, 13), maar op zichzelf aangewezen om normativiteit uit zichzelf te putten
(Habermas, 1989: 13 en 31; Foucault [1976], 1992: 140). De maatschappij was het domein waarin
de opkomende burger zijn vrijheid zin kon geven.
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staan van deze tegenstelling wordt hier ontkend. Op het eerste gezicht leidt mimetische politiek tot de conclusie dat elke vorm van antagonisme is verbannen
uit een politieke zelfdefinitie. Maar bij nader inzien ± dat wil zeggen, bij bestudering van concrete beleidsvoornemens ± is er in de realiteit wel degelijk sprake
van een tegenstelling. De in het politieke discours veronderstelde scheidslijn
loopt dwars door de samenleving op basis van de premisse dat er een tegenstelling bestaat tussen burgers die zich `verantwoordelijk' gedragen en burgers die
daartoe onwillig of onkundig zijn. Langs de notie van `verantwoordelijkheid', die
in het klassiek-liberale denken (van onder anderen Locke) juist verbonden is aan
het autonome domein van leven waar de staat zich onthoudt van interventies op
basis van het geloof in de zelfwillende kracht van individuen, wordt een nieuw
antagonisme gecreeÈerd: de politiek is enkel de bondgenoot van hen die `hun verantwoordelijkheid nemen'.
Daarbij wordt uiteraard de vraag urgent wat onder `verantwoordelijk gedrag'
wordt verstaan door achtereenvolgende regeringen (Peeters & Drosterij, 2011b).
In het politieke discours van de laatste tien jaar staat het gedrag van de burger
centraal, aangezien dat als een essentieel onderdeel in zowel de oorzaak als de
oplossing van maatschappelijke vraagstukken wordt gezien. Of het nu crimineel
of overlastgevend gedrag is, of gebrek aan deugdelijke opvoeding van kinderen
en gebrek aan zelfzorg bij kwesties zoals overgewichtbestrijding ± gedrag van individuele burgers wordt gezien als belangrijkste determinant van maatschappelijke vraagstukken. Consequentie hiervan is dat de burger wordt opgeroepen om
`zijn' verantwoordelijkheid te nemen.
`Verantwoordelijkheid' heeft hierbij nadrukkelijk niet de klassiek-liberale betekenis van individuen die vrij van overheidsbemoeienis hun levenskeuzes maken
en worden geacht zelfstandig de gevolgen van die keuzes te dragen. In plaats
daarvan wordt in het politieke discours de notie van `verantwoordelijkheid' al
van een zeer specifieke invulling voorzien: burgers zijn verantwoordelijk indien
zij handelen conform de volkswil, zoals deze bij monde van de politiek tot uitdrukking wordt gebracht. `Verantwoordelijkheid' heeft niet zozeer betrekking op
verantwoording achteraf, maar vooral op het vermogen om vooraf de consequenties van het eigen handelen af te wegen in het licht van het publieke belang (vergelijk Bovens, 1990).
Bij voortduring wordt de burger aangesproken door de politiek: om waakzaam
te zijn voor crimineel gedrag, om bij te dragen aan de sociale cohesie in de eigen
wijk, om medeburgers te confronteren met asociaal gedrag, om de opvoeding
van zijn kinderen steviger ter hand te nemen, om milieuvriendelijker te consumeren, en om gezondere keuzes te maken in het eigen voedings- en beweegpatroon.
Het is een alomvattend idee van burgerschap waarbij de overheid individuele
zelfredzaamheid `logisch' over laat gaan in een sociaal verantwoordelijkheidsbesef. In de recent verschenen integratienota van minister Donner (Ministerie BZK,
2011) lezen we dat
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`[b]urgerschap begint met de participatie van elke burger: door een zelfstandig bestaan
op te bouwen, door zelfredzaam te zijn en door de spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en toe te passen. Burgerschap berust daarmee op actieve deelname aan alle relevante facetten van de samenleving: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de eigen buurt en leefomgeving, door te beschermen en onderhouden van de
democratische rechtsstaat, door kinderen op te voeden tot verantwoordelijke burgers,
door betrokken te zijn bij medeburgers en hun rechten te respecteren'.

Participatie impliceert een actieve burger, die zijn civiele bestaan niet op de koop
toe krijgt, maar dat telkens opnieuw dient te verdienen door mee te doen volgens
het sociale stramien dat hoort bij de idee van de democratische rechtsstaat. Of hij
aan de inhoudelijke vereisten daarvan zelf mag bijdragen blijft onduidelijk.
Een disciplinerende staat?
De geperverteerde interpretatie van noties over dienstbaarheid en verantwoordelijkheid, die opgesloten liggen in de metafoor van het bondgenootschap, vormt
de argumentatieve rechtvaardiging voor de intredende overheid. Denken over
de intredende staat past in de intellectuele traditie van de disciplinerende staat:
een staat die het gedrag van zijn burgers zodanig probeert te beõÈnvloeden dat zij
zich in hun handelen conformeren aan de staatswil. Foucault (1992: 138-139) beschrijft dit intieme huwelijk tussen politiek en wetenschap waaruit een biopolitiek
geboren wordt: de staat reguleert de samenleving, als ware het een maatschappelijk lichaam. Hannah Arendt (1995: 53) schreef al eerder over deze vermaatschappelijking van de samenleving en onderstreepte dat dit het gevolg is van `het feit
dat het levensproces zelf door de maatschappij in een of andere vorm wordt gekanaliseerd en tot publiek domein gemaakt.' Het ideaal was de totstandkoming
van een politiek-rationele orde, de ultieme versmelting tussen individu en samenleving. Dat ideaal had twee kanten, in de woorden van Foucault:
`Historians of ideas usually attribute the dream of a perfect society to the philosophers
and jurists of the eighteenth century; but there was also a military dream of society; its
fundamental reference was not to the state of nature, but to the meticulously subordinated cogs of a machine, not to the primal social contract, but to permanent coercions,
not to fundamental rights, but to indefinitely progressive forms of training, not to general will, but to automatic docility' (1979: 169).

Foucault schetst hier de genesis van de moderne samenleving als ogenschijnlijk
paradoxaal, waarin ideeeÈn over de vrije wil en individuele rechten hand in hand
gaan met perfectionistische idealen over de maatschappij als geconditioneerde machine. Maar bekijken we bijvoorbeeld Kants beschrijving van zijn categorisch imperatief, dan zien we dat deze paradoxale aspecten twee kanten van dezelfde medaille zijn: `Deze idee dient ertoe in ons een levendige belangstelling voor de mo-
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rele wet te bewerkstelligen, door middel van het heerlijke ideaal van een algemeen rijk der doelen op zich zelf (redelijke wezens), waartoe we alleen dan als
leden kunnen behoren wanneer we ons zorgvuldig gedragen volgens de maximes
van de vrijheid alsof het wetten van de natuur waren' Kant ([1785], 1978: 141).
Het Verlichtingsdenken en de rechtsstaat komen voort uit dezelfde voedingsbodem als Foucaults `militaire droom van de samenleving': de definitieve vestiging
van de machtsmonopolies van de West-Europese staten vanaf de tweede helft
van de zeventiende eeuw opende de mogelijkheid tot het beslechten van een
`oorlog van allen tegen allen', en tegelijkertijd de mogelijkheid tot het onderwerpen van een bevolking aan de wensen van de soeverein. De moderne politieke
werkelijkheid dient vanuit dit spanningsveld begrepen te worden. Niet voor
niets worden goede bedoelingen van politici met argwaan aanschouwd (e.g. Achterhuis, 1999), wordt de `kloof' tussen politiek en burger als een heilzaam onderdeel van een democratische rechtsstaat gezien (e.g. Ankersmit, 1996), wordt het
benadrukken van sociale cohesie en verantwoordelijk burgerschap ontleed als
een sociaal uitsluitingsmechanisme (e.g. Schinkel, 2007; Van Gunsteren, 1998),
worden de panoptische verlangens van de staat onderkend als gevaar voor privacy en rechtsstaat (e.g. Frissen, 2009), en wordt de `totalitaire verleiding' gezien
als inherent (latent) kenmerk van alle politiek (Revel, 1978).

1.3

De verhulde ideologie van de intredende staat

De `onverantwoordelijken'
De ambiguõÈteit van moderne politiek, balancerend tussen de idealen van autonomie en orde, nuanceert het monotone beeld van de disciplinerende staat. In het
hedendaagse politieke discours wordt weliswaar het antagonisme tussen staat en
samenleving ontkend, maar loopt het antagonisme langs andere lijnen, namelijk
de notie van `verantwoordelijk gedrag'. Daarmee wordt geõÈmpliceerd dat zij die
zich verantwoordelijk gedragen niets te vrezen hebben van de staat. Dit zou kunnen verklaren waarom in het publieke debat argumenten van privacybescherming en rechtsstatelijke waarden zo weinig vat lijken te hebben op vergaande beleidsvoornemens. Politici, maar ook burgers, zijn zich vaak wel bewust van deze
argumenten, maar achten ze van ondergeschikt belang in de strijd tegen gevaren
zoals onveiligheid, kindermishandeling, ontsporende jongeren en haperende integratie van minderheden. De `verticale' tegenstelling tussen staat en samenleving
is veranderd in een `horizontale' tegenstelling tussen `verantwoordelijken' en `onverantwoordelijken'. Bezien we deze discussies op dat laatste niveau, dan laat
zich een plausibele verklaring formuleren: de reactie waarmee toestemming
wordt verleend aan diepgaande overheidsinterventies (`ik heb toch niets te verbergen') is gebaseerd op de overtuiging van de meerderheid dat de staat niet uit
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is op hun disciplinering, maar op het identificeren van de onwilligen en onkundigen in de samenleving.
In plaats van een disciplinerende staat spreken wij dan ook liever van een intredende overheid, een concept waarin de gespannen relatie tussen vrijheid en discipline, zoals die zich in het huidige beleid manifesteert, ook beter naar voren
komt. Het politieke discours van dienstbaarheid en bondgenootschap verhult namelijk als rechtvaardigingsstrategie van de intredende overheid een belangrijke
ideologische onderstroom. De sluier van dienstbaarheid fungeert tegelijkertijd als
de dekmantel voor het creeÈren van een antagonisme tussen burgers die zich gedragen conform de denkbeeldige verdragstekst van het bondgenootschap, en
burgers die het bondgenootschap `verraden' door hun onwilligheid of er geen
uitvoering aan geven door hun onkundigheid. Doordat in de zelfdefinitie van de
politiek het antagonisme tussen staat en samenleving wordt ontkend, verworden
in de context van dit politieke discours ook ideeeÈn van politieke zelfbeschikking
(soevereiniteit) en civiele vrijheid (autonomie) tot perverse interpretaties van hetgeen Rousseau en Locke voor ogen stond.
Waar voor Rousseau de notie van de volkswil het mechanisme is waarmee staatsmacht wordt gevestigd, gekanaliseerd en gecontroleerd, daar is ze binnen de mimetische politiek het argument voor de vanzelfsprekendheid van overheidsinterventies: het samenvallen van staats- en volkswil creeÈert de ruimte voor de overheid om binnen te treden. En waar voor Locke de notie van vrijheid verbonden
was aan de idee van een staatsvrije ruimte waarbinnen burgers hun eigen handelen vormgeven en de gevolgen daarvan dragen, daar staat binnen het hedendaagse discours vrijheid gelijk aan `het nemen van je verantwoordelijkheid', de
politieke toverspreuk voor de rechtvaardiging van interventies gericht op conformering en disciplinering van gedrag van burgers. Het motto van het regeerakkoord tussen VVD en CDA in 2010, `vrijheid en verantwoordelijkheid', past precies in dit stramien. De individuele vrijheid is gegeven, maar bestaat niet zonder
sociale participatie. Zoals het in de inleiding van het regeerakkoord staat: `Ieder
mens heeft recht op zelfbeschikking; verdient de kans het beste uit zichzelf te
halen en zich te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan.'
Als de politiek haar handelen rechtvaardigt met het argument van dienstbaarheid aan de wensen van de samenleving, dan worden burgers die zich onttrekken aan dit veronderstelde samenvallen tussen volkswil en overheid, in retorische zin buiten de politieke gemeenschap van redelijke en autonome burgers geplaatst. Daarmee is tevens het argument geconstrueerd voor overheidsinterventies die erop gericht zijn `deviante' burgers verantwoordelijkheid bij te brengen:
de `onkundige burgers' via ondersteuning, opvoeding en hulp; de `onwillige'
burger via drang, dwang en repressie. Dit geldt voor de bijstandsmoeder die
haar puberende kinderen niet in de hand heeft, voor de veelpleger die na het uitzitten van zijn straf steeds vervalt in recidive, voor de kantoormedewerker die
zichzelf niet kan disciplineren gezond te eten en voldoende te bewegen, voor de
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puber die keer op keer spijbelt en dreigt vroegtijdig zijn school te verlaten, maar
ook voor de professional in de jeugdzorg die zich kritisch opstelt tegenover politiek gedreven bemoeizorg, achter-de-voordeur-aanpakken en meldcodes voor
huiselijk geweld (LameÂ, 2011).
Aan de hand van het bovenstaande kan nu de verhulde ideologie van de intredende
overheid worden geconstrueerd. De zelfdefinitie van de politiek als `bondgenoot
van burgers' verhult dat er in talloze beleidsambities een antagonisme tussen
burgers wordt verondersteld. En de nadruk op `het nemen van verantwoordelijkheid' verhult dat hiermee niet wordt gedoeld op de klassiek-liberale invulling
van het begrip `verantwoordelijkheid', maar op een invulling conform de wensen
van de staat. De verhulde ideologie van de intredende overheid bestaat uit een
hermetische rechtvaardiging om namens een veronderstelde volkswil interventies
te plegen die erop gericht zijn burgers die deviant gedrag vertonen tot `verantwoordelijkheid' te brengen. Belangrijk is dat hermetische karakter: doordat het
antagonisme tussen staat en samenleving wordt ontkend, verdwijnt ook de argumentatieve ruimte om het handelen van de politiek te bekritiseren. Het veronderstelde bondgenootschap is tevens een immuniseringsstrategie.
Kanttekeningen bij de ideologie van de intredende overheid
Voor de goede orde: het is ons in deze analyse niet te doen om een fundamentele
kritiek op elke overheidsinterventie. Als binnen een samenleving bepaalde zelfcorrigerende mechanismen ontbreken, kunnen overheidsinterventies gerechtvaardigd zijn. Ook kan de zelfdefinitie van de regering als `bondgenoot van burgers'
niet volstaan om de meervoudigheid aan relaties tussen burger en staat te beschrijven ± de overheid is in veel gevallen ook `gewoon' belastingheffer, verantwoordelijk voor instituties van zorg en onderwijs, en handhaver van wet en
orde. Bovendien is, ondanks een aantal wezenlijke verschuivingen, de context
van de rechtsstaat nog steeds bepalend voor de verhouding tussen staat en samenleving. Ten slotte mag het wensbeeld van achtereenvolgende regeringen niet
verward worden met een adequate beschrijving van de realiteit.
Toch is de ideologie van de intredende overheid naar ons idee niet `onschuldig'
in de zin dat het `slechts' retoriek is; haar stille introductie en sluimerende werking zijn juist uitdrukking van verschuivende verhoudingen tussen staat en samenleving. Het gaat ons hier dan ook in de eerste plaats om het blootleggen van
de retorische mechanismen waarlangs een versterking van de intredende overheid
plaatsvindt en de manier waarop noties van verantwoordelijkheid en volkswil
hun vervormde interpretatie in het hedendaagse politieke discours krijgen. In de
tweede plaats willen we een aantal overwegingen meegeven over de betekenis
van de stille ideologie van de intredende overheid voor de relatie tussen staat en
samenleving.
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Ten eerste maakt het hermetische karakter van de gehanteerde legitimatiestrategie de politiek immuun voor kritiek. De ideologie van de intredende overheid is
tevens een immuniseringsstrategie: het is weliswaar de overheid die handelt, maar
louter als verlengstuk of als uitvoerder van wilsvorming die elders ± dat wil zeggen, in de samenleving ± heeft plaatsgevonden. De virtuele constructie van het
`bondgenootschap' veronderstelt dat het handelen van de overheid a priori overeenstemt met de wens van de bevolking. De regering heeft daarmee een argument gecreeÈerd om zichzelf vrij te pleiten van kritiek op haar beleid (`u wilde
dit toch zelf?') en om onwelwillend te staan tegenover kritische en dwarse burgers (`u heeft toch niks te verbergen?'). Wie kritiek heeft, plaatst zichzelf in retorische zin buiten het bondgenootschap.
Ten tweede wordt via de notie van `verantwoordelijkheid' een nieuw soort `vijand' gegenereerd. Het principieÈle onderscheid tussen staat en samenleving
wordt ontkend om een (impliciet) antagonisme tussen `verantwoordelijke' en `onverantwoordelijke' burgers te construeren. De `vijand' bevindt zich daarmee
`onder ons': de burger die zich onfatsoenlijk gedraagt, voor overlast zorgt, crimineel is, ongezond leeft, rookt of te veel drinkt, te hard rijdt, energieverspillend en
milieuverontreinigend gedrag vertoont, zijn kinderen niet in de hand heeft,
`graait' aan de top van het bedrijfsleven, enzovoort. Grofweg bestaan deze `onverantwoordelijken' enerzijds uit burgers van wie wordt verondersteld dat ze
zich bewust asociaal of crimineel gedragen (de onwillige burgers) en anderzijds
uit burgers van wie wordt verondersteld dat ze door gebrek aan steun, opleiding
of vermogens een gevaar voor zichzelf of de samenleving vormen (de onkundige
burgers). In lijn hiermee richten veel beleidsmaatregelen zich dan ook op specifieke doelgroepen binnen de bevolking ± de zogeheten `risicoburgers' (e.g. Van
Gunsteren, 2004: 81). Via surveillance, toezicht en gegevensuitwisseling probeert
de staat deze burgers te filteren uit de samenleving, zodat vervolgens gerichte interventies mogelijk zijn op deze burgers.
Het vijandbeeld blijft bovendien niet abstract. Hoewel veel beleidsmaatregelen
een ogenschijnlijk generiek karakter hebben, treffen ze in hun praktische uitwerking vaak een zeer specifiek deel van de bevolking. Weliswaar wordt iedereen
via cameratoezicht in de gaten gehouden, wordt van elke jongere een kinddossier
bijgehouden, kan `preventief fouilleren' op een ieder worden toegepast en kan de
huisarts ons allen een `beweegrecept' voorschrijven, maar de `verantwoordelijke
burgers' zullen dit in veel gevallen nauwelijks als bezwaarlijke interventies ervaren: zij hebben immers (naar eigen zeggen) `niets te verbergen'. Zo bezien is de
ideologie van de intredende overheid niet alleen een bezweringsformule voor
ambitieuze politici, maar rust deze ook op het waardepatroon van een belangrijk
deel van de samenleving: de ideologie van de intredende overheid is voor een
belangrijk deel ook de agenda van de (hogere) middenklasse ± de `favoriete sociale
klasse' van elke democratische staat (vergelijk Kloek & Tilmans, 2002). Minderheden en sociaaleconomische onderklasse zullen daarentegen vaker aan de zijde
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van de `onverantwoordelijken' worden geschaard. Het politiek-sociale bondgenootschap staat zo mogelijkerwijs aan de basis van een nieuw klassenconflict.
Ten derde ontsnappen ook de `verantwoordelijken' niet aan disciplinering ± zij
het vaak in subtiele vorm. Een intredende overheid laat steeds minder aspecten
van het maatschappelijk leven onbenoemd en onberoerd. Het oproepen van burgers om `hun verantwoordelijkheid te nemen' betekent ± ook als burgers al op
een gewenste manier uiting geven aan die verantwoordelijkheid ± een politisering van hun gedrag. Door deze politisering van de publieke en de private levenssfeer
wordt de daadwerkelijk `staatsvrije' ruimte in een samenleving sterk gereduceerd
(zie ook Drosterij, 2008: hoofdstuk 8; Peeters, nog te verschijnen). De logica van
het bondgenootschap veronderstelt immers het trekken van een scheidslijn tussen
burgers die aan de zijde van de overheid staan en burgers die dat ± om welke
reden dan ook ± niet doen. Om de metafoor van het bondgenootschap door te
trekken: ook hier geldt het uitgangspunt `you're either with us, or against us'.
Dit geldt in het bijzonder voor professionals in de uitvoering: niet zelden worden
zij onder druk gezet hun autonomie en expertise in te zetten ten dienste van
overheidsambities (e.g. Van den Brink e.a., 2005).

1.4

Afsluiting

In het voorgaande hebben wij, aan de hand van de metafoor waarmee de vorige
twee Nederlandse regeringen hun verhouding tot de samenleving hebben gedefinieerd, de ideologie van de intredende overheid ontleed. Het centraal stellen van
die ene metafoor in onze analyse heeft als zwakte dat het bij de lezer de vraag
oproept in hoeverre dit recht doet aan de daadwerkelijke karakterisering van de
verschuivende relatie tussen staat en samenleving. In onze ogen is de aandacht
voor die metafoor gerechtvaardigd niet alleen vanwege de centrale plaats die zij
heeft in de regeerakkoorden van de laatste twee kabinetten ± alsof het een mission
statement betreft ±, maar ook omdat ze past in een langer durende ontwikkeling
waarin het moderne antagonisme tussen private verantwoordelijkheid en publieke dienstbaarheid zich lijkt op te lossen. Juist het beschrijven van publieke dienstbaarheid in termen van vrijheid en verantwoordelijkheid schept een verhulde
ideologie als drijfveer achter het overheidsbeleid.
De ideologie van de intredende overheid bestaat bij de gratie van verhullend
taalgebruik ± de taal van dienstbaarheid aan het electoraat en de taal van verantwoordelijkheid voor burgers is tegelijkertijd kern eÂn verhulling van de ideologische onderstroom. Doordat de regering zegt te handelen namens het electoraat,
wordt het analytische antagonisme tussen staat en samenleving ± dat cruciaal is
voor de manier waarop onze moderne politieke realiteit wordt begrepen ± ontkend. In plaats daarvan ontstaat een praktisch antagonisme ± wederom dankzij
een verhullende strategie: het aanspreken van burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen roept associaties op van klassiek-liberale principes, maar is in wer-
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kelijkheid het mechanisme waarlangs de politiek haar interventies rechtvaardigt
jegens burgers die zich `onverantwoordelijk' gedragen.
We zijn hiermee niet meteen op weg naar een `1984', waarin een kleine elite tirannie uitoefent. Noch leven we ± niet in de laatste plaats dankzij de dempende
instituties van de rechtsstaat ± in het doembeeld van De Tocqueville (1835/
1840), waarin een democratische meerderheid maatschappelijke minderheden tiranniseert. Desalniettemin zijn er vragen te stellen bij de verschuivingen die
plaatsvinden onder de heerschappij van een mimetische politiek.
Ten eerste dreigt een verstikkende relatie tussen samenleving en staat. Het horizontale bondgenootschap beknot de burgerlijke autonomie, omdat de verantwoordelijkheid in het teken van dienstbaarheid staat. Het wezen van autonomie,
namelijk de individuele vrijheid om zelf te handelen wordt daarmee bij het groot
vuil gezet. In dit kader moet gewezen worden op het hermetische karakter van
de stille ideologie van de intredende overheid: het veronderstelde samenvallen
van politiek en volkswil is tevens een politieke immuniseringsstrategie.
Op de tweede plaats is mimetische politiek te begrijpen als een strategie tot verwezenlijking van de agenda van de middenklasse, met als gevolg dat de intredende overheid vooral minderheden en de onderklasse `raakt'. De horizontale
boodschap suggereert derhalve een misplaatste pariteit tussen staat en burger.
De staat verdeelt en beheert machtsrelaties en is nooit een neutrale partner.
Ten derde kan gewezen worden op de politisering van de publieke en private levenssfeer: steeds meer domeinen van het maatschappelijk leven worden onderwerp van politiek zodra `verantwoordelijk gedrag' het sjabloon wordt waarmee
wordt geoordeeld over het handelen van burgers. De wens van achtereenvolgende regeringen om `bondgenoot van burgers' te zijn klinkt dienstbaar. Nadere
beschouwing leert iets anders: een bondgenootschap eist gehoorzaamheid.
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De stille ideologie van besluitvorming:
participatie en elitarisme in een groot
infrastructuurproject
Wouter van Dooren

De ideologie van participatie is er een van een bondgenootschap tussen overheid
en burger. Het ideaal is een maatschappij waarin de overheid en haar burgers
partners zijn die samenwerken aan een kwaliteitsvol publiek domein. Besluitvorming zal sterker zijn als ze participatief tot stand komt. Hiermee gaat de participatie-ideologie in tegen de traditionele opvatting van het sociaal contract, waarbij
de verantwoordelijkheid voor het publieke domein door een impliciete overeenkomst wordt overgedragen aan de overheid. Bij elke verkiezing wordt het contract vernieuwd. Besluitvorming is in deze visie bijna per definitie elitair. De tegenstelling tussen een contractuele en een partnerschapsrelatie lijkt voldoende
conflictstof te bieden voor een stevige ideologische discussie. Toch gebeurt dit
vooralsnog vrijwel niet. De ideologie blijft stil, maar komt wel tot uiting in de beleidspraktijk.
De ideologie van participatie is op het eerste zicht nauwelijks gekend, en staat
nog minder ter discussie. Participatie is dan ook wat Pinker een motherhood-issue
noemt (Pinker, 2007). Het begrip wekt vooral positieve connotaties: inspraak,
burgerschap, openheid en transparantie. Dit uit zich goed in Arnsteins participatieladder en haar verschillende varianten (Arnstein, 1969; ProÈpper & Steenbeek,
2001). De metafoor van een ladder geeft gewoonlijk een normatieve richting aan
(denk aan de sociale ladder of de woonladder). Ook bij de participatieladder
gaan de hogere treden over intensievere participatievormen, en hoger is beter.
Dit maakt het zeker voor politici moeilijk om iets anders voor te staan dan participatie, en dit zowel politiektactisch als intellectueel.
In de praktijk echter wordt het participatieve belsluitvormingsmodel wel controversieel. Dit is zeker het geval voor grote, tastbare, fysieke ingrepen in een stedelijke context. Bij dergelijke projecten zijn vele actoren actief. Om er maar enkele te
noemen: bouwfirma's, bewonersgroepen, milieubewegingen, vakbonden, financiers, openbare vervoersmaatschappijen. Bovendien zijn doorgaans vele, vaak
alle, overheidslagen betrokken; van het Europees tot het lokale niveau. Kortom,
menig belang wordt gemaakt en geraakt. De lijn tussen het participatie-ideaal en
de wetten van de politieke besluitvorming die grotendeels op elitaire leest geschoeid zijn, wordt bij grote infrastructuurprojecten scherp getrokken. In dergelijke projecten wordt duidelijk wat participatie doet en zou kunnen doen maar ook
wat het niet doet, en niet kan doen. Motherhood-issues zoals participatie worden
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doorgaans slechts gecontesteerd in hun praktische toepassing, en niet in een abstract discours. In de praktijk laat de stille ideologie van zich horen.
Er is een rijke literatuur die de participatieve en elitaire, representatieve besluitvorming tegenover elkaar stelt, maar ook zoekt naar co-existentie (Barber, 2003;
Habermas, 1998; Keane, 2009). In deze tekst sluit ik hierbij aan met de stelling
dat er een conflict lijkt te zijn tussen de stille ideologie van participatie enerzijds
en de dominante praktijk van elitaire politieke besluitvorming die voornamelijk
op een contractueel burgerschap stoelt anderzijds. Dit leidt tot spanningsvelden
in de participatie- en beleidspraktijk die dus in essentie terug te brengen zijn tot
verschillende ideologische posities over de rol van de overheid en de burger in
de samenleving. De tekst gebruikt de case van de Antwerpse Oosterweelverbinding ± het rondmaken van de ring rond Antwerpen ± om de spanningen zichtbaar te maken in een concrete beleidspraktijk.
Dit hoofdstuk zet participatieve en elitaire benaderingen van besluitvorming tegenover elkaar. Daarnaast documenteert het de steun voor en de tegenstand
tegen de Antwerpse Oosterweelverbinding. Het is geenszins zo dat voorstanders
per definitie het elitaire model volgen en tegenstanders het participatieve. Het
beeld is er een van een dominant elitair model bij voor- en tegenstanders, dat uitgedaagd wordt door participatieve elementen.

2.1

Case

De Oosterweelverbinding is het sluitstuk van een ambitieus investeringsprogramma van de Vlaamse regionale overheid in de Antwerpse mobiliteit. Het programma werd geõÈnitieerd in 1995 en bestaat uit verschillende projecten: tramlijnen,
binnenvaart, fietspaden, verkeersgeleiding. Een groot deel van het budget, geschat op een 7 miljard euro in 2012, gaat naar de ring rond Antwerpen. In de originele plannen zou er een prestigieus viaduct (de Lange Wapper) gebouwd worden over enkele oude havendokken, waarna een tunnel onder de Schelde de ring
zou rondmaken.
Het dossier ontwikkelde zich snel tot een politiek en bestuurlijk kluwen. Zowat
alle aspecten stonden ter discussie. De kritiek richtte zich op de traceÂkeuze, die
te snel en foutief zou zijn gebeurd. Ook de aanbestedingsprocedures werden
onder vuur genomen. Slechts eÂeÂn bouwconsortium werd tot de laatste ronde toegelaten, wat de competitie uitgeschakeld zou hebben. Verder kwam er kritiek op
de onafhankelijkheid van de auteurs van de Milieu Effect Rapportage (MER).
Daarenboven werd ook de Publiek Private beheersstructuur, een Special Purpose
Vehicle of SPV (de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)), op de korrel
genomen en dit vooral om haar gepercipieerde gebrek aan democratische verantwoording. Tot slot werd ook het communicatiebureau bekritiseerd voor de kostennota's die het opmaakte. Begin 2012 zat het dossier nog steeds in de planfase.
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De kritiek werd vooral gevoed door twee actiegroepen. Ten eerste was er Stratengeneraal, die haar pijlen richtte op de traceÂkeuze. Deze actiegroep stelde verschillende alternatieve traceÂs voor die de ring verder weg van de stadskern zouden
sluiten. Deze alternatieven werden in twee studies vergeleken met het traceÂ van
de overheid (het BAM-traceÂ genoemd), en kwamen er beide keren beter uit. De
overheid verwijst naar eigen studies ter verdediging van haar traceÂs, maar deze
studies zijn slechts ten dele publiek gemaakt. De tweede actiegroep, Ademloos,
kwam pas later in actie. De kritiek was hier vooral gericht op de gezondheidseffecten van drukke verkeersinfrastructuur in dicht bewoond gebied. De drijvende
kracht hierachter was een gepensioneerd reclamemaker, een voormalig directeur
van een van de grootste Belgische bureaus. Terwijl Straten-generaal voornamelijk
studiewerk leverde, bouwde Ademloos vooral op een professionele campagnelogica.
De politieke breuklijnen in het dossier volgden slechts zeer gedeeltelijk de enten
van de politieke partijen. Aan het begin van de rit was er een politieke akkoord
over het project tussen alle partijen. Naarmate het dossier vorderde, kwam het
stadsbestuur van Antwerpen tegenover de Vlaamse regering te staan. Hoewel de
Vlaamse regering de formele macht had om de traceÂkeuze en de bouw van de
Lange Wapper te beslissen tegen de adviezen van het stadsbestuur in, bleek dit
in realiteit geen haalbare kaart. Dit toont trouwens ook de meerlagige complexiteit aan. De Europese regelgeving bleek ook zeer belangrijk in deze lokale case.
Er zijn Europese geluidsnormen, milieueffectenrapporten, tunnelrichtlijnen, enzovoort. De keuze voor een Publiek Private Samenwerking (PPS)-constructie was
ook sterk ingegeven door de wens om de investeringen off-budget te houden en
zo de Europese schuldnormen te ontwijken.
In dit miljardenproject was er heel wat inspraak. Aan het begin van het proces
was er een Staten-Generaal over de Antwerpse mobiliteit (28/10/2001) met het
maatschappelijk middenveld. Men hield voorts openbare onderzoeken over de
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van het project. Er werden roadshows georganiseerd met maquettes en plannen. Het hoogtepunt was een lokale volksraadpleging over het traceÂ en het viaduct. Dit was geen overheidsinitiatief, maar werd
door de actiegroepen afgedwongen door zo'n 50.000 handtekeningen van Antwerpenaars te verzamelen. Op 18 oktober 2009, veertien jaar na de eerste conceptideeeÈn, stemde 60 procent van kiezers de overheidsplannen weg. Zo'n 40 procent van de Antwerpenaars bracht een stem uit. Hoewel een volksraadpleging in
BelgieÈ formeel slechts een advies is, werd de uitslag gevolgd en werd de Lange
Wapperbrug vervangen door een tunnel. Men behield wel het traceÂ.
Belangrijk voor mijn betoog is dat participatie in dit dossier zelf onderwerp van
discussie werd. De volksraadpleging zette een project op de helling waarover
een politiek akkoord was, waarvoor reeds voor tientallen miljoenen euro's aan
studiewerk was gedaan, en waarbij er reeds een groot aannemersconsortium geselecteerd was. De vraag of participatie kan/mag/moet interfereren met dergelijke belangrijke processen werd wel degelijk gesteld. Plots was het geen bestuurlijk
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`motherhood issue' meer. Precies omdat participatie gecontesteerd was, kwam haar
ideologische lading aan het oppervlak in een aantal spanningsvelden met het traditionele elitaire besluitvormingsmodel. Voordat we deze spanningsvelden bespreken, ga ik dieper in op deze concepten.
Het traditionele besluitvormingsmodel: kiezers delegeren, elites regeren
Het traditionele besluitvormingsmodel is geeÈnt op de representatieve democratie.
Kiezers delegeren bij verkiezingen macht aan politici die dan regeren. Na de
legislatuur roepen de burgers de politici ter verantwoording. De overheid krijgt
bij wijze van sociaal contract de verantwoordelijkheid over het algemeen belang.
De dominante visie op besluitvorming die werkt, is zeker in BelgieÈ `Lijphartiaans'.
Enkel door kartelvorming kunnen elites in een verdeelde maatschappij tot beslissingen komen (Lijphart, 2008). De besluitvorming betrekt andere dan de verkozen politieke elites bij het beleid. Vooral de corporatistische elites zitten mee aan
tafel. Deze pacificatiebesluitvorming verloopt volgens een aantal spelregels (Dewachter, 1995). Zo moet politiek zakelijk zijn. Doctrine en ideologie mogen niet
verhinderen dat er beslissingen worden genomen. Dit vereist dat beleidsissues
gedepolitiseerd en gededramatiseerd worden. Punten waarover meningsverschillen bestaan, worden niet uitvergroot en overwinningen worden niet excessief geclaimd. Topconferenties dienen om moeilijke punten te trancheren. Hierbij geldt
het principe van de evenredige verdeling van baten en lasten. Onderhandelingen
in dit elitaire model zijn volstrekt geheim en het informatielek wordt gezien al de
ultieme doodgraver van het proces. Bredere maatschappelijke strata kunnen
slechts kennisnemen van wat besloten is.
Binnen de bestuurswetenschappen neemt het concept Multi Level Governance
(MLG) een hoge vlucht. Het gaat dan om de toenemende complexiteit en meerlagigheid van het bestuur, die vraagt om bestuurders die snel kunnen schakelen
tussen bestuursniveaus en tussen publieke en private organisaties, wars van traditionele instituties. Net zoals participatie wekt ook MLG vooral positieve connotaties op. Een zeldzame kritiek is te horen bij Peters en Pierre. Zij argumenteren
dat de democratische garanties besloten liggen in instituties, en niet in snel veranderende processen (Peters & Pierre, 2004). Omdat het slechts weinigen gegeven
is snel te schakelen in een complexe wereld, lijkt ook MLG aan te sturen op een
elitair besluitvormingsmodel.
De werkelijkheid en de wenselijkheid van elitaire modellen staan ter discussie.
Elchardus bijvoorbeeld ziet de Belgische politiek immers vooral als een dramademocratie, waar politici naar beste vermogen acteren in een door de media geregisseerde reality soap (Elchardus, 2002). Huyse ziet dan weer een opmars van
Calimero's die zich wentelen in een excuus-cultuur in plaats van een verantwoordelijke elite (Huyse, 1999). Ondertussen lekt de politieke macht van nationale elites weg naar Europa, naar multinationals, maar ook naar mondige burgers en
maatschappelijke actoren (zie ook (Noordegraaf, 2004).
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De ideologie van participatie: verbinden in plaats van
domineren

De ideologie van participatie zet in op een samenleving waarin de burger zich
verbindt met de overheid, eerder dan dat de overheid de burger domineert (Eisler, 1987; Lancksweerdt, 2010). De ideologie van participatie strookt niet met
het beeld van een contractuele relatie tussen burger en bestuur. Het sleutelwoord
is partnerschap en dit impliceert verbondenheid en evenwaardigheid. Verschillende auteurs zien hier trouwens een bredere maatschappelijke verschuiving.
Huyse heeft het over de verschuiving van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding (Huyse, 1994). Barber vindt de democratie van het sociaal contract een `dunne' democratie. Omdat democratie in deze traditionele
visie steeds een middel is tot een privaat doel, kan op deze fundamenten geen
theorie van burgerschap, participatie, de gemeenschap of het publieke goed gestoeld worden (Barber, 2003, p. 4). Het alternatief, de participatieve en sterke democratie, is dan ook deliberatief en gericht op gemeenschapsvorming. Barber
sluit op deze manier aan bij Habermas, die wijst op het belang van kwaliteitsvolle argumentatie naast kwantitatieve representatie. Argumentatie versterkt de procedurele legitimiteit die de institutionele legitimiteit van het politieke en bestuurlijk handelen aanvult (Habermas, 1998).
Het participatie-ideaal wordt geschraagd door civil society-benaderingen. Putnam's concept van sociaal kapitaal geeft aan dat de kwaliteit van de publieke
sfeer niet enkel van de overheid afhangt (Putnam, 2001). Ook hier gaat men op
zoek naar verbindingen. Een van de belangrijkste processen van democratisering
is de integratie van netwerken van vertrouwensrelaties in politiek en beleid
(Tilly, 2007). Door interacties tussen burgers en bestuurders ontstaan vertrouwen,
sociale identiteit en sociale verbanden. Het waren vooral de derde-wegpolitici die
deze analyse onderschreven (Giddens, 1998). Met de vraag hoe men het sociaal
kapitaal kon ontginnen, was ook de stap naar participatiediscours snel gezet.
Vaak valt de term co-productie, wat opnieuw suggereert dat de overheid zich
verbindt met de burgermaatschappij.
Participatie kan zowel middel als doel zijn. Aan participatie worden een hele
reeks positieve effecten toegedicht. De Rynck e.a. (2009) spreken van `deel zijn
van' en `deelnemen aan' het maatschappelijk leven door participatie. Breton en
Lehman (2001) verwijzen naar de verbondenheid die participatie kan versterken.
Het gaat hier om het besef dat burgers/participanten deel uitmaken van een
maatschappelijk geheel: de wijk, de stad, de regio, het land. Arendt stelt zelfs
dat de participatie de mogelijkheid inhoudt politieke vrijheid te ervaren (Arendt,
1958). Vrijheid, en niet beheersing is volgens Arendt immers het wezen van de
politiek.
Participatie als middel houdt in dat door inspraak de efficieÈntie en effectiviteit
van het overheidsingrijpen kan verbeteren. Dit houdt in dat de soms paternalistische bestuursstijl die gepaard gaat met het beeld van de maakbare samenleving
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plaats moet maken voor een betrokken bestuursstijl met een oprecht geloof in het
oordeelsvermogen van maatschappelijke actoren en burgers (Frissen, 2007).
De ideologie van participatie is dus een ideologie van verbondenheid tussen burger en bestuur. Dit is meteen ook het moeilijke punt in de participatieliteratuur
(Keane, 2009). De burger is een fictieve entiteit van individuen en groepen die interageren binnen instituties (representatief en/of participatief). Deze instituties
bepalen hoe en wat er beslist wordt, maar ook hoe de burgermaatschappij zelf
beschouwd wordt. Het gevolg is dat conflict over inhoud, procedures en de rol
van de burger in het bestuur zelden een plaats krijgt in de participatieliteratuur.
Nochtans is conflict de brandstof van het politieke (Mouffe, 2000). Er kan alleen
maar maatschappelijk debat zijn als er verschillen zijn. Lancksweerdt (2010) ziet
in het conflict een potentieel om het algemeen belang concreet en contingent te
maken. Het wordt een intersubjectieve werkelijkheid die in participatieprocessen
geconstrueerd wordt, eerder dan iets wat het particuliere belang overstijgt.
Tegenbeweging; de elitaire benadering van participatie
Ook vanuit de elitaire visie op besluitvormingsprocessen is er een plaats voor
participatie. Participatie is echter vooral instrumenteel in de zin dat ze een middel is om bestaande besluitvorming te ondersteunen. Vaak spreken bestuurders
over de zoektocht naar draagvlak voor een bepaald beleid. De metafoor van het
draagvlak geeft de instrumentele visie goed weer. Het lijkt te suggereren dat er
niets mis is met het beleid, maar dat het enkel zaak is om de samenleving te
overtuigen. Hiermee lijkt het bestuur te suggereren dat overheden vaak niet geloven dat participatie wezenlijk kan bijdragen tot de inhoud van het dossier. De
plannen zijn er immers al, ze zijn goed, alleen weet de burger dit nog niet. De
participatieliteratuur klaagt deze praktijk aan door dergelijke instrumentele vormen van inspraak de laagste treden op de participatieladder toe te bedelen.

2.3

Spanningsvelden

Tot nog toe schetste ik enkele kenmerken van het elitaire besluitvormingsmodel
dat in de Belgische pacificatiedemocratie dominant is. Daarna kwam de stille ideologie van participatie aan bod; een stille ideologie die diametraal staat tegenover
de ideologische uitgangspunten van de elitaire besluitvorming. In wat volgt zoek
ik deze spanningsvelden op in de case van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Achtereenvolgens komen aan bod (1) de spanning tussen individueel en algemeen belang, (2) het omgaan met conflict, (3) de betekenis van representativiteit, (4) de spanning tussen participatieve en snelle besluitvorming, en (5) de relevantie van niet-specialistische informatie.
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Individueel versus algemeen belang
Er heerst een spanning tussen de elitaire opvatting van het algemeen belang als
een objectieve werkelijkheid en de participatieve opvatting van het algemeen belang als een geconstrueerde werkelijkheid. In het Oosterweeldossier komt dit tot
uiting in discussies over het NIMBY-syndroom (Not In My Back Yard), later aangevuld met het BANANA-syndroom (Build Absolutely Nothing, Anywhere,
Near Anybody) (Van Dyck, 2009). Deze letterwoorden brachten participatie in
diskrediet, met de duidelijke suggestie dat het particuliere belang onderschikt en
tegenstrijdig is aan het algemene belang. De elites zijn hoeders van het algemene
belang dat onder druk staat van particuliere belangen. In het Oosterweeldossier
werd dit algemeen belang door deze elites vooral gedefinieerd in economische
welvaartstermen.
Het valt op dat de elitaire strekking rijkelijk gebruikt maakt van medische metaforen om dit algemeen belang onder woorden te brengen. We verwezen al naar
de NIMBY- en BANANA-syndromen. Voorstanders van het project spreken voorts
over het verkeersinfarct, over dichtslibbende verkeersaders, over bypasses, over zuurstof voor de economie. Ook tegenstanders gebruiken metaforen zoals de olieverslaving van de economie, de wurggreep van de ring rond Antwerpen die de stad
ademloos maakt; het aanzuigeffect wordt het `back-to-peak-syndroom' genoemd. Los
van haar retorische kracht, lijkt het erop dat de medische metafoor goed past in
een elitair besluitvormingsmodel precies omdat het het algemeen belang als objectief te diagnosticeren weergeeft. Niemand wil een infarct, dus ook geen verkeersinfarct.
De participatieve ideologie ontkent niet dat mensen participeren vanuit voorkeuren die vaak betrekking hebben op de eigen leefomgeving, maar geeft deze preferenties een andere plaats. Participatie levert argumenten op. Deze voor-en-tegens
maken deel uit van het deliberatieve proces waar niet enkel de overheid, maar
verschillende maatschappelijke actoren in deelnemen. Zeker in de aanloop van
de volksraadpleging was het politieke debat over de wenselijkheid van het project een rijk debat. Het ging niet enkel meer over economie en automobiliteit.
Het ging over multimodalilteit, over ruimtelijke effecten, over stedelijkheid en
stad/randherverdeling, over volksgezondheid, over leefbaarheid en over de
moeilijkheid om deze dimensies in een beleid te verzoenen. Daarbovenop ging
het ook over het politieke en bestuurlijke systeem op zich; de snelheid (of beter
traagheid) van de besluitvorming, de gevaren van de verregaande autonomie
van het SPV `Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de risico's van Publiek Private Samenwerking, en kostenoverschrijdingen bij grote projecten
(Huyse, 2009).
Voor elitaire benaderingen is het NIMBY-argument geldig, omdat het op de nietrepresentativiteit van participanten wijst. Het sociaal contract kan door het electoraat, en enkel bij verkiezingen worden herzien. De inhoudelijke voorstellen die
uit participatieprocessen voortkomen, zijn bijna per definitie verdacht omdat ze
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vanuit een bepaalde voorkeur of een bepaalde gemeenschap naar voor geschoven
worden. Zo werd de legitimiteit van de Antwerpse volksraadpleging aangevochten omdat enkel inwoners van Antwerpen mochten stemmen, terwijl het een infrastructuurproject betrof dat heel Vlaanderen aangaat. Het leeuwendeel van het
budget komt trouwens uit de Vlaamse begroting.
De participatieve ideologie aanvaardt wel dat participanten met bepaalde voorkeuren aan tafel komen en niet-representatief zijn. Hier valt het NIMBY-argument dus weg. Men kan de deelnemers niet verwijten dat ze belangen hebben,
die heeft trouwens iedereen. De vraag is of het bestuur met deze stemmen in het
debat iets kan/wil doen. Men moet er immers van uitgaan dat burgers redelijke
partners zijn die eigen perspectieven binnenbrengen, maar die ook mee kunnen
denken en redelijke oplossingen kunnen aanvaarden. Participatieprocessen moeten hierom goed gestuurd worden. Ze moeten een choc des ideÂes mogelijk maken
en moeten in staat zijn om de inzichten te vertalen naar beleid. De Rynck e.a.
spreken van professionele participatieprocessen (De Rynck e.a., 2009). Dit wil
niet zeggen door professionals, maar op een doordachte, geplande manier.
Een harmonieus conflict?
Heel wat participatieliteratuur gaat uit van een harmonieus en steeds meer gesofisticeerd participatiemodel. Lancksweerdt (2009) verwijst naar de verschillende
generaties van burgerparticipatie: reactief, interactief door de overheid geõÈnitieerd, en interactief door burgers. De derde generatie is dan de meest geavanceerde. In de achtergrond zien we een harmonieuze samenleving die door deliberatieve processen problemen oplost en keuzes maakt. De werkelijkheid is echter
vaak heel wat grilliger en grimmiger. De ideologie van participatie geeft zelden
een plaats aan conflict en conflictresolutie. Nochtans moeten ook participatieprocessen gezien worden binnen verschillende conflicten.
Ten eerste is er het inhoudelijk conflict in dossiers. Net zoals preferenties en belangen noodzakelijk zijn om burgers tot participatie aan te zetten, zijn er duidelijke
keuzes nodig om de inspraak betekenis te geven. De Rynck e.a. (2009) tekenen op
dat `participatie maar geloofwaardig is als het ook gaat over delicate dossiers, over
veel geld en veel macht, met stevige conflicten en lastige keuzes. Zoals stationsomgevingen, fijn stof, grote infrastructuurwerken met bruggen en (of) tunnels.'
Ten tweede zijn er ook conflicten tussen participanten. Bart De Wever (NVA)
sprak in de context van de Antwerpse volksraadpleging ietwat parabolisch van
een democratische burgeroorlog (De Lobel, 2009). Inhoudelijke conflicten in combinatie met grote belangen leiden tot maatschappelijke polarisatie. Dergelijke polarisatie maakt consensusvorming vanuit die maatschappij moeilijk. Er is hier allicht een rol weggelegd voor de instrumenten van de representatieve democratie
± uitvoerende eÂn wetgevende macht ± om de resultaten van participatieprocessen
te integreren in het beleid, en zo de polarisatie te overstijgen.
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Ten derde kan er conflict ontstaan tussen participatievormen. Dit komt het
scherpst tot uiting in het onderscheid tussen de nieuwe vormen van participatie
en de traditionele consultatie en preventieve rechtsbescherming (Lancksweerdt,
2010). Hierbij schets men al snel een beeld van een overgejuridiseerd en versteend instrumentarium van consultatie en preventieve rechtsbescherming versus
dynamische en interactieve politieke participatieprocessen (De Rynck, e.a., 2009).
De relatie tussen de participatievormen is allicht dynamischer en dus gecompliceerder. In conflictrijke dossiers zoals Oosterweel zijn openbare onderzoeken en
bezwaarschriften ook actiemiddelen in handen van actiegroepen die politieke
participatie willen afdwingen. Bovendien kan de schaduw van de preventieve
rechtsbescherming een stimulans zijn om politieke participatie op een grondige
manier aan te pakken. De stok achter de deur dus. In netwerktheorieeÈn spreekt
men van de `schaduw van de hieÈrarchie' die maakt dat actoren in netwerken samenwerken (Voets, 2008). Het alternatief zou immers zijn dat er van hogerhand
wordt ingegrepen. Dit kan ceteris paribus ook in participatieprocessen gelden.
Men volgt een samenwerkingslogica om een machtslogica te vermijden.
De vraag is nu of deze conflicten participatie onmogelijk maken? Allicht niet.
Conflict lijkt integendeel cruciaal voor goede participatie. Dit gaat dan vooral op
voor het inhoudelijk conflict en minder voor persoonlijk conflict of conflict tussen
participatievormen. Inhoudelijk conflict maakt immers duidelijk wat de keuze
kan zijn. Volgens een aantal politieke auteurs is dit trouwens de essentie van politiek. Chantal Mouffe bijvoorbeeld verwacht van de democratische instituties dat
ze het conflict temmen en beheersbaar maken. Ze spreekt van het domesticeren
van het natuurlijk maatschappelijk conflict (Mouffe, 2000). Ook participatievormen zouden volgens het participatie-ideaal die rol kunnen spelen.
Rijmt participatie op representatie?
Representativiteit is gestoeld op het principe one man, one vote. Participatieprocessen zijn zelden representatief. Het is empirisch vastgesteld dat ook in Antwerpen
de participatie-elite ± hoogopgeleide, autochtone, mannen, op middelbare leeftijd
± een luidere stem heeft in het debat (Thijssen, 2010). In de volksraadpleging
bleek trouwens dat hoger geschoolden meer tegen het project stemden dan lager
geschoolden (Rombouts, 2009). Zeker in een land met opkomstplicht bij verkiezingen wordt participatie vaak als een institutioneel fremdkoÈrper beschouwd. Het
lijkt dus het een of het ander te zijn; participatie of representativiteit.
Volgens de ideologie van participatie wordt het conflict tussen representatieve en
participatieve democratie heel wat minder problematisch. Participatie ontslaat bestuurders immers niet van hun plicht te besturen. Dit is ook de opzet van de wetgeving over de volksraadpleging in BelgieÈ, die spreekt van een louter adviserend
karakter. Ook na participatieprocessen moeten er dus beslissingen genomen worden. Politici baseren deze besluiten op een waaier aan informatiebronnen en een
waaier aan informanten. Participatieve processen zijn een informatiebron voor
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beleidsvorming naast verschillende andere (ook niet-representatieve) bronnen
(Innes, 1990; Weiss, 1979): mediaverhalen, persoonlijke ervaringen van politici,
klachten op zitdagen, klachten van de ombudsman, beleidsvoorbereidende studies, memoranda van belangenverenigingen, enzovoort. Vanuit een deliberatief
standpunt kan men zich afvragen waarom participatie als bron voor beleidsinformatie representatief zou moeten zijn, en andere bronnen niet? Waarom zou de
waarheid van een journalist die een krantenartikel schrijft nuttiger zijn dan de
waarheid van een participatie-elite? Kortom, elitaire benaderingen leggen aan
participatie een vereiste van representativiteit op die ze van andere beleidsinformatie niet verwachten.
Bovendien vullen elitaire en participatieve benaderingen van besluitvorming het
begrip representativiteit anders in. Elitaire besluitvorming put haar legitimiteit
uit kwantitatieve vertegenwoordiging. Vertegenwoordigers van een meerderheid
van kiezers, of in de corporatistische sfeer van werknemers, zijn gemandateerd
om te onderhandelen en te besluiten. Participatie put haar legitimiteit uit kwalitatieve vertegenwoordiging van groepen en standpunten (Habermas, 1998).
Snel en goed
De visie dat participatie de efficieÈntie en effectiviteit van het bestuur kan verhogen, is zeker niet algemeen aanvaard. Integendeel, vaak worden efficieÈntie en effectiviteit enerzijds, en participatie anderzijds als tegenstrijdig gezien. Participatieprocessen staan volgens heel wat bestuurders een snelle (en in deze visie dus
goede) besluitvorming in de weg. Hierbij worden de pijlen vooral gericht op de
bezwaarschriften in de openbare onderzoeken en de MER's. De Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning daarentegen berekende op basis van het project
Gentse stationsomgeving dat de hele effectrapportage en ruimtelijke planning, inclusief openbaar onderzoek, maar 10 procent van de totale doorlooptijd uitmaakt
(Coppens, 2010). Het argument snelheid speelde zeker ook mee in de aanloop
van de volksraadpleging.
Na het afspringen van het Oosterweelproject richtten de Vlaamse regering en het
Vlaamse parlement elk een commissie op om de traagheid van de besluitvorming
in grote projecten onder de loep te nemen (Berx, 2010; Vlaams Parlement, 2010).
Op basis van deze rapporten werkte de Vlaamse regering een visienota `versnelling belangrijke infrastructuurprojecten' uit (Vlaamse Regering, 2010). De aanpak
lijkt sterk op wat de Nederlandse commissie-Elverding voorstelde (Elverding,
2008). Door vroeger in het proces politieke inspraak te organiseren, verwacht
men een groter draagvlak en minder weerstand in latere fases. Zo wil men een
voorkeursalternatief vroeg in het proces vastklikken (een `point of no return').
Het is moeilijk uit te maken welk besluitvormingsideaal ± participatief of elitair ±
hier domineert (De Peuter & Van Dooren, 2011). Er is ruimte voor beide, en dus
hangt het allicht meer af van de praktische toepassing dan van de regelgeving
zelf.
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De beleidrelevantie van het buikgevoel
Een oudere dame verklaarde op de regionale Antwerpse omroep tegen de Lange
Wapper gestemd te hebben omdat `ze' (de overheid) al jaren aan de Leien bezig
zijn, en dat dat maar eerst moest afgewerkt worden. Dit is een buikgevoel. Bevoegdheidsverdelingen, masterplannen en verkeersstroommodellen worden in
dit oordeel aan de kant geschoven. Het criterium is een soort van Vlaams boerenverstand dat we moeten afwerken waar we aan begonnen zijn. Dit is een wat extreem voorbeeld, maar we kunnen ervan uitgaan dat zelfs de participatie-elite
van hoger opgeleiden niet de finesses van infrastructuurdossiers beheerst. In
zowat elke maatschappelijke sector zijn er stapels wetenschappelijke studies
voorhanden. Wat kan dan nog de betekenis zijn van een mening van een burger
voor het beleid?
Volgens elitaire besluitvormingstheorie is deze rol gering. Er is een delegatie van
het volk naar de politiek, en ook binnen het politieke veld is er specialisatie. Eerder dan op meningen, zullen elites hun oordeel baseren op studiewerk. Het discours van beleid gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (evidence based policy)
klonk het afgelopen decennium trouwens zeer luid. Hier tekenen zich twee varianten af binnen de elitaire omgang met wetenschappelijke informatie. Enerzijds is
er evidence based policy, waarbij keuzes worden gedicteerd door de wetenschap. In
een extreme variant verwordt de besluitvorming tot een technocratie. Anderzijds
is er de variant van policy based evidence, waarbij studiewerk maar wordt gebruikt
voor besluitvorming als het een vooringenomen positie ondersteunt. In dit laatste
geval dient het wetenschappelijk gezagsargument vooral om andere stemmen
monddood te maken. Ook in het Oosterweeldossier werd zeer vaak verwezen
naar definitieve studies, die tot nog toe nooit definitief zijn gebleken. De actiegroepen klaagden bovendien aan dat de overheid haar eigen studies niet publiek
maakte.
De participatieve benadering gaat anders om met de lekenopinie van de burger.
Ze ziet de mening van de burger als een andere type informatie met een andere
functie. Een Engels gezegde stelt: `It is better to be roughly right than precisely
wrong.' Het ruwe oordeel van velen is soms correcter dan het precieze oordeel
van een beperkte groep specialisten (Surowiecki, 2005). De reden ligt in de neiging tot groepsdenken in kleine groepen, waarbij premissen niet meer worden
bevraagd. Participatie kan nuttig zijn om dergelijk groepsdenken te vermijden.
Dit zijn de bestuurlijke checks & balances, niet zozeer in termen van macht, maar
in termen van informatie.
Reacties van participanten worden zelden in de bestuurstaal geformuleerd, en
daarom worden ze vaak niet begrepen. Het vergt dus een zekere kunde om
deze reacties, vaak onduidelijk, bruut of verwarrend, te begrijpen. De Rynck e.a.
(2009) spreken over het `van buiten naar binnen denken'. Participatie wordt vaak
bekeken vanuit het standpunt van de bestuurders. Dit moet volgens de auteurs
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omkeren. De vraag moet zijn: hoe kunnen we bestuurders betrekken bij wat er
leeft in de samenleving.

2.4

Besluit

Het dominante besluitvormingsmodel in BelgieÈ en Vlaanderen is elitair. Het is
een breed gedragen visie onder politicologen, bestuurskundigen, journalisten en
politici zelf dat er alleen beleid gemaakt kan worden in kleine, gesloten kring.
Dit is een erfenis van een corporatistische pacificatiedemocratie die BelgieÈ in de
twintigste eeuw tot stand is gekomen. De modus operandi is een niet-transparante achterkamercultuur. Verklaringen voor het falen van beleidsvorming worden
meestal gezocht in het openbreken van het elitaire model. Vaak is men dan nostalgisch naar tijden zonder snelle mediacycli en mondige burgers, waar besluitvormers in onderling vertrouwen konden beslissen.
Niettemin lijkt het erop dat participatieprocessen in stilte knagen aan het elitaire
besluitvormingsmodel. Het nieuwe masterplan voor Antwerpen is een nieuwe package deal tussen elites, maar stoot opnieuw op de participatieprocedures en actiegroepen. Het is niet onwaarschijnlijk dat het dossier naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 volop terug losbarst. De effectiviteit van elitaire besluitvorming, het vermogen om tot goede beslissingen te komen, neemt verder af.
Is het conflict in de praktijk van de Antwerpse case ook een manifestatie van een
dieper ideologisch conflict over de relatie tussen burger en bestuur? Het lijkt van
wel. Het partnerschapsideaal van participatie is ingebed in bredere maatschappelijk trends die elitaire besluitvorming moeilijker maken. Een hoger geschoolde bevolking, met steeds meer informatie ter beschikking, kan zich desnoods online
snel organiseren. Netwerken van professionals kunnen alternatieven uittekenen
die de competitie met de overheidsplannen aankunnen. Meer en meer instituties
vervullen democratische functies (Keane, 2009). De samenleving kijkt met steeds
meer ogen naar besluitvorming; niet enkel is er meer mediacompetitie, ook rechtbanken, auditors, rekenhoven, beroepsfederaties, belangengroepen en burgerbewegingen kijken toe (Willems & Van Dooren 2012).
Het participatie-ideaal gaat uit van verbondenheid van burger en bestuur, waarbij bestuurlijke elites de kracht van de burgermaatschappij als een troef eerder
dan als een bedreiging ervaren. Goede participatiemechanismen activeren dit sociale kapitaal in de maatschappij. De vraag is dus of participatie, volgens de ideologie van partnerschap en verbondenheid, een effectief alternatief kan zijn voor
het elitaire besluitvormingmodel, volgens de ideologie van het sociaal contract.
Wint ook hier David van Goliath?
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De stille ideologie van de
doe-democratie
Imrat Verhoeven en Mirjan Oude Vrielink

3.1

Inleiding

`Het is jouw buurt, wat ga je doen?' `Het is jouw wijk dus jij mag het zeggen.'
Met dit soort boodschappen voeren gemeenten sinds enkele jaren beleid dat bewoners moet `verleiden' tot burgerinitiatieven.1 Dit beleid bestaat enerzijds uit
specifieke maatregelen gericht op het stimuleren van actief burgerschap in achterstandswijken en anderzijds uit generieke maatregelen om de overheid te laten inspelen op spontane burgerinitiatieven (Verhoeven, 2010a). De belangstelling van
de overheid voor `burgerinitiatieven' voert terug op politieke doelstellingen
zoals `meedoen' en `eigen verantwoordelijkheid'. We zien dit terug in het beleid,
waarin burgerinitiatieven worden opgevat als een vorm van `doe-democratie' die
zich richt op een bijdrage aan publieke belangen door de handen uit de mouwen
te steken (Van de Wijdeven & Hendriks, 2010).
In deze bijdrage zullen we betogen dat achter het beleidsperspectief op de doedemocratie een stille ideologie schuilgaat. In de inleiding op deze bundel is gesteld dat een stille ideologie zich kenmerkt door drie elementen:
1. Er wordt met grote vanzelfsprekendheid een gedeelde en samenhangende
visie gepresenteerd of gehanteerd op wat een goede burger, overheid en samenleving is.
2. De onderliggende keuzes en redeneringen blijven onuitgesproken.
3. Er zijn ook alternatieve visies mogelijk, maar deze blijven onbediscussieerd.
De doe-democratie veronderstelt consensus over de rol van burgers en de wijze
waarop de overheid met burgerinitiatieven zou moeten omgaan. Deze consensus
is echter schijn. Het omgaan met burgerinitiatieven vraagt om een werkwijze van
1. Om verwarring te voorkomen wordt in de literatuur over burgerinitiatieven een onderscheid gemaakt tussen formeel en informeel. Het formele burgerinitiatief is de mogelijkheid om met voldoende handtekeningen een thema op de agenda van de Tweede Kamer of van de gemeenteraad
te kunnen plaatsen. Bij informele burgerinitiatieven kan het gaan om een zeer breed scala aan initiatieven van burgers in de civil society, varieÈrend van samen een pleintje in de buurt opknappen
tot een protestbeweging die een snelweg probeert tegen te houden (Hurenkamp e.a., 2006; Tonkens, 2009; Sampson e.a., 2005). Kortheidshalve zullen wij verder in deze bijdrage spreken van
burgerinitiatieven waar wij de informele variant bedoelen.
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ambtenaren en sociale professionals waarbij zij, kort gezegd, niet `invullend'
maar `aanvullend' te werk gaan. Maar in de uitvoering wordt dit streven vaak
ondermijnd door hun onuitgesproken opvattingen, waardoor zij onbewust of onbedoeld zichzelf of de logica van hun organisatie centraal blijven stellen. We noemen deze stilzwijgende opvattingen over de verhouding tussen overheid en burgers `professioneel centralisme'. Daarnaast verhult de consensus in het beleidsperspectief dat de rol van burgers in de doe-democratie wordt beperkt tot `instrumenteel en gedepolitiseerd burgerschap'. Door actief te zijn in buurt, wijk en
dorp kunnen burgers verantwoordelijkheidsgevoel tonen voor de publieke zaak.
Ze zijn `goede burgers' als ze loyaal (mee)werken aan maatschappelijke problemen die in het straatje van de overheid passen. Deze beleidsconsensus leidt bovendien stilzwijgend tot een `depolitisering' van participatie, waarbij vooral
ruimte wordt geboden aan burgerinitiatieven die zich niet op verandering van
beleid richten. Beide aspecten van de stille ideologie zijn contraproductief voor
burgerinitiatieven. Professioneel centralisme bemoeilijkt en frustreert doe-gerichte
initiatieven, terwijl het sturen op instrumenteel en gedepolitiseerd burgerschap
het eigenzinnige en kritische tegengeluid van burgers uitsluit.
We openen deze bijdrage met een introductie van het beleidsperspectief van de
doe-democratie. Vervolgens bespreken we de onuitgesproken opvattingen van
het `professioneel centralisme' en van sturing op instrumenteel en gedepolitiseerd
burgerschap. We ronden af met een reflectie waarin we betogen dat de stille ideologie moet worden losgelaten om het democratisch potentieel van burgerinitiatieven te vergroten.

3.2

Het beleidsperspectief van de doe-democratie

Iedere democratische ordening manifesteert zich in de praktijk door burgerschap
(Eder, 2000: 214). Het bereiken van afstemming over de vormgeving van het publieke domein staat daarbij centraal. Meestal neemt deze afstemming politieke
vormen aan via representatieve democratie (aggregatie van belangen door stemmen), deliberatieve democratie (consensusvorming tussen betrokkenen door
overleg), directe democratie (besluitvorming op issues door stemmen) of associatieve democratie (zelfbestuur door stemmen en argumenteren) (Engelen & Sie
Dhian Ho, 2004). Volgens Van de Wijdeven en Hendriks (2010: 15-17) kan democratische afstemming nog een andere vorm aannemen, namelijk `doen'. Door te
doen beõÈnvloeden burgers ook het publieke domein. Ze laten zien waar ze staan
door te poetsen in plaats van te praten. Dit wil niet zeggen dat mensen die een
plantsoen gaan opknappen of een straatfeest organiseren niets met elkaar afstemmen. Er vindt wel overleg plaats, vaak in een zeer lichte en informele vorm en bij
de inzet van wijkbudgetten soms in wat formelere vormen van overleg of stemmen. Deze vorm van afstemming wordt ook wel getypeerd als politiek met de
kleinst mogelijke `p' (Van de Wijdeven & Hendriks, 2010: 15-17; Stoker, 2006).
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In het beleidsperspectief van de doe-democratie krijgt de overheid een andere rol
bij burgerparticipatie. Lenos e.a. (2006) gebruiken de term `derde-generatieparticipatie' om de andere omgang met burgerinitiatieven te markeren. De vorige twee
generaties zijn inspraak en interactief beleid; twee politieke en inhoudelijk door
de overheid gestuurde vormen van burgerparticipatie. Het uitgangspunt bij de
derde `generatie' ± een misleidende term omdat de verschillende varianten naast
elkaar bestaan ± is dat deze participatie van onderop ontstaat en zich vooral richt
op afstemming over het publieke domein tussen burgers onderling (Van de Wijdeven & Hendriks, 2010: 25).
De interesse voor deze burgerinitiatieven is te herkennen in de Kabinetsvisie Andere Overheid van het kabinet-Balkenende II. Hierin schetst het een ideaal van
`meedoen' door loyaal burgerschap dat zich vooral moet richten op maatschappelijke zelforganisatie en niet op eisen, klachten en beroepen tegen de overheid
(Tweede Kamer 2003-2004: 7-8). Deze lijn is door het kabinet-Rutte I verlaten,
maar het gedachtegoed van `meedoen' is in de kern nog steeds actueel in lokaal
beleid gericht op burgerinitiatieven en in landelijke projecten en beleidsmaatregelen voor de ondersteuning daarvan. Zo is er een sterke orieÈntatie op `spontane'
burgerinitiatieven in de campagne Help een burgerinitiatief! (zie Van der Heijden
e.a., 2007; Blom e.a., 2010; www.helpeenburgerinitiatief.nl). Deze campagne probeert een cultuurverandering onder ambtenaren en sociale professionals teweeg
te brengen, die hen leert inspelen op initiatieven die vanuit de samenleving
komen. Er ligt veel nadruk op de omkering van rollen tussen burgers en overheid, waarbij de overheid een `faciliterende' rol aan moet nemen. Het zwaartepunt van het initiatief berust inhoudelijk bij burgers (Van der Heijden e.a., 2007).
Dit impliceert dat bestuursorganen en professionals in dienst van de gemeente of
maatschappelijke instellingen bij burgerinitiatieven niet invullend maar aanvullend zijn (Geurtz & Van de Wijdeven, 2010). Kern van deze generieke beleidslijn
is dat de overheid vertrouwt op burgers en hen de ruimte laat om actief te zijn
in het publieke domein.
De belangstelling van de overheid voor doe-democratie krijgt ook haar beslag in
specifiek beleid gericht op achterstandswijken. In de afgelopen jaren is er door het
voormalige ministerie van Wonen, Wijken en Integratie ± nu als directoraat-generaal ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ± veel geld geõÈnvesteerd om in de `krachtwijken' burgerinitiatieven te doen opbloeien. De initiatieven vormen in dit beleid een doel op zich, omdat beleidsmakers verwachten
dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal kapitaal en aan de ontwikkeling van democratische competenties. Ze vormen bovendien een middel dat bij
zou moeten dragen aan verbetering van de kwaliteit van leven in de krachtwijken. Kenmerkend voor deze specifieke beleidslijn is nadruk op de ontwikkeling
van gemeenschapszin via de vorming van vrijwillige associaties die een belangrijke `leerschool van de democratie' zijn (vgl. Putnam, 2000, 2003) en de `sociale
herovering' van achterstandswijken die dit op kan leveren (WRR, 2005; Engbersen & Snel, 2005). Vergeleken met het generieke beleid dat de rollen omdraait,
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neemt de overheid bij dit specifieke beleid een tussenpositie in van aanjager die
bewoners stimuleert en begeleidt bij hun initiatieven. Het is hierbij de bedoeling
dat ambtenaren en sociale professionals de door hen geactiveerde burgers voldoende ruimte laten door het initiatief niet over te nemen, dat ze bureaucratische
barrieÁres wegnemen in plaats van ze te creeÈren en dat ze burgers niet overvragen
als ze niet willen (Tonkens, 2009; Van Stokkom & Toenders 2010; Van Ankeren
e.a., 2010).
Zoals blijkt, is zowel in het generieke als het specifieke beleid een belangrijke rol
weggelegd voor ambtenaren en sociale professionals. Zij zijn degenen die idealiter voorzien in een hulpbehoefte (facilitator) of die het initiatief aanjagen (stimulator). Dit vraagt van hen een andere houding en handelwijze dan bij andere vormen van burgerparticipatie. Zij moeten zich ondersteunend en dienend opstellen
in plaats van zelf een leidende rol te nemen. In de volgende paragraaf zullen we
laten zien dat onuitgesproken opvattingen over professioneel centralisme deze
ondersteunende rol kunnen tegenwerken.

3.3

Inbreuk op de doe-democratie in de beleidspraktijk

De ambtelijke bureaucratie is traditioneel sterk georieÈnteerd op taken, functies,
regels en procedures. Onder invloed van New Public Management is hier een
focus op outputsturing, prestatiemeting, verantwoording en klantgerichtheid aan
toegevoegd. Tegen die achtergrond voelen ambtenaren zich verantwoordelijk
voor een kwalitatief goede voorbereiding van politieke besluitvorming, en voor
de toepassing van beleid en regels om het democratisch gehalte van besluitvorming te borgen. Aan de doe-democratie ligt echter een beeld van krachtige en capabele burgers ten grondslag die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen
voor de publieke zaak. De overheid kan dit aanmoedigen door ruimte te laten,
incidenteel en naar behoefte enige hulp te bieden en door burgers niet langer te
bejegenen als klant die een dienst komt afnemen. Dit vergt van ambtenaren en
sociale professionals dat ze zich anders gaan opstellen. Er wordt van hen een dienende en ondersteunende opstelling gevraagd. In vergelijking met andere vormen van participatie, zoals inspraak en interactief beleid, wordt bij burgerinitiatieven van hen verwacht dat ze hun eigen professionele opvattingen en de bureaucratische logica van hun organisatie niet langer centraal stellen. Verschillende
onderzoeken laten zien hoe moeizaam deze omschakeling in de praktijk verloopt.
Ondanks alle goede bedoelingen, hanteren ambtenaren en sociale professionals
onuitgesproken opvattingen die duiden op het in stilte vasthouden aan een perspectief dat we kunnen omschrijven als `professioneel centralisme'.
Een aantal kenmerken van professioneel centralisme is beschreven in een kleinschalige maar diepgaande studie van Jonker (2008) onder veertien ambtenaren
die in twee gemeenten werken vanuit de wijk of als projectmanager bij burgerparticipatie zijn betrokken. Een belangrijk kenmerk vinden we in de onuitgespro-
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ken opvattingen over burgerparticipatie. De ambtenaren stellen zichzelf daarbij
centraal door de nadruk te leggen op het inventariseren van wensen, belangen
en ideeeÈn die onder burgers leven, zodat met deze input een groter draagvlak
voor beleid ontstaat. Ook het mensbeeld dat de onderzochte ambtenaren van
burgers hebben, getuigt van professioneel centralisme. Burgers worden overwegend gezien als individuen die voor hun eigenbelang opkomen, waardoor ambtelijke controle en regels vereist zijn om het algemeen belang te borgen. Daarnaast
twijfelen deze ambtenaren aan de vaardigheden van burgers die nodig zijn voor
zelfbestuur; niet alle burgers beschikken volgens hen over een langetermijnperspectief of over praktische vaardigheden om te kunnen plannen of vergaderen.
Daarom zien ze voor zichzelf een professionele verantwoordelijkheid weggelegd,
gericht op het bewaken van het algemeen belang. Deze opvatting heeft tot gevolg
dat ze zichzelf zien als een filter tussen de inbreng van burgers en politieke besluitvorming. In dezelfde lijn zijn ze van mening dat de volksvertegenwoordiging het monopolie heeft op politieke keuzes; slechts een enkeling wil burgers
meer feitelijke beslissingsmacht en ruimte voor zelfbestuur geven. Zo beschouwd
zijn burgerinitiatieven vooral een ondersteunende en aanvullende activiteit voor
het beleid.
De omvang van de onderzochte groep ambtenaren is te klein om algemene conclusies aan te verbinden. Toch laat het onderzoek goed zien hoe ambtenaren zichzelf centraal blijven stellen door hun onuitgesproken opvattingen over burgerparticipatie, het gehanteerde mensbeeld, twijfels over wat burgers kunnen en hun
focus op representatieve democratie. Zij hanteren een perspectief dat past bij inspraak en interactief beleid, maar dat niet geschikt is voor het faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven. Voor dit laatste moeten ambtenaren deze opvattingen loslaten en zich in burgers verplaatsen. Doen zij dit niet, dan leidt dit tot botsingen tussen de ambtelijke logica en de logica van initiatiefnemers, die hierdoor
worden ontmoedigd of gedemotiveerd. Mooie voorbeelden van zulke botsende
logica's zijn te vinden in onderzoek van Tonkens e.a. (2011), dat zich onder andere richt op interacties tussen initiatiefnemers, ambtenaren en sociale professionals bij bewonersinitiatieven die in achterstandswijken met een wijkbudget worden gestimuleerd. Zij beschrijven vier patronen in deze interacties die kunnen
ontmoedigen of, als ze in hun tegendeel verkeren, juist kunnen bemoedigen.
Het eerste patroon richt zich op onverschilligheid versus betrokkenheid. Onverschilligheid doet zich voor als burgers een plan bedenken, daar een budget voor
aanvragen en na goedkeuring van dat budget weinig of niets meer horen van de
overheid. Een voorbeeld is niet reageren op een uitnodiging voor, of niet komen
opdagen bij, een belangrijke bijeenkomst van het initiatief. Burgers beschouwen
dit als een gebrek aan erkenning voor hun bijdrage aan de publieke zaak. Ze
zien zichzelf vaak als samenwerkingspartner van de overheid en verwachten dat
ambtenaren en sociale professionals belangstelling blijven tonen voor hun initiatief. Als zij zich wel betrokken tonen, ervaren burgers dit als bemoedigend.

60

Deel 1 De stille ideologie van het bondgenootschap tussen staat en burger

Het tweede interactiepatroon heeft te maken met rigiditeit versus flexibiliteit.
Voor ambtenaren is vasthouden aan procedures een manier om het publieke belang te borgen, maar initiatiefnemers krijgen hierdoor het gevoel dat de overheid
hen wantrouwt. Bij het verkrijgen van een wijkbudget hoort het afleggen van
verantwoording. De meeste initiatiefnemers hebben geen bezwaar hiertegen, tenzij ambtenaren buitensporige eisen gaan stellen en er een `bonnetjescultuur' ontstaat waarbij ontbrekende gegevens niet door de vingers worden gezien. Als
daar wel ruimte voor is, ervaren burgers dit als teken van vertrouwen en voelen
ze zich gesterkt in hun soms toch al onzekere omgang met voor hun begrippen
vaak forse geldbedragen ± we hebben het over bewoners van achterstandswijken
die niet zo kapitaalkrachtig zijn.
Een derde patroon dat Tonkens e.a. (2011) vinden is het afschuiven versus het
nemen van verantwoordelijkheid. Initiatiefnemers krijgen meestal de ruimte om
hun voorstel voor een wijkbudget zelf uit te werken. Zodra ze vragen hebben,
laten professionals hen soms te veel aan hun lot over, of ze zeggen wat er fout
is aan de plannen maar doen geen suggesties hoe het kan worden verbeterd. Burgers ervaren dit als een gebrek aan partnerschap en als het ontwijken van verantwoordelijkheid, terwijl iets meer hulp als positief wordt ervaren omdat men verder kan met het voorbereiden van het initiatief.
Het vierde interactiepatroon heeft te maken met overnemen versus de ruimte
laten. Overnemen kan betekenen dat ambtenaren of sociale professionals zich bemoeien met de details van een initiatief, zoals waar iemand de kleden koopt voor
de tafels bij het buurtfeest. Maar het kan ook letterlijk betekenen dat bewoners
hun initiatief kwijtraken. Een bekend voorbeeld is de aanleg van een speelpleintje
waar de bewoners het initiatief toe nemen, maar wat door de dienst stadsdeelwerken wordt uitgevoerd omdat de toestellen goed moeten worden gemonteerd
en de rubbertegels goed moeten liggen om gewonde kindjes te voorkomen. Juist
de betrokkenheid bij de uitvoering van een initiatief is cruciaal, omdat bewoners
hierdoor positiever worden over hun buurt, hun enthousiasme toeneemt, ze een
gevoel van trots ontwikkelen, meer zelfvertrouwen krijgen en eenmaal actief ook
zin hebben om dat te blijven (Van Ankeren e.a., 2010).
Een vergelijkbaar beeld van ontmoedigende en bemoedigende interacties zien we
op hoofdlijnen ook terug in een viertal studies die in opdracht van de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting zijn verricht naar vier gemeenten die bekendstaan als voorlopers bij het inspelen op burgerinitiatieven (Oude Vrielink & Van
de Wijdeven, 2007; Van de Wijdeven & De Graaf, 2008; Van de Wijdeven &
Geurtz, 2008; Van de Wijdeven, Geurtz & Oude Vrielink, 2008) en in de overkoepelende studie door Van de Wijdeven en Hendriks (2010). Deze overeenkomst in
bevindingen maakt duidelijk dat zowel bij het specifieke beleid in achterstandswijken als bij het generieke beleid in de praktijk sprake kan zijn van onverschilligheid, rigiditeit, afschuiven van verantwoordelijkheid en toe-eigening van initiatieven. Deze uitingen van professioneel centralisme ontnemen initiatiefnemers
een gevoel van erkenning, vertrouwen, partnerschap en zelfstandigheid en be-
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moeilijken of ondermijnen daarmee hun initiatieven. Omgekeerd kunnen betrokkenheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheid nemen en ruimte bieden in de praktijk
burgerinitiatieven enorm versterken. Maar op dat moment zijn ambtenaren en
sociale professionals op het punt aanbeland dat ze heel anders met participatie
omgaan: dan zijn ze gericht op aanvullen in plaats van invullen.

3.4

Focus op instrumenteel en gedepolitiseerd burgerschap

De stille ideologie van de doe-democratie schuilt niet alleen in professioneel centralisme, maar ook in een focus op instrumenteel en gedepolitiseerd burgerschap.
Deze focus ontstaat uit een ideaalbeeld van `goede' burgerinitiatieven. Een ideaalbeeld dat sterk wordt beõÈnvloed door een paradoxale combinatie van normatieve uitgangspunten, die de sociologen Schinkel en Van Houdt omschrijven als
`neoliberaal-communitarisme'. Deze combinatie staat volgens hen voor `een nadruk op vrijheid als het nemen van eigen verantwoordelijkheid, en het nemen
van eigen verantwoordelijkheid zoals het ``spontaan'' vormen van gemeenschappen die normvervaging tegengaan' (Schinkel & Van Houdt, 2010: 15). Binnen het
beleid op burgerinitiatieven zien we deze combinatie op twee plekken terug. Het
generieke beleid bevat een neoliberale boodschap: `zit burgers zo min mogelijk in
de weg bij hun initiatieven waarin zij eigen verantwoordelijkheid nemen voor de
publieke zaak', terwijl het specifieke beleid een communitaristische boodschap
bevat: `zorg dat burgers onderling actief worden om de sociale gemeenschap te
versterken en problemen daarbinnen aan te pakken'.
Bij burgerinitiatieven richt het neoliberaal-communitarisme alle aandacht op `doeners' die bijdragen aan de publieke zaak en daarbij de overheid in haar taakuitoefening ontlasten of niet in de weg zitten. Doeners zijn goede burgers omdat ze
bijdragen aan beleidsambities (vgl. Peters & Drosterij, 2011: 193) en daarmee instrumenteel zijn aan de overheid. Focus op het goede heeft bij burgerinitiatieven
ook een uitsluitend effect, omdat tegelijkertijd duidelijk is wat niet goed wordt
gevonden. Het perspectief op doen laat weinig ruimte voor afstemming door deliberatie of voor het inbrengen van claims voor verandering. Deze onuitgesproken depolitisering plaatst hybride of protestinitiatieven die zich wel richten op
claims voor verandering buiten beeld (Sampson e.a., 2005: 686).
Hybride initiatieven brengen claims voor verandering in die niet direct binnen de
plannen van de overheid passen, maar zoeken niet de confrontatie met de overheid op. Dit is bijvoorbeeld het geval met bewoners die onverwachts bij de gemeente aankloppen met een plan om een plein heel anders in te richten en daarbij op zoek zijn naar samenwerking. Onderzoek naar dit soort initiatieven suggereert dat ze sterk afhankelijk zijn van de welwillendheid van individuele ambtenaren, dat samenwerking alleen ontstaat als burgers zich nadrukkelijk in hun logica verplaatsen en dat ze bij gebrek aan medewerking op zoek gaan naar andere
institutionele partners (Mulders, 2010; Verhoeven, 2006). Protestinitiatieven heb-
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ben het nog veel moeilijker. Ze richten zich vaak tegen plannen van de overheid
en worden daarom als contraproductief beschouwd. Politici en ambtenaren zijn
al die lastige en kritische burgers liever kwijt dan rijk, omdat ze hen belemmeren
in hun democratisch gelegitimeerde besluitvorming en uitvoering van beleid.
Toch zijn er legio voorbeelden te vinden van situaties waarin burgers met zeer
goed onderbouwde argumenten tegen beleidsvoornemens ingaan of alternatieve
plannen verzinnen (zie Verhoeven, 2009, 2010a, 2010b). De overheid heeft het
niet altijd bij het rechte eind en burgers nemen geregeld initiatieven om dat aan
te tonen en de overheid te corrigeren. Ze hebben daarbij de schijn tegen dat ze
`boze burgers' of `NIMBY-burgers' zijn en moeten daarom heel veel werk verzetten om hun kennis als legitiem geaccepteerd te krijgen en daadwerkelijk invloed
uit te oefenen op het beleid (Verhoeven, 2010b: 190).
Het zijn niet toevallig deze gepolitiseerde vormen van burgerinitiatief die buiten
het perspectief van de doe-democratie vallen. Van deze initiatieven is immers
niet meteen het instrumentele nut en de bijdrage aan de overheid duidelijk en ze
stellen zich veel kritischer of confronterender op. Bovendien begeven ze zich op
het terrein van politici en ambtenaren; ze proberen ongevraagd ± en vaak ook
ongewenst ± door te dringen in hun institutionele en politieke logica. Door
`doen' als de norm voor het goede te hanteren, ontstaat er verschraling van democratische interacties tussen burgerinitiatieven en overheid. Volgens Schinkel
en Van Houdt (2010: 15) wordt door het neoliberaal-communitarisme de potentieel kritische ruimte van de tussen markt en overheid gelegen civil society onschadelijk gemaakt. Actieve en verantwoordelijke burgers die doen en daarbij de
overheid het vuur niet aan de schenen leggen krijgen vrij spel, terwijl eigenzinnige, kritische en vaak lastige hybride en protestinitiatieven als een `risico' voor
het eigen handelen worden beschouwd (vgl. Van Gunsteren, 2009).

3.5

Reflectie: vergroting van het democratisch potentieel

Het kabinet-Rutte I heeft een ontwikkeling in gang gezet waardoor het generieke
beleid op burgerinitiatieven dominant lijkt te worden. Eind 2011 hield de financiering op van de activering van burgerinitiatieven in achterstandswijken. Het is
aan de gemeenten of zij blijven investeren in dit specifieke beleid. Het economisch tij en de forse voorgenomen bezuinigingen van het Rijk doen vermoeden
dat veel gemeenten de generieke lijn van het faciliteren van spontaan initiatief
zullen verkiezen boven de specifieke activerende lijn van het stimuleren. Colleges
van B&W besteden om deze reden in hun akkoorden van begin 2010 veel aandacht aan burgerinitiatieven die van onderop ontstaan. Hetzelfde geldt voor het
ministerie van Binnenlandse Zaken (2011) dat bij monde van oud-minister Donner sterk inzette op zelfbeheer door burgers, een effectieve terugtreding van de
overheid en daar waar nodig samenwerking met of facilitering door ambtenaren
en sociale professionals. GeõÈnspireerd door de ideeeÈnvorming over `Big society'
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in het Verenigd Koninkrijk (Blond, 2009) wordt er volop nagedacht hoe burgerinitiatieven ten dele of soms volledig de plek van de overheid kunnen innemen.
Het ziet er dus naar uit dat het beleidsperspectief op doe-democratie aan belang
zal winnen. Daarmee wordt ook de stille ideologie erachter problematischer,
omdat deze het democratisch potentieel van burgerinitiatieven verkleint in plaats
van vergroot.
Onuitgesproken opvattingen over professioneel centralisme dragen er in de praktijk toe bij dat ambtenaren en sociale professionals te weinig aansluiting vinden
bij burgerinitiatieven. Door onverschilligheid, rigiditeit, afschuiven van verantwoordelijkheid en toe-eigening stellen ze zich regelmatig te dominant op, met
als gevolg dat burgers zich niet erkend, gewantrouwd, in de steek gelaten of onthand voelen. Professioneel centralisme verkleint het democratisch potentieel van
burgerinitiatieven, omdat burgers te weinig ruimte krijgen. Dit betekent niet dat
de begeleiding van burgerinitiatieven maar net zo goed kan worden afgeschaft,
nu er toch een noodzaak tot bezuinigen bestaat. Publieke belangen bij de civil society neerleggen vergt dat de overheid haar verantwoordelijkheid hiervoor niet
over de schutting gooit, zoals in de jaren tachtig en negentig werd gedacht toen
veel taken aan de markt werden overgelaten. Er blijft wel behoefte aan begeleiding van burgerinitiatieven die hun democratisch potentieel vergroot. Dit kan
als ambtenaren en sociale professionals een burgergerichte houding aannemen.
Zo'n houding vergt dat ze zoveel mogelijk een stapje terug doen zodat burgers
de kans krijgen om verantwoordelijkheden op te pakken en deze in overleg met
andere burgers vorm te geven. Hoe ver ze afstand nemen, zal per geval moeten
worden beoordeeld en is sterk afhankelijk van wat burgers allemaal zelf kunnen.
Een burgergerichte houding vergt ook dat ze burgers ± voor zover nodig ± laten
zien hoe je met andere burgers in debat kunt treden en dat ze zoveel mogelijk
kennis met hen delen (Dzur, 2008). Andere aspecten zijn doelen van burgers centraal stellen, bij het verwezenlijken daarvan burgers met elkaar in verbinding
proberen te brengen, verschillende prioriteiten van burgers op elkaar afstemmen
en ongelijke verhoudingen tussen burgers bij de participatie zoveel mogelijk
voorkomen (Durose, 2011).
De grotere nadruk op burgerinitiatieven uit bezuinigingsoverwegingen versterkt
de focus op instrumenteel en gedepolitiseerd burgerschap en draagt daardoor bij
aan een verkleining van hun democratisch potentieel. Als het nog belangrijker
wordt dat burgerinitiatieven bijdragen aan beleidsambities van de overheid, zal
het ideaalbeeld van goede burgers die doen in plaats van delibereren of protesteren worden versterkt. Dit betekent dat de overheid nog allergischer kan worden
voor initiatieven die afwijken van deze onuitgesproken norm. Burgers die hybride- of protestinitiatieven nemen, worden in dat geval nog nadrukkelijker beschouwd als lastposten die een terugtredende overheid extra moeite bezorgen in
plaats van haar te ontlasten. Het gevaar van zo'n houding is dat er te weinig gedaan wordt met nieuwe ideeeÈn, met alternatieven voor een bestaande situatie of
met kritiek op beleidsvoornemens. Dit is een miskenning van de werking van de
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democratische orde. De Franse historicus en politicoloog Pierre Rosanvallon
(2008) heeft uitgebreid gedocumenteerd dat iedere representatieve democratie altijd vormen van `tegendemocratie' met zich meebrengt. Deze tegendemocratie is
volgens hem niet anti-democratisch, maar een authentieke en op zichzelf legitieme vorm van beõÈnvloeding die het leervermogen van politiek en overheid versterkt. De focus op instrumenteel en gedepolitiseerd burgerschap verhult het belang van tegendemocratie voor de representatieve democratie en ontneemt het
zicht op de potentieÈle bijdrage van hybride en protestinitiatieven aan de publieke
zaak. Hybride initiatieven kunnen een krachtige bijdrage leveren aan een overheid die zelf minder kan en wil doen. Juist burgers die zelf ideeeÈn voor verandering van de publieke ruimte formuleren, zouden met gepaste begeleiding en samenwerking veel voor de overheid kunnen betekenen. Maar dan doet de overheid er verstandig aan zich minder sterk te beroepen op het primaat van de politiek en burgers meer zeggenschap te geven bij het inrichten van de publieke
ruimte. Voor protestinitiatieven geldt dat een andere opstelling van de overheid
ook betekenisvol kan zijn. Er zijn genoeg losse voorbeelden te vinden van protest
dat overgaat in samenwerking (zie o.a. Mulders, 2010; Nationale ombudsman,
2009), omdat de overheid de claims van burgers serieus meeneemt in de afweging van publieke belangen en hun meer zeggenschap geeft bij de uitvoering
van het voorgenomen beleid.
Als de overheid in de praktijk zo veel belang hecht aan burgerinitiatieven als ze
op papier zegt te doen, dan is het nodig om het democratisch potentieel van burgers te vergroten. Dat kan door de onuitgesproken opvattingen van professioneel
centralisme bespreekbaar te maken en ambtenaren en sociale professionals te
overtuigen dat een burgergerichte houding meer oplevert. Er is in de afgelopen
jaren genoeg ervaring opgedaan met burgerinitiatieven om deze omslag mogelijk
te maken. Het democratisch potentieel kan ook worden vergroot door hybride en
protestinitiatieven te erkennen als bijdrage aan de publieke zaak en het debat met
burgers aan te gaan in plaats van hen daarbuiten te houden. Vaak ontstaat er
dan begrip, vertrouwen en samenwerking in plaats van wederzijdse tegenwerking. De sleutel voor succesvolle relaties met burgerinitiatieven ligt voor de politiek en de overheid in bewustwording van en uiteindelijk het loslaten van de stille ideologie van de doe-democratie.
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Wijkontwikkelingswerk in uitvoering!
Over de stille ideologie van
empowerment bij bewonersinitiatieven
Ted van de Wijdeven, Mirjan Oude Vrielink en Bram Boluijt

4.1

Inleiding

Empowerment is meer en meer een buzzword in maatschappelijke en politieke
kringen. Veel overheidsbeleid van de laatste jaren wil individuen, groepen of organisaties in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor het publieke domein. Hier doet zich een op het eerste gezicht paradoxale verschuiving voor. Nu
de overheid van burgers vraagt om hun eigen kracht in te zetten voor de publieke zaak krijgt het van oudsher ideologische streven naar emancipatie een primair
instrumentele lading. De aanname is dat burgers over tal van talenten en vaardigheden ± `kracht' ± beschikken die zij voor een maatschappelijk doel of belang
kunnen of zelfs zouden moeten inzetten. Door burgers ruimte te geven voor
eigen initiatieven en ze in de uitvoering ervan (financieel) te ondersteunen kan
deze kracht meer ingezet worden dan nu het geval is, zo is de veronderstelling.
Empowerment is hiermee een beweging `van bovenaf' geworden om initiatieven
`van onderop' te stimuleren.
In deze bijdrage onderwerpen we dit beleidsmatige `gebruik' van empowerment
aan een nadere (praktijk)verkenning. We doen dit aan de hand van eigen empirisch onderzoek naar de Kan weÂl!-pilot, een project waarin bewoners ondersteund worden bij eigen initiatieven in de wijk die moeten bijdragen aan de sociale cohesie. De casus laat zien hoe in de ondersteuning van burgerinitiatieven
empowerment in de praktijk stilzwijgend een eigen inkleuring krijgt. Empowerment is meer dan het van bovenaf bevorderen dat `kracht van bewoners' beter
wordt benut. Het is in belangrijke mate ook een beweging `van onderop'; het bijbrengen van vaardigheden en het ontwikkelen van zelfvertrouwen om een initiatief te kunnen realiseren dat de burger zelf belangrijk vindt voor de buurt of
wijk. Deze stille ideologie van het `delven' van kracht krijgt op twee manieren
gestalte.
In de eerste plaats zorgen de professionals van Kan weÂl! ervoor dat bewoners betere tegenspelers worden door ze hun initiatief in een groter geheel te laten plaatsen en zich bewust te laten worden van wat er bij de uitvoering van dat initiatief
komt kijken. We noemen dit het `leren kijken langs de lijnen van het systeem'.
Paradoxaal genoeg zorgt dit ervoor dat bewoners door in de uitwerking van
hun plan in te spelen op de doelen en beweegredenen van anderen aan het roer
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blijven en de benodigde medewerking en steun krijgen van bestuurders, beleidsmakers en andere relevante spelers. De kracht die burgers zo ontwikkelen, blijft
wel in het teken staan van het beleid gericht op burgerinitiatieven; er is met andere woorden in lijn met het beleidsdiscours sprake van `instrumentele empowerment'.
In de tweede plaats zien we dat de professionals de zelfontplooiing intrinsiek
waarderen. Hierdoor vindt er in stilte gedeeltelijk een doelverschuiving plaats
van het ondersteunen van burgers om ervoor te zorgen dat de kracht van burgers wordt benut voor de publieke zaak, naar ondersteuning gericht op persoonlijke groei als doel op zich. Hiermee willen de ondersteunende professionals bewoners meer vertrouwen laten ontwikkelen in zichzelf en in de wijk, los van de
vraag of zij met de verworven vaardigheden actief worden of blijven in het publieke domein.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de eerstvolgende paragraaf schetsen we de historische ontwikkeling van het empowermentbegrip, waarin we
drie betekenissen van empowerment onderscheiden. Vervolgens introduceren we
de Kan weÂl!-casus, waarbij we eerst ingaan op de beleidscontext waarin Kan weÂl!
tot stand is gekomen en daarna op de achtergrond en systematiek van de aanpak. In de twee paragrafen daarna gaan we uitgebreid in op de beide verschijningsvormen van de `stille ideologie' van empowerment die wij in de praktijk
zijn tegengekomen: (1) het ontwikkelen van (tegen)kracht van bewoners die ten
goede komt aan een maatschappelijk doel of belang dat zij zich aantrekken, en
(2) het inzetten op persoonlijke groei en ontwikkeling van bewoners die hen in
staat stelt om het leven (meer) in eigen hand te nemen. Aan het slot van deze bijdrage zullen we reflecteren op de implicaties van de ideologische invulling die in
het beleid en in de onderzochte uitvoeringspraktijk aan empowerment wordt gegeven.

4.2

Empowerment van burgers: betekenis en focus door de tijd

Bekijken we de geschiedenis van het empowermentbegrip door de oogharen, dan
laten zich grofweg drie betekenissen onderscheiden. In de eerste plaats is er de
betekenis van grote maatschappelijke bewegingen gericht op de emancipatie van
bevolkingsgroepen. Denk hierbij aan de burgerrechtenstrijd van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten en de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen, arbeiders en homoseksuelen. Het belangrijkste kenmerk van deze collectieve bewegingen is dat empowerment zich manifesteert als een bottom-up- en grassrootsproces; groepen realiseren zich dat zij op eigen kracht tegen de gevestigde macht
kunnen opkomen. Hedendaagse varianten van dergelijke bewegingen zien we in
wat de `Arabische lente' is gaan heten: in het voorjaar van 2011 hebben volksop-
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standen in Egypte, TunesieÈ, LibieÈ en SyrieÈ de verhoudingen tussen het volk en de
macht op scherp gezet of zelfs omgekeerd.
De tweede benadering richt zich niet op de emancipatie van groepen, maar van
individuen. Paolo Freire is de eerste die empowerment vanuit deze optiek heeft
benaderd. In zijn beroemde en nog altijd actuele boek Pedagogy of the Oppressed
(Freire, 2007 [1970]) breekt hij een lans voor een nieuw onderwijsparadigma,
waarin leerlingen niet als `lege bankrekening' gezien worden die `gevuld moeten
worden met kennis', maar als mensen met eigen idealen, eigen ideeeÈn en eigen
krachten. Het accent in deze betekenis van empowerment ligt dan niet op het
emanciperen van groepen in de samenleving, maar op de zelfredzaamheid en
zelfontplooiing van individuele burgers. Controle en zeggenschap over het eigen
leven en het kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor (de verbetering van)
de eigen leefomgeving zijn hierbij het doel. Empowerment in deze tweede betekenis herkennen we in de individuele benadering van instellingen zoals het opbouwwerk. Hoewel ook hier door de tijd heen verschillende accenten zijn gelegd,
is het versterken van de positie van individuele burgers in en ten opzichte van de
samenleving, overheid en elkaar steeds als rode draad te herkennen.
In het actuele beleid heeft empowerment een nieuwe betekenis gekregen: `de
kracht van bewoners benutten'. In de wijkenaanpak neemt deze ontwikkeling de
vorm aan van het aanboren van talenten en capaciteiten in de wijk, of om met
Davelaar en Veldboer (2008) te spreken het `goud in de buurt te delven'. Deze invulling van empowerment draait het perspectief volledig om: empowerment is
niet een proces dat door individuele of groepen burgers op gang wordt gebracht,
maar een resultaat van een proces dat de overheid of andere professionals in
gang zetten, al dan niet met burgers samen. Empowerment is in deze benadering
van een bottom-up-proces een top-down uit te voeren beleid geworden. Het is
deze derde betekenis die we in dit hoofdstuk aan een nadere analyse onderwerpen.
Empowerment wordt in de wijkaanpak opgevat als het door de overheid en andere professionals `benutten van de kracht en competenties van bewoners in de
wijk'. De `familie van capaciteitsgerichte benaderingen' (Davelaar & Veldboer,
2008, p. 9) bestaat uit tal van projecten en programma's; denk aan projecten als
`Onze Buurt aan Zet' (zie Van der Graaf, Nieborg, Oudenampsen, & Wentink,
2006) en experimenten met de ABCD-methodiek (zie Davelaar e.a., 2001;
McKnight & Kretzmann, 1993) waarmee in 2011 weer nieuwe experimenten werden opgezet. Ook de in de volgende paragraaf gepresenteerde Kan weÂl!-aanpak
valt onder de `capaciteitsgerichte benaderingen', waardoor de stille ideologie van
empowerment er treffend mee kan worden geõÈllustreerd.
In de afgelopen periode is vanuit de overheid het benutten van de kracht van bewoners met twee verschillende typen argumenten bepleit. Onder de kabinettenBalkenende (2002-2010) lag een grote nadruk op het belang van burgerparticipatie voor de gemeenschap: goed burgerschap betekent `meedoen' en verantwoor-
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delijkheid nemen voor de eigen (leef)omgeving. Empowerment wordt hierbij gezien als een weg naar `goed burgerschap' ± en waar het accent enkele decennia
geleden nog lag op de rechten en emancipatie van de burger, ligt het nu meer
op de plichten en individuele `eigen' verantwoordelijkheid die genomen dient te
worden (zie ook Tonkens, 2009; Verhoeven & Ham, 2010). De taak van de overheid is, globaal gesteld, ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bewoners ook daadwerkelijk participeren. Daarnaast wordt onder druk van de bezuinigingen empowerment van burgers door het huidige kabinet in toenemende mate ook vanuit een economisch motief bepleit: als burgers eigen krachten aanwenden voor
de publieke zaak komt de samenleving met een kleinere overheid toe.
Voor beide invalshoeken geldt dat de benadering van empowerment primair instrumenteel is; empowerment van bewoners is een middel om beleidsdoelen te
realiseren. Het benutten van de kracht van bewoners moet leiden tot een verbetering van beleid, meer vertrouwen in de wijk, betrokkenheid bij de buurt en
buurtbewoners en nu ook tot het ontlasten van de `overvraagde' overheid. Opvallend is dat in het politieke en maatschappelijke debat deze instrumentele betekenis van empowerment niet of nauwelijks onderwerp van discussie is: het uitgangspunt is dat er krachten in de wijk zijn die de overheid (beter) kan en zou
moeten benutten. Deze opvatting wordt gevoed uit communitaristische (de kabinetten-Balkenende) of liberale en pragmatische (kabinet-Rutte-Verhagen) standpunten. De sleutel van de wijkaanpak, zo luidt de beleidsconsensus, ligt bij de
bewoners zelf; zij zijn de wijkexperts en hebben de capaciteiten om te doen wat
de wijk nodig heeft.

4.3

Kan weÂl! geõÈntroduceerd

Waarom zetten bewoners zich vrijwillig in voor hun buurt of wijk? Het antwoord laat zich raden: omdat zij dit zelf belangrijk vinden. Dat kan zijn omdat
ze ergens ontevreden over zijn, omdat ze vinden dat het als goede wijkbewoner/burger hoort of omdat ze er simpelweg plezier in hebben om met andere bewoners samen iets voor de buurt te doen. Het stimuleren van vrijwillige inzet
vereist dus dat er oog is voor de leefwereld van bewoners; hoe beleven zij hun
buurt en wat denken zij zelf te kunnen betekenen? Dit gegeven is leidend voor
de methodiek en ondersteuningsstijl van het Kan weÂl!-project: laat bewoners zelf
met ideeeÈn komen, laat ze hun eigen kracht inzetten en help ze waar nodig met
de uitvoering van hun project.
Beleidscontext
In 2006 ging Kan weÂl! als pilot van start. Hiermee werd gehoor gegeven aan een
oproep van het kabinet-Balkende een jaar ervoor aan vertegenwoordigers van bedrijfsleven, lokaal bestuur en maatschappelijke organisaties om voorstellen te
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doen voor het verbeteren van sociale cohesie en samenhang in de samenleving.
De voorstellen werden tijdens een conferentie met verschillende ministers besproken en naar aanleiding daarvan werden diverse actiepunten vastgelegd in een
gezamenlijk opgestelde verklaring met de titel `Breed Initiatief Maatschappelijke
Binding'.1 Tot de actiepunten van het `breed initiatief' behoorde ook de afspraak
dat in tien gemeenten via het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
(LSA) burgerinitiatieven ondersteund zouden worden met als motto: `Kan weÂl!'.
De basisgedachte achter Kan weÂl! is dat bewoners zeÂlf aan de slag gaan met concrete projecten ter verbetering van het leefklimaat in hun eigen wijk, met ondersteuning vanuit de Kan weÂl!-projectorganisatie.
Gezien de doelstelling van maatschappelijke binding is de orieÈntatie op het stimuleren van burgerinitiatieven op het eerste gezicht wellicht verrassend. Echter,
door bewoners te stimuleren hun capaciteiten voor de wijk in te zetten, zo is de
gedachte, nemen zij (meer of vaker) deel aan sociale activiteiten en sociale netwerken, wat naar verwachting weer leidt tot sociale cohesie en maatschappelijke
binding. De bedoeling van het Kan weÂl!-project is dat maatschappelijke participatie ± op wijkniveau in dit geval ± zal zorgen voor verbindingen tussen bewoners
en voor een zekere samenhang binnen een buurt of wijk. Bij sociale verbindingen
gaat het om `kennen en gekend worden' in de context van de buurt, en dergelijke
verbindingen kunnen ontstaan als bewoners elkaar herhaaldelijk in de publieke
ruimte ontmoeten of zich verenigen rond zaken die zij belangrijk, nuttig of gewoon leuk vinden (vergelijk RMO, 2005).2
Dit idee van het benutten van de kracht van wijkbewoners ten behoeve van een
leefbaardere wijk met meer sociale cohesie is terug te vinden in veel landelijk en
lokaal beleid van pakweg de afgelopen vijf jaar. Zo is de overheid, als reactie op
de afgenomen sociale cohesie in de maatschappij, de `genezing van het sociale lichaam' als een van haar taken gaan beschouwen, aldus Schinkel (2007). Ook
Trommel ziet deze overheidsreflex en duidt deze als `new social governance',
waarbij `het basisrecept is dat er sociale connecties worden gesmeed waar deze
niet meer spontaan ontstaan' (Trommel, 2010: 247). Het WRR-rapport Vertrouwen
in de buurt (2005), waarin een lans wordt gebroken voor de inzet van (de kracht
van) bewoners in en voor hun directe leefomgeving, heeft veel beleidsmakers de
afgelopen jaren ook in die lijn van denken geõÈnspireerd. En sinds zo'n vijf jaar is
beleid waarbij `faciliteren' en `stimuleren' van burgerinitiatief `van onderop' uitgangspunten zijn, gestaag aan een opmars bezig ± al dan niet onder de noemer
1. Uit de gezamenlijke verklaring opgesteld naar aanleiding van het Breed Initiatief Maatschappelijke
binding: `Het initiatief behelst een reeks concrete, aansprekende, gezamenlijke acties gericht op alle
terreinen van de samenleving waar burgers direct met elkaar te maken hebben: op kantoor en in
de fabriek, in de winkel en op de markt, op school, op het sportveld, in het buurthuis, het koffiehuis, de speeltuin en het uitgaansleven, op straat en in de buurt, in de kerk en in de gebedsruimte.'
2. De intensiteit van verbindingen tussen wijkbewoners varieert van toevallige, maar zich herhalende
ontmoetingen die een gevoel van vertrouwdheid wekken tot hechte contacten die voor een deel
ook in de priveÂ-sfeer worden onderhouden (vergelijk RMO, 2005; Uitermark & Duyvendak, 2006).
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`derde-generatieburgerparticipatie' (zie Engbersen, Fortuin & Hofman, 2010; Van
de Wijdeven, Hendriks, & Oude Vrielink, 2010; Van der Heijden, Van der Mark,
Meiresonne, & Van Zuylen, 2007; Verhoeven, 2010). Bewoners kunnen heel wat
betekenen voor de leefbaarheid van en de sociale samenhang in de buurt, zo is
de gedachte, door deel te nemen aan sociale wijkactiviteiten of samen te werken
om een bepaalde kwaliteit van leven te realiseren en te onderhouden.
Met andere woorden: in de beleidscontext staat empowerment heden ten dage
vooral voor het benutten van de kracht van bewoners, waarbij professionals een
aanjagende of ondersteunende rol kunnen vervullen. De beleidsmatige inbedding
geeft een impuls aan bewonersinitiatieven, maar introduceert tegelijkertijd een
spanning tussen verschillende logica's (Davelaar & Veldboer, 2008, p. 19). Meer
concreet gaat het om een spanning tussen de logica van het beleidssysteem en
de logica van de leefwereld van burgers. We zullen in de volgende paragraaf beschrijven hoe de Kan weÂl!-professionals met deze spanning omgaan en welke inkleuringen zij hiermee stilzwijgend aan empowerment geven.
Achtergrond en systematiek
Zoals hiervoor al is opgemerkt vormt het benutten van de kracht van bewoners
de basis van het Kan weÂl!-project. Dit idee van empowerment was ook de kern
van de aanpak waarop Kan weÂl! is geõÈnspireerd: het Engelse `Can Do'. In deze
Engelse aanpak (ontwikkeld door Tony Gibson) komen bewoners ± gesteund
door een onafhankelijke non-profitinstelling (The Scarmantrust) ± zelf met ideeeÈn
voor een prettiger leefklimaat in de wijk en voeren hun idee zelf uit. Het `Can
Do!'-model bouwt overigens weer voort op de ABCD-aanpak 3 (McKnight &
Kretzmann, 1993), waarin bewoners met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden om `hun' wijk te verbeteren. Hierbij staan juist niet de problemen centraal
maar de wensen, de kennis en de capaciteiten van de wijkbewoners. Wat burgers
zeÂlf kunnen, wordt ingezet voor een betere wijk, zo is de gedachte. Kortom: op
dit punt loopt de Kan weÂl!-aanpak gelijk met het algemene actuele beleidsdenken.
Kan weÂl! ging in 2006 van start als pilot van vijftien maanden. In de pilot waren
elf steden betrokken, waar in diverse achterstandswijken met de Kan weÂl!-aanpak is gestart.4 In de organisatie van de Kan weÂl!-pilot zocht het LSA (landelijke
koepelorganisatie voor bewoners) destijds op landelijk niveau samenwerking

3. ABCD staat voor Asset Based Community Development
4. De steden waren: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Emmen, Haarlem, Kerkrade, Leiden, Tilburg, Venray, Zaandam. Voor de actuele stand van zaken zie www.kanwel.nl. Het project loopt
nog steeds ± inmiddels zijn er in het kader van Kan weÂl! ruim 650 bewonersinitiatieven tot stand
gekomen, verdeeld over 21 steden. De projecten hebben een gemiddeld bereik van 50% allochtonen en 25% jongeren, en ruim 40% van de initiatiefnemers was nooit eerder actief in de wijk, zo
is te lezen op de website (www.kanwel.nl ± geraadpleegd op 19 augustus 2011).
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met Aedes (vereniging voor woningcorporaties).5 Op lokaal niveau, in de wijken,
waren in totaal dertien woningcorporaties betrokken.6 Voor de ondersteuning
van bewonersinitiatief stelde het LSA acht zogenaamde `ontwikkelingswerkers'
aan, die na de pilot zijn omgedoopt tot `buurtcoaches'. De ontwikkelingswerkers
waren ieder twaalf uur per week in de deelnemende stadswijken aanwezig (per
wijk twaalf uur in de week).
In het Kan weÂl!-project wordt een methodiek toegepast waarbij, vanuit het perspectief van de bewoner, op hoofdlijnen de volgende stappen van idee naar realisatie worden doorlopen:
1. Een wijkbewoner wil een idee uitvoeren en neemt contact op met de ontwikkelingswerker.
2. De ontwikkelingswerker bespreekt het idee met de bewoner en denkt mee
over de praktische uitvoerbaarheid.
3. Indien het idee strookt met de uitgangspunten en de criteria van Kan weÂl!7
dan ondertekent de bewoner een `projectintentie'.
4. De bewoner treft ± meestal met personele en (bescheiden) financieÈle ondersteuning van de ontwikkelingswerker ± de voorbereidingen voor de uitvoering van het plan.
5. De bewoner voert het plan zeÂlf uit, meestal met hulp van medebewoners.
De ontwikkelingswerkers stimuleren en enthousiasmeren bewoners om met eigen
initiatieven te komen voor een betere leefkwaliteit in hun wijk en coachen de initiatiefnemers gedurende het hele uitvoeringsproces.
Ontwikkelingswerk in de wijk?
De keuze om de ondersteunende professionals (in de pilotperiode weliswaar)
`ontwikkelingswerkers' te noemen, is in onze ogen tekenend voor de (tweeledige)
invulling die in de praktijk stilzwijgend aan empowerment is gegeven. De term
doet denken aan het helpen van mensen in ontwikkelingslanden om een hogere
levensstandaard voor de samenleving te realiseren door middel van enerzijds
persoonlijke ontwikkeling en anderzijds het introduceren van instituties en praktijken uit de `moderne' westerse landen. Deze tweeslag lijkt op wat we zien bij
empowerment in de context van de Kan weÂl!-pilot, zo zullen wij in de volgende
paragraaf uiteenzetten. Enerzijds worden bewoners door de Kan weÂl!-ontwikke5. Momenteel zijn de volgende partijen bij Kan weÂl! betrokken: bewoners (idee en uitvoering), lokale
corporaties en gemeenten van de deelnemende wijken (financiering idee), LSA (ondersteuning bewoners), en de landelijke sponsors zijn Aedes vereniging van woningcorporaties, Fonds Werken
aan Wonen en het ministerie van VROM (www.kanwel.nl ± geraadpleegd op 19 augustus 2011).
6. De deelnemende woningcorporaties beperken zich in Kan weÂl! overigens niet tot hun eigen huurders.
7. De drie criteria zijn: het moet een activiteit zijn die nieuw is in de wijk; het initiatief mag niet gericht zijn op een enkele etnische groep; het idee moet volgens de ontwikkelingswerker haalbaar
zijn.
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lingswerker geholpen bij het opzetten van hun projecten, waarbij de initiatiefnemers onder meer leren `te kijken langs de lijnen van het systeem'. Anderzijds zetten de ontwikkelingswerkers oÂoÂk in op persoonlijke groei van de initiatiefnemers.
In de volgende paragrafen zullen we deze twee gezichten van de stille ideologie
van empowerment nader uitwerken aan de hand van de evaluatie8 van de Kan
weÂl!-pilot (Oude Vrielink e.a., 2007).

4.4

Empowerment als het `leren kijken langs de lijnen van het
systeem'

De Kan weÂl!-systematiek in uitvoering
Uit interviews met bewoners en ontwikkelingswerkers blijkt dat de methodiek
zoals eerder beschreven in de praktijk ook daadwerkelijk op hoofdlijnen wordt
gevolgd. Hoe gaat dat in zijn werk? Om ervoor te zorgen dat bewoners Kan
weÂ l! ± meer precies: de ontwikkelingswerker in hun wijk ± kunnen vinden,
wordt in de media en op posters de pilot flink onder de aandacht gebracht, landelijk en ook in de verschillende wijken. De ontwikkelingswerkers hebben geen
eigen werkplek, maar trekken de wijk in. Ze zoeken daar plekken op waar bewoners hen makkelijk kunnen aanspreken, zoals een speeltuin, buurtcentrum of een
ander ontmoetingspunt in de wijk. Aanvankelijk waren het de ontwikkelingswerkers zelf die bewoners aanspraken om over Kan weÂl! te vertellen, maar gaandeweg zoeken bewoners met een idee ook zelf contact, zo is de ervaring.
In de interactie tussen de bewoners en de ontwikkelingswerken wordt (in lijn
met het reguliere beleidsdiscours) op zoek gegaan naar de kracht van de bewoner(s). Om een idee te geven: de meeste bewoners geven aan9 dat ze goed zijn
in het regelen en organiseren. Ook hebben ze vaak naar eigen zeggen een groot
netwerk, weten andere mensen te enthousiasmeren en zijn `gepast brutaal'. Voor
een redelijk aantal projecteigenaren ± zoals de initiatiefnemers in Kan weÂl!-termen worden genoemd ± geldt bovendien dat ze ook in een ander verband actief
zijn voor hun wijk. Ze zijn bijvoorbeeld vrijwilliger in een buurthuis of op school,
8. Wij hebben in het onderzoek 16 bewonersinitiatieven bestudeerd die zijn uitgevoerd (enkele liepen
nog overigens) in een van de volgende steden: Arnhem, Breda, Emmen of Venray. In elk van deze
steden hebben we binnen eÂeÂn bepaalde wijk vier initiatieven bestudeerd. Naast alle beschikbare
documenten over Kan weÂl! en de bewonersinitiatieven hebben we per initiatief drie bewoners geÈõnterviewd (waaronder de initiatiefnemer). We hebben het officieÈle Kan weÂl!-congres bijgewoond,
een werkoverleg van de gezamenlijke ontwikkelingswerkers bijgewoond, met hen gesproken in
een gezamenlijke sessie en met de ontwikkelingswerkers uit de onderzochte wijken diepte-interviews gehouden. Voor een uitgebreidere onderzoeksverantwoording, zie Oude Vrielink, Van de
Wijdeven & Boluijt (2007).
9. We hebben in het onderzoek aan de initiatiefnemers gevraagd waar zij dachten goed in te zijn en
hebben een aanvullende documentanalyse uitgevoerd.

4 Wijkontwikkelingswerk in uitvoering!

75

zitten in een wijkvereniging, organiseren straatfeesten en rommelmarkten en hebben soms ook al eerder een gesubsidieerd project uitgevoerd.
Als een eerste idee van een bewoner potentie lijkt te hebben, volgt een afspraak
om de aanpak te bespreken. In dit gesprek ± vaak in een huiselijke setting `aan
de keukentafel' ± wordt geprobeerd zicht te krijgen op wat bewoners drijft en
op de eigen kracht van bewoners, zowel in termen van wat ze zeÂlf kunnen alsook in termen van wat ze samen met andere bewoners uit hun omgeving kunnen. Na dit gesprek vullen de ontwikkelingswerker en de bewoner samen een
aanvraagformulier voor Kan weÂl!-projectondersteuning in. Van de bewoner
wordt gevraagd om het idee te beschrijven door antwoord te geven op drie vragen.10 Ook de ontwikkelingswerker beantwoordt enkele vragen op het aanvraagformulier om inzichtelijk te maken dat aan de eerdergenoemde criteria voor financiering wordt voldaan. Aan het eind van het aanvraagformulier ondertekent
de bewoner een intentieverklaring. De ondertekening van de `projectintentie'
door de bewoner vormt het startschot voor de uitvoering van het idee. De bewoner is hierin aan zet, maar de ontwikkelingswerker volgt de uitvoering op afstand en denkt met de bewoner mee als deze om hulp vraagt. De samenwerking
eindigt zodra het plan is uitgevoerd.11
Als leidraad voor de bespreking van het idee en de praktische uitvoerbaarheid
konden de ontwikkelingswerkers gebruik maken van een lijst met vragen die geclusterd waren onder de noemers `belevingswereld', `doelstelling', `uitvoering',
`empowerment' en `motivatie'. De vragen die hierin aan bod komen: Hoe kijken
zij naar hun wijk? Waarom doen ze het project? Op welke manier kan het project
uitgevoerd worden en welke hulp denken ze daarbij nodig te hebben? Waar zijn
ze zelf goed in en hoe willen ze dit inzetten voor hun project? Hebben ze al eens
eerder zelf een project opgezet en/of subsidie ontvangen? Wat willen ze met het
project bereiken en welke bijdrage levert het aan de wijk? Als het project slaagt,
wat zou het vervolg kunnen zijn? De lijst met vragen stelt de ontwikkelingswerkers in staat om de ondersteuning af te stemmen op de beleving, competenties en
ambities van bewoners. Hierdoor komt de leefwereld van bewoners centraal te
staan. Tegelijkertijd ligt in de vragenlijst ook een planningsprincipe besloten. De
vragen naar de beleving van de wijk, het doel van het project, het uitvoering en
mogelijke vervolgstappen drukken een causaal en finaal denken uit dat zo kenmerkend is voor beleidssystemen.

10. 1) Wat wilt u gaan doen? 2) Wie is er nog meer bij betrokken? en 3) Waar wordt het uitgevoerd?
11. De betrokken initiatiefnemers zijn overigens nagenoeg zonder uitzondering zeer positief over de
Kan weÂl!-aanpak, zo bleek uit het onderzoek. De werkwijze van Kan weÂl! wordt in de praktijk
als zeer duidelijk, snel en zonder rompslomp ervaren. Voor meer informatie: Oude Vrielink, Van
de Wijdeven & Boluijt (2007).
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Leren kijken langs de lijnen van de systeemwereld
Empowerment bezien als het benutten van de kracht van bewoners is in eerste
instantie gericht op het voor elkaar krijgen van een succesvol project. De bewoners doen het weliswaar zeÂlf, maar die inzet is vanuit dit perspectief meer middel
dan doel. En er valt ook best wat `in te zetten' zo blijkt uit ons onderzoek: veel
bewoners hebben al heel wat ± voornamelijk organisatorische ± vaardigheden in
huis voor het opzetten en tot een goed eind brengen van buurtinitiatieven. Daarmee is overigens niet gezegd dat er niets wordt geleerd. Op punten leren bewoners door het opzetten en uitvoeren van hun projecten nog concrete zaken bij ±
bijvoorbeeld hoe je sponsoren werft, een begroting opstelt en flyers maakt.
Maar wat er op hoofdlijnen in de interactie tussen de ontwikkelingswerker en de
initiatiefnemer gebeurt, is dat de initiatiefnemer gedurende het project (aanvullende) `professionele' vaardigheden opdoet om `professioneel' een project op te
starten en tot een goed eind te brengen. Bewoners leren zo ± voor een deel ± de
professie van de ontwikkelingswerkers. Er zijn natuurlijk ook altijd al erg ervaren
bewoners die je bij wijze van spreken niets meer hoeft te leren, maar de wat minder ervaren bewoners leren aardig wat van de ontwikkelingswerkers. Dit ligt
voor een deel op het (project)organisationele vlak: planmatig werken, zorgen
voor een sluitende begroting, voldoende en tijdige ondersteuning vanuit de wijk
organiseren. Het planmatig werken zit eigenlijk ook al `ingebakken' in de systematiek van Kan weÂl!: via de vragenlijst aan het begin van een project gaat het gesprek meteen al in die richting.
Maar wat bewoners hierbij ook leren van de ontwikkelingswerkers is het op een
productieve wijze heen-en-weer bewegen tussen de leefwereld van de (wijk)bewoners en de systeemwereld van het beleid en de instituties. In de `leefwereld'
van de buurt weten de bewoners doorgaans al heel aardig de weg; ze hebben
vaak al een aanzienlijk netwerk onder buurtbewoners, weten wel hoe ze dit netwerk kunnen activeren en anderen kunnen verbinden aan het project. De belangrijkste (nieuwe) vaardigheden die worden geleerd liggen dan ook op het terrein
van de systeemwereld. Bewoners leren wat wij noemen `te kijken langs de lijnen
van de systeemwereld'. Zo leren de projecteigenaren hoe instituties werken, en
hoe de medewerkers van die instituties afwegingen maken. De initiatiefnemers
leren vervolgens ook ± door ondersteuning van en het meekijken met de ontwikkelingswerker ± hun handelen en taal hierop af te stemmen. Om enkele voorbeelden te noemen, bewoners leren: (desgevraagd) te spreken over hun project in termen van het algemeen/wijkbelang; (wat weer bijdraagt aan) het aanvragen van
(aanvullende) projectsubsidies; hoe je draagvlak kunt zoeken in de buurt voor je
project; waar je moet zijn voor welke vraag binnen de gemeente of corporatie;
hoe je zaken snel(ler) voor elkaar kunt krijgen binnen de gemeentelijke instanties.
Om dit punt toe te lichten geven we het voorbeeld van Tamara Sanichar. Tamara
woont in 't Brukske, een gemiddelde arbeiderswijk in de Limburgse stad Venray.
Ze is een jonge moeder met drie kinderen en ergerde zich aan de vieze en onvei-
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lige staat van de lokale speeltuin. Samen met twee andere vrouwen uit de buurt
organiseerde Tamara ± met tussenkomst van een ontwikkelingswerker vanuit het
Kan weÂl!-project ± een gesprek met de buurtmanager (werkzaam bij de gemeente
Venray) over wat er gedaan zou kunnen worden. Dat resulteerde in enkele aanpassingen door de gemeente: er kwam een nieuw speeltoestel en er kwam een
hek om fietsers tegen te houden. Daarnaast organiseerden de drie vrouwen zelf
een groep buurtbewoners en knapten samen de speeltuin op. Samen met gemeentewerkers vervingen ze de oude banken. Ook werden de groenvoorzieningen rondom de speeltuin gesnoeid en de kinderen verzamelden afval en maakten
samen met hun ouders de speeltuin schoon.
Op basis van ervaringen opgedaan in het project, zo geeft Tamara aan, zou zij de
volgende keer zeker proberen wat meer voor elkaar te krijgen bij de gemeente.
`Ik weet nu zeker dat als ik door was gegaan op het hek en het kappen van
bomen dat ze op een gegeven moment akkoord waren gegaan. Maar dat is wat
je leert tijdens een project. Als je nog nooit zoiets hebt gedaan ben je al blij dat
het gaat gebeuren.' Met andere woorden: door zeÂlf, maar met ondersteuning van
de ontwikkelingswerkers, projecten op te zetten, leren burgers `professioneler organiseren' en ze leren `de regels van het spel van de systeemwereld'.
Dit is grofweg in lijn met het formele empowermentsdiscours. De ontwikkelingswerkers proberen in eerste instantie ± conform de systematiek ± te sturen op een
uiteindelijk (in termen van het formele beleid en in termen van de bewoners) succesvol project12 door in te zetten op wat de initiatiefnemer kan en wil. Maar ± en
daarom beschouwen wij het als een uiting van `stille ideologie' ± daarbij wordt
niet alleen gebruik gemaakt van de aanwezige kracht van bewoners, maar worden ook aanvullende vaardigheden aangeleerd en ontwikkeld. Er wordt hier en
daar bijgestuurd richting een professionele en planmatige werkwijze en wordt
gelaveerd tussen de leef- en systeemwereld; hier leert de initiatiefnemer binnen
de kaders van beleid beter tegenspel te bieden. Bewoners moeten het project zeÂlf
opzetten en uitvoeren, maar kunnen vaak niet zonder enige medewerking of
steun van bestuurders of beleidsmakers. Voor deze laatsten zijn burgerinitiatieven een instrument om eigen doelen te bereiken. Het is de kunst voor bewoners
om hierop in te spelen, zonder te worden ingekapseld of het initiatief uit handen
te geven. Dankzij ondersteuning door ontwikkelingswerkers leren bewoners `professionele' vaardigheden. Het resultaat is een zekere bijsturing van de oorspronkelijke ideeeÈn of plannen, maar niet zoveel dat de projecten worden overgenomen ± zo geven ook de door ons gesproken bewoners aan. Kortom: er worden
vaardigheden en talenten bij bewoners ontwikkeld die ervoor zorgen dat bewoners `het spel met het instanties' beter kunnen spelen, maar die er tegelijkertijd

12. De projecten zijn overigens ook daadwerkelijk redelijk succesvol in termen van sociale binding, zo
bleek uit onze evaluatie ± maar omdat dat buiten de focus van dit artikel ligt gaan we er hier niet
verder op in. Zie hiervoor het evaluatierapport (Oude Vrielink, Van de Wijdeven & Boluijt, 2007).
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ook voor zorgen dat de initiatieven een grotere kans van slagen hebben en de beleidsdoelstellingen beter ± sneller, efficieÈnter, effectiever ± gerealiseerd worden.

4.5

Empowerment als het streven naar persoonlijke groei van
bewoners

Hoewel persoonlijke groei van bewoners niet expliciet als doelstelling van de
pilot wordt genoemd, ligt hierin voor de ontwikkelingswerkers een belangrijke
meerwaarde van Kan weÂl!, zo bleek uit de (groeps)gesprekken die wij met hen
hebben gevoerd. Het zelf uitvoeren van een idee zorgt er volgens de ontwikkelingswerkers voor dat de bewoners hun praktijkkennis kunnen benutten om het
initiatief zo te realiseren dat het aansluit bij wat zij zelf denken dat de wijk wil
of nodig heeft. Op deze wijze ervaren bewoners dat zij bij machte zijn de kwaliteit van hun leefomgeving zelf te verbeteren. Door hen te laten ervaren dat zij
zelf verschil kunnen maken voor hun wijk, zo is de gedachte, worden bewoners
zich (meer) bewust van hun talenten en neemt het zelfvertrouwen en het gevoel
van eigenwaarde toe.
De ontwikkelingswerkers kiezen in de invulling van de systematiek doorgaans
een persoonlijke en op de persoon gerichte aanpak. Dit doen ze ± zo geven ze
zelf en ook de bewoners aan ± door goed te luisteren, en ook persoonlijk geõÈnteresseerd te zijn in de bewoner en zijn/haar project. De intentie is dan niet alleen
om het initiatief tot een succesvol project in beleidstermen (sociale cohesie en leefbaarheid) te maken, maar het ook een succesvol project te laten zijn in termen van
persoonlijke groei van de initiatiefnemer. Dat houdt bijvoorbeeld in: als een bewoner aangeeft op een bepaald vlak wat te willen leren, daar ook op in zetten en te
coachen (ook al is dit niet de meest efficieÈnte route). Maar ook bereid zijn kleine
stapjes te nemen als dat op grond van persoonlijke omstandigheden van de initiatiefnemer wenselijk is (en soms worden bewoners juist aangemoedigd de lat neÂt
iets hoger te leggen). Verder gaat oprechte interesse in een project verder dan het
functionele/instrumentele. Het betekent bijvoorbeeld dat de ontwikkelingswerkers
hun gezicht regelmatig laten zien op symbolisch belangrijke momenten (denk een
opening) ook al is dat niet per se functioneel. Soms ook betekent het denken aan
de verjaardag van de initiatiefnemer, of gewoon oprecht vragen hoe het gaat. Al
dit soort zaken geven vertrouwen, zorgen ervoor dat een project niet alleen
`slaagt', maar ook leuk is en bijdraagt aan de eigenwaarde van de bewoners.
Zo hadden sommige bewoners die actief waren in de Kan weÂl!-pilot door hun
opgedane ervaring een positiever beeld van zichzelf en vonden dat ze meer konden dan ze vooraf hadden gedacht. Regelmatig werden de initiatiefnemers van
dergelijke buurtprojecten ook later nog aangesproken door medebuurtbewoners
die hen bedanken of complimenteren met het project. Tamara Sanichar geeft een
voorbeeld van dit laatste punt: `We krijgen heel goede reacties van mensen. Als
ik mijn kinderen ga ophalen bij school krijg ik te horen dat bij hen ook een speel-
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tuin is die wel een opknapbeurt kan gebruiken. Iedereen vindt het een goed idee
en ze vinden het allemaal mooi geworden. Ook een peuterspeelzaal over de ringweg is erg enthousiast. Ze komen eÂeÂn keer in de zoveel tijd met de kinderen spelen in het speeltuintje omdat het veilig en leuk is voor de kinderen.'
Ook kan het actief participeren in een buurtproject wat betekenen voor het beeld
van de wijk(bewoners), zo blijkt uit de gesprekken: Tamara Sanichar: `Het beeld
dat ik had van de wijk was al goed, maar het is leuk om te zien dat de buurt zo
betrokken is en dat het ook heeft geleid tot het organiseren van een buurtfeest.'
Een van Tamara's vriendinnen/medeorganisatoren vult aan: `Eigenlijk woon ik
in een heel sociale buurt, maar heb dat nooit zo ervaren. Het zijn geen individualistisch ingestelde mensen, en ze staan zeker open voor contact.' Ook durven bewoners nu vaak eerder in contact te treden met gemeentelijke en andere instanties en zijn ze daarin effectiever.
Deze invulling van empowerment wordt door de ontwikkelingswerkers `toegevoegd' aan de in de vorige paragraaf behandelde vorm van empowerment als
het `leren kijken langs de lijnen van het systeem'. Hier echter is empowerment
niet meer instrumenteel te begrijpen ± het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden als een middel tot een (beleids)doel ± maar hier is empowerment een doel
op zichzelf: de persoonlijke groei van de bewoners is het doel en niet het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid.

4.6

Conclusie en reflectie

In het begin van dit hoofdstuk werd gesteld dat de focus in empowerment door
de jaren heen verschoven is van emancipatie van collectieven, naar individuele
empowerment, naar het benutten van de `kracht' van burgers. De evaluatie van
Kan weÂl! brengt ons hier, wat betreft empowerment in de context van wijkontwikkeling, twee nuanceringen.
Ten eerste: in het beleidsdiscours ligt het accent op het inzetten van de vaardigheden ± de `kracht' ± van bewoners voor de publieke zaak, maar in de uitvoeringspraktijk blijkt de persoonlijke ontwikkeling van bewoners oÂoÂk een belangrijke doelstelling. Dit geldt zeker voor de ondersteuningsstijl van de Kan weÂl!-ontwikkelingswerkers. In termen van de `drie generaties' van empowerment die we
hebben onderscheiden, zou je kunnen zeggen dat, ondanks het feit dat het beleidsdiscours sterk doorspekt is van `derde-generatie'empowerment-denken, in
de huidige empowermentpraktijk de tweede generatie nog steeds (of weer)
springlevend is.
Ten tweede: waar het beleidsdiscours vooral de nadruk legt op het inzetten van
de aanwezige kracht bij bewoners, worden in de empowermentpraktijk ook vaardigheden aangeleerd en verder ontwikkeld. We zien dat bewoners onder meer
leren kijken `langs de lijnen van het systeem'. Hierdoor leren zij `het spel met
het instanties' beter te spelen, en wordt er tegelijkertijd voor gezorgd dat de ini-
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tiatieven een grotere kans van slagen hebben en de projectdoelstellingen efficieÈnter en/of effectiever gerealiseerd worden.
Deze laatste vermenging van empowerment als het ontwikkelen van tegenkracht
met empowerment als het benutten van burgerkracht roept enkele vragen op
voor een publiek debat. Vanuit onze optiek dient er meer aandacht te komen
voor de volgende twee vragen: (1) zijn de gezamenlijk aan te pakken problemen
of doelen ook gezamenlijk gedefinieerde problemen of doelen?, en (2) in hoeverre
zijn de spelregels voor deelname aan een dergelijke empowerment-aanpak mede
te bepalen door bewoners? Door het niet of onvoldoende opwerpen van deze
vragen heeft de huidige empowerment-aanpak (al dan niet onbedoeld) zowel
een inhoudelijke als een doelgroep-bias. Wat betreft het eerste punt: bewoners
mogen weliswaar aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun buurt of wijk,
maar de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of een bewonersinitiatief
in aanmerking komt voor (financieÈle) ondersteuning worden inhoudelijk reeds
voorgesorteerd op wat beleidsmatig belangrijk wordt gevonden voor de samenleving in het algemeen en `de wijk' in het bijzonder. In de Kan weÂl!-casus richten
de criteria zich vooral op sociale cohesie. Echter, naast sociale cohesie zijn bijvoorbeeld ook veiligheid, en meer recent ook de wijkeconomie belangrijke thema's in de wijkenaanpak en daaruit voortgekomen projecten, programma's en
wijkactieplannen. Maar deze raken grotendeels buiten beeld, als de door de bewoners aangedragen ideeeÈn niet op een creatieve wijze onder het label `sociale
cohesie' zijn te plaatsen. In de praktijk blijken veel initiatieven wel met enige aanpassing binnen de sociale cohesie-doelstelling te krijgen, maar toch: de vraag of
dit de inhoudelijk focus zou moeten zijn wordt niet aan de (wijk)bewoners gesteld.13 Wat algemener gesteld: bewoners krijgen ondersteuning om iets voor de
publieke zaak te betekenen, maar in welke termen de publieke zaak dan wordt
gedefinieerd is reeds voor hen bepaald.
Daarnaast is er ook een bias wat betreft de doelgroep waarop dergelijke empowerment-projecten worden ingezet. Doordat empowerment in de wijkaanpak
hoofdzakelijk instrumenteel wordt geframed als het `inzetten van de kracht van
bewoners' voor de publieke zaak, wordt de schijnwerper nagenoeg als vanzelf
in eerste instantie gericht op bewoners die al `iets' kunnen in termen van praktische en organisatorische vaardigheden. Om een concreet voorbeeld te geven: in
de Kan weÂl!-aanpak is een van de criteria om mee te mogen doen de inschatting
van de ontwikkelingswerker dat het project haalbaar is. De ontwikkelingswerkers
doen, het moet worden gezegd, in de praktijk erg hun best om zo veel mogelijk
13. Hier moet wel worden opgemerkt dat het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken natuurlijk wel een koepelorganisatie van bewoners is. Maar, ook bij Kan weÂl! geldt dat de spelregels
van de aanpak landelijk zijn bepaald, en niet ± om maar eens wat te noemen ± lokaal in de wijk of
per project; de oorspronkelijke beleidsdoelstelling zoals destijds vanuit het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding gesteld, is nog steeds inhoudelijk leidend.
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mensen een kans te bieden, maar toch draagt een instrumentele `framing' van
empowerment en dito toelatingscriterium het risico in zich vooral mensen te empoweren die al `iets' kunnen en willen (en ook nog eens op het terrein van leefbaarheid en sociale cohesie).
De lessen die we hieruit trekken is dat een debat wenselijk is op ten minste twee
punten. Ten eerste een ideologisch debat over de instrumentele framing van empowerment in het beleidsdiscours: treedt er uitsluiting op als empowerment niet
het doel, maar een middel is om burgers actief te laten worden voor de publieke
zaak? Met andere woorden: wie willen we dat empowered worden? Zij die veel
voor de wijk kunnen betekenen of ook diegenen die intensievere ± of zelfs zeÂeÂr
intensieve ± ondersteuning vragen? En verwant hieraan: een debat over wat dit
van de overheid vraagt. Of anders gezegd: is het mogelijk om in persoonlijke ondersteuning te voorzien als de geldkraan dichtgaat mede onder verwijzing naar
de eigen kracht van bewoners? Zijn hier professionals voor nodig of kunnen bewoners bij elkaar persoonlijke groei stimuleren? Ten tweede is een wetenschappelijk gefundeerd debat wenselijk rondom de vraag: leidt empowerment om burgers te leren kijken langs de lijnen van het systeem tot een versterking of juist een
uitholling van burgerschap? Maakt het van burgers competente(re) tegenspelers
of juist marionetten? En hoe verhoudt het zich tot het uitgangspunt dat de overheid een aanvullende rol heeft bij het inspelen op initiatieven?14
Wat ons betreft is de discussie hierbij geopend.
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De ideologische leegte van het
techniekdebat: het grote zwijgen over
hoe de informatierevolutie ons
verandert
Rinie van Est

5.1

Inleiding

Technological power is more revolutionary than any revolution; it comes from above,
no one can know where it is going. ± Dominique Janicaud (1994: 72)

Burgers die op straat demonstreren voor hun rechten en volksvertegenwoordigers die elkaar in de Tweede Kamer in de haren vliegen. Ze geloven vurig in de
democratie en hun daden worden breed uitgemeten in de media. Maar buiten
hun zicht bepaalt de technologische ontwikkeling de toekomst van onze samenleving ± als ware het een stille buitenaardse kracht. Dat is het beeld dat het citaat
van de Franse filosoof Janicaud oproept. Volgens hem was de ware revolutie
van de twintigste eeuw niet politiek maar technologisch.1 En hij is niet de enige
denker die het primaat van de technologie hoger inschat dan het primaat van de
politiek. Ook Harbers (1997) vindt politiek eerder een kwestie van ontwerpen
dan van debatteren. De democratie kan volgens hem beter begrepen worden als
de verspreiding van technologische dan ideologische praktijken. Toch is er volgens mij wel degelijk ruimte voor politieke sturing van technologie. Ik meen dat
in onze technologische cultuur `de essentie van democratie gevonden kan worden in de interactie tussen politiek en techno-economische praktijken en ideeeÈn'
(Van Est 1999, 283). Deze sturingsruimte wordt echter tegelijkertijd beperkt doordat de politiek en de politicologie een blinde vlek hebben voor de (ideologische)
rol van technologie in onze maatschappij.
Mens en technologie zijn innig verbonden. De mens maakt technologie en vindt
zich door die technologie constant opnieuw uit. Nieuwsgierigheid, onderzoeken,
bouwen zit in ons bloed. Daarom typeerde de Duitse filosoof en socioloog Helmuth Plessner (1928) de mens als `van nature kunstmatig'. Onze manier van
1. In dit hoofdstuk is inzicht in het denken van diverse Europese filosofen over de rol van technologie in onze samenleving met name gebaseerd op het rijke proefschrift Gedreven door techniek van
Pieter Lemmens (2008). In zijn proefschrift staan vier filosofen centraal: Martin Heidegger, Peter
Sloterdijk, Gilbert Hottois en Bernard Stiegler.
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leven wordt mogelijk gemaakt door de technologie die ons omringt. Technologie
bepaalt daarmee in hoge mate wie we zijn, wat het betekent om mens te zijn,
zowel in fysieke als mentale zin. De filosoof Bernard Stiegler erkent techniek als
een allesdoordringend fenomeen, en stelt dat het aan de oorsprong ligt van alle
filosofische vragen (Lemmens. 2008, hfst. 9-10). Toch heeft de filosofie daar lange
tijd weinig aandacht aan geschonken. Zoals vissen zich niet bewust zijn van het
water waarin ze leven, zo neemt de mens het technische milieu waarin hij leeft
voor vanzelfsprekend. Volgens Stiegler vormt techniek daarom het ongedachte
van de filosofie. Kan iets dergelijks gezegd worden over de politiek? Heeft het
politieke bedrijf genoeg oog voor de fundamentele technologische conditie van
het menselijk bestaan?
Deze bijdrage wil op zoek gaan naar de ideologische visies rondom technologie
die een rol spelen in de politiek. Omdat geloof in de technische maakbaarheid
van de natuur een integraal onderdeel vormt van die ideologie geeft paragraaf
5.2 een overzicht van technisch kunnen en visies op technische maakbaarheid in
drie perioden: de agrarische, industrieÈle en informatierevolutie. Deze drie revoluties brengen diverse visies op technische maakbaarheid met zich mee. De industrieÈle revolutie richt zich op manipulatie van de externe natuur. Door de informatierevolutie is ook de levende natuur in het domein van de technische maakbaarheid terechtgekomen.
Vervolgens onderzoek ik op welke wijze (het geloof in) technische maakbaarheid
een politieke rol speelt. Paragraaf 5.3 laat zien hoe bepaalde dominante vormen
van technisch intervenieÈren diverse politieke vraagstukken oproepen. De informatierevolutie voegt het nieuwe strijdtoneel van de bio-politiek toe. Dit strijdveld
wordt in paragraaf 5.4 aan de hand van drie ontwikkelingen geschetst. Vervolgens gaat paragraaf 5.5 in op de politiek-ideologische kant van het geloof in
`vooruitgang door techniek'. Daarin wordt de op dit moment dominante instrumentele benadering beschreven, die technologie beziet als een politiek te sturen
middel om maatschappelijke problemen op te lossen. Paragraaf 5.6 beschrijft de
tekortkomingen daarvan. De in deze paragraaf beschreven kritische visies relativeren de controle van de mens over de technologie sterk en menen dat de mens
tevens door de techniek geregeerd wordt. Ze ontmaskeren daarmee de ideologische leegte van het huidige politieke debat over technologie.

5.2

Korte geschiedenis van de technische maakbaarheid

Datgene wat technisch maakbaar is, of waarvan men denkt dat het in de toekomst technisch controleerbaar zal worden, verandert door de tijd (zie tabel 5.1).
Deze paragraaf beschrijft het technisch kunnen en de visie op technische maakbaarheid aan de hand van drie revolutionaire technologische golven (Toffler,
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1980). Sinds het begin van de agrarische revolutie zo'n tienduizend jaar geleden
zet de mens techniek grootschalig in om te heersen over de natuur. Vanaf de
achttiende eeuw versnelt de industrieÈle revolutie dit proces enorm door wetenschap, technologie en economie te koppelen. Sinds de Tweede Wereldoorlog
gaat de informatierevolutie gepaard met de hoop op ± en tegelijkertijd vrees
voor ± een grotere technische maakbaarheid van het leven zelf, inclusief de mens.
De mens als verkozen heerser over de natuur
De agrarische revolutie kenmerkte zich onder meer door grootschalig technisch
ingrijpen in het landschap. Dit menselijk ingrijpen werd veelal religieus gelegitimeerd. In de Bijbel staat in Genesis bijvoorbeeld dat God de mensen schiep
`opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en
over het vee en over de gehele aarde.' De mens was dus geschapen om de natuur
te domesticeren. Dat wil niet zeggen dat de natuur als volledig maakbaar werd
gezien. De mens gebruikte en bewerkte op een ambachtelijke wijze dode natuurlijke materialen om bijvoorbeeld huizen mee te bouwen. Het menselijk ingrijpen
in de levende natuur beperkte zich tot het beõÈnvloeden daarvan via telen en veredelen van gewassen en temmen en fokken van dieren en gebruik maken van natuurlijke micro-organismen om bier te brouwen en brood te bakken.
De mechanisering van de wereld
In de christelijke wereld ontstaat in de zeventiende eeuw langzaam een nieuwe
visie op de omgang met dode en levende natuur. Van cruciale invloed is de gedachte dat God zich niet slechts openbaart door de Bijbel (het Boek der Boeken),
maar ook door het Boek der Natuur (Jorink, 2007). Deze eeuwenoude notie krijgt
een nieuwe betekenis door het mechanistische wereldbeeld dat Descartes introduceert. Dat hield in dat de natuur in essentie een mechaniek of machine was,
zonder doel of diepere betekenis. De kosmos diende begrepen te worden in
kwantitatieve termen als beweging en materie. Zo werd het een religieuze opdracht om het Boek der Natuur op wetenschappelijke wijze in kaart te brengen.
Desnoods door de natuur op de `pijnbank' te leggen ging men op zoek naar de
goddelijke orde, structuur en regelmaat in de natuur; de natuurwetten.
Naast het zoeken naar verklaringen, raakte het Verlichtingsproject verbonden
met het geloof in de maakbaarheid van de natuur. Met name in het werk van
Francis Bacon kwam het geloof in maatschappelijke en morele vooruitgang door
middel van wetenschappelijke en technische vooruitgang sterk naar voren. Deze
politicus en filosoof stelde dat het mogelijk moest zijn het leven te verlengen en
te vernieuwen. In 1627 schreef hij zijn utopische New Atlantis, waarin mensen
konden vliegen als vogels, mensgrote kippen kweekten en een soort telefoons gebruikten om over grote afstanden met elkaar te communiceren. Bacon's pleidooi
voor een instrumenteel gebruik van de wetenschap betrof derhalve zowel de
technische maakbaarheid van de dode als die van de levende natuur.
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Aan het einde van de achttiende eeuw kreeg de door Bacon gewenste samenwerking tussen wetenschap en techniek steeds meer maatschappelijke en economische betekenis. Denk aan James Watt (1736±1819) die op basis van wetenschappelijke inzichten de stoommachine sterk wist te verbeteren. Men spreekt van het
ontstaan van de technowetenschappen. Het gaat daarbij niet meer primair om het
op wetenschappelijke wijze in kaart brengen van de natuur. Behalve op het begrijpen van de natuur komt de nadruk steeds meer te liggen op ingrijpen in de
natuur. Zo richten technowetenschappen zich op het optimaliseren van technieken en het zoeken naar nieuwe technische mogelijkheden. Lemmens (2008:
16-17) stelt dat de technowetenschappen niet zozeer uit zijn `op de beschrijving
en verklaring van de werkelijkheid maar op de manipulatie en transformatie
ervan, op het scheppen van nieuwe werkelijkheden'. Daarnaast ontstaat het idee
om de interactie tussen techniek en wetenschap voor economische doeleinden in
te zetten. Ook op dat gebied ± datgene wat we nu R&D zouden noemen ± was
Watt samen met zijn businesspartner Matthew Boulton een van de pioniers.
Door de verbinding tussen techniek, wetenschap en ondernemerschap komt de
industrieÈle revolutie letterlijk op stoom. Het brengt een proces van permanente innovatie op gang (Gille, 1986).
De industrieÈle revolutie laat vooral zien wat de mens op het gebied van het beheersen van de (dode) externe natuur vermag. Veel van de technologie die
Bacon had voorzien, zoals de telegraaf en de stoommachine, wordt verwerkelijkt.
Denk ook aan de introductie van technologische netwerken, zoals het telefoon-,
het spoorweg- en het elektriciteitsnetwerk (Schwartz Cowan, 1997). De landbouw
en de veeteelt, de productie van allerlei goederen en het ontginnen van grondstoffen raken ook gemechaniseerd. Naast natuurlijke materialen, ging men op
zoek naar nieuwe kunstmatige materialen met eigenschappen die in de natuur
niet voorkomen. Zoals gewapend beton dat de bouw van hoge gebouwen mogelijk maakte en plastics, zoals bakeliet.
De digitalisering van onze leefwereld
`We are at an inflection point in time. For all previous millennia, our technologies have
been aimed outward, to control our environment. [¼] Now, however, we have started
a wholesale process of aiming technologies inward.' ± Joel Garreau (2004: 6)

Na de Tweede Wereldoorlog begint de informatierevolutie. Dit gaat gepaard met
een radicale uitbreiding van het maakbaarheidsdenken van de dode natuur in de
richting van de levende natuur, inclusief de mens (Arendt, 1958). Dat uit zich in
de wetenschappelijke agenda. Na de oorlog komt de nadruk te liggen op het ontwikkelen van technologie om de menselijke natuur te beheersen, zoals genetica,
neurologie, farmacologie, medische technologie en informatie- en communicatietechnologie (Merelman, 2000). Bij deze technologieeÈn gaat het om ons geheugen
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en onze persoonlijkheid, om de menselijke reproductie en fysieke prestaties. Het
gaat dus om de technisch maakbaarheid van fundamentele zaken van het leven,
het lichaam, menselijk bewustzijn en sociale interactie. De Franse filosoof Bernard
Stiegler (1998) spreekt van een hyperindustrieÈle samenleving, waarin het proces van
industrialisering zich niet alleen beperkt tot het economische domein, maar ook
het biologische, geestelijke en sociale leven beõÈnvloedt. Al deze domeinen van
onze leefwereld komen bloot te staan aan rationalisering, economisering, planning en de imperatief van efficieÈntie (Lemmens, 2008:. 411).
Deze radicalisering gaat hand in hand met de opkomst van een nieuwe ingenieursvisie op het leven: leven als een informatiesysteem (Van Est, 2010). Grondlegger van de cybernetica, Norbert Wiener (1948), beschreef zowel dieren als machines als informatieverwerkende systemen, die steeds vanuit een bepaald doel handelen, dan nagaan of hun handelen tot het gewenste resultaat leidt en op basis
daarvan hun gedrag aanpassen. Op deze manier kunnen enerzijds biologische,
cognitieve en sociale processen in digitale termen beschreven worden. Anderzijds
kunnen machines gebouwd worden die doelbewust handelen en eigenschappen
vertonen die we normaliter toekennen aan levende systemen. De cybernetica beschouwt organische en mechanische processen zodoende op gelijke wijze, namelijk als gestuurd door terugkoppeling van informatie. Lemmens (2008: 155) stelt
dat vanuit het perspectief van de cybernetica de levende en niet-levende natuur
in zijn totaliteit verschijnt als `gelijkvormig en universeel berekenbaar (en als zodanig beheersbaar)'.
De invloed van informatietechnologie (IT) op verschillende andere technische gebieden ± ook wel digitalisering genoemd ± wordt vaak aangeduid met de term
convergentie. De jaren tachtig van de vorige eeuw kenmerken zich door automatisering van allerlei productieprocessen. Hier komen aldus mechanica en elektronica samen, oftewel mechatronica. In de jaren negentig komen informatie- en
communicatietechnologieeÈn samen; we spreken daarom van ICT. In die periode
komt tevens het internet op. In de afgelopen jaren zien we zogeheten `digitale
convergentie' optreden; dat houdt in dat steeds meer diensten ± van telefonie tot
tv ± via het internet worden aangeboden. Dit maakt de opkomst van sociale
media mogelijk en zorgt ervoor dat de openbare ruimte in snel tempo digitaliseert (Van 't Hof e.a., 2010).
De verwachting is dat gedurende de komende decennia allerlei biologische, cognitieve en sociale processen steeds meer gedigitaliseerd zullen worden. Deze
vorm van convergentie wordt NBIC-convergentie genoemd. Het gaat hier om de
wederzijdse versterking tussen nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen (hersenwetenschappen). Deze interactie zal
volgens diverse denkers leiden tot een nieuwe technologische golf (Roco & Bainbridge, 2001; Nordmann, 2004). NBIC-convergentie houdt een sterkere interactie
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in tussen de natuurwetenschappen (nano- en informatietechnologie) en levenswetenschappen (biotechnologie en hersenwetenschappen).
Die interactie leidt tot twee technische megatrends: `biologie wordt steeds meer
technologie' en `technologie wordt steeds meer biologie' (Arthur, 2009; Van Est
& Stemerding, 2011). Bij de eerste trend worden levende systemen als het menselijk lichaam en de hersenen steeds meer als maakbaar gezien en komen er steeds
meer gereedschappen om vergaand technisch in te grijpen in levende systemen.
Door de tweede trend krijgen apparaten en technische systemen steeds meer een
`levensecht' karakter. Ingenieurs worden geõÈnspireerd door de natuur en hebben
de ambitie om technologie te maken die eigenschappen zoals herstel, reproductie
en intelligentie bezit. Voorbeelden daarvan zijn de wens om kunstmatig leven
(zogenaamde proto-cellen) te maken, supercomputers te bouwen op basis van gedetailleerde hersenmodellen of robots te maken die sociaal intelligent zijn. Dit
soort ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, maar laten zich toch al op
diverse terreinen gelden. Door deze twee trends vervaagt het onderscheid tussen
dode materie, machines en levende organismen. NBIC-convergentie biedt zo
zicht op de vervulling van de cybernetische maakbaarheidsvisie. Technologische
convergentie versterkt de (cybernetische) belofte dat de levende natuur, inclusief
de mens en zijn sociale leefwereld, naar wens te (ver)bouwen is (Swierstra e.a.,
2009). Die belofte is inherent aan onze hyperindustrieÈle informatiesamenleving.
De technologische mogelijkheden die daarmee samenhangen, creeÈren een nieuw
maatschappelijk strijdtoneel, dat van de bio-politiek (zie paragraaf 5.3 en 5.4).
Tabel 5.1

Geschiedenis van de technische maakbaarheid

Technische maakbaarheid Landbouwrevolutie

IndustrieÈle revolutie

Ingenieursvisie op leven

Ambachtelijk
Leven als een goddelijk

Mechanistisch
Cybernetisch
Leven als een machine, een Leven als een informatiever-

gegeven

mechaniek

werkend systeem (computer)

Industrieel bouwen met
kunstmatige materialen

Automatiseren van productie;
bouwen van virtuele werelden

Focus van technologische Bouwen met natuurlijke
interventie
materialen
BeõÈnvloeden van levende
natuur

5.3

Informatierevolutie

Mechanisering van de land- Digitalisering van biologibouw en veeteelt

sche, cognitieve en sociale
processen

Drie techno-politieke strijdvelden

De agrarische, industrieÈle en informatierevolutie brengen dus diverse visies op
technische maakbaarheid met zich mee, diverse technische doelen en mogelijkheden. Deze paragraaf laat zien dat verschillende dominante vormen van technisch
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intervenieÈren leiden tot techno-politieke vraagstukken van verschillende aard:
ecologische, sociaaleconomische en bio-ethische (tabel 5.2).
Tabel 5.2

Drie techno-politieke strijdvelden

Politieke dimensie

Ecologische politiek

Technologische ontwikke- Agrarische revolutie
ling

Sociaaleconomische

Bio- en cogno-ethische

politiek

politiek

IndustrieÈle revolutie

Informatierevolutie

Politiek strijdveld

Externe natuur (grondgebruik Arbeid & kapitaal

Levende (menselijke) natuur

Doembeeld

en grondstoffen)
Uitputting van de natuur

Leidend moreel principe

Ecologische duurzaamheid

Uitbuiting van de arbeider

Uitbuiting van het menselijk

(sociale kwestie)

lichaam, geest en uitputting

Sociale rechtvaardigheid

cultuur
Menselijke waardigheid en
duurzaamheid

Ecologische politiek
De agrarische revolutie introduceerde het strijdveld van de ecologische politiek.
In een agrarische samenleving speelt namelijk grondbezit en -gebruik een centrale rol. Een van de uitdagingen is om uitputting van landbouwgrond te voorkomen. Daarom voerde Karel de Grote in de vroege Middeleeuwen bijvoorbeeld
het drieslagstelsel in, waarbij de boeren het land na een seizoen met wintergranen, en met zomergranen, een seizoen braak laten liggen. De technieken van de
industrieÈle revolutie zorgen voor een nieuwe dynamiek op dit gebied. Denk aan
de mechanisering van de landbouw, het gebruik van kunstmest, maar ook internationalisering en sterke toename van het gebruik van grondstoffen als kolen,
olie en ijzer voor de productie van industrieÈle goederen. In de jaren zestig van
de vorige eeuw drong het besef door dat natuur schaars is. Natuurbescherming
is nu een belangrijk politiek issue en ecologische duurzaamheid is daarbij het leidende morele principe.
Sociaaleconomische politiek
Naast een intensivering en mondialisering van de strijd om het milieu, ging de
industrieÈle revolutie gepaard met een felle strijd tussen kapitaal en arbeid. Het
arbeidersvraagstuk stond daarbij centraal, oftewel hoe de uitbuiting van de arbeider tegen te gaan. De sociale kwestie plaatste het ideaal van sociaaleconomische
rechtvaardigheid hoog op de agenda. Deze strijd is nog steeds terug te zien in
de huidige links-rechtstegenstellingen binnen het politieke spectrum. De informatierevolutie genereert nieuwe issues op dit gebied, denk aan vergaande automatisering van de arbeid door het inzetten van robots en internationalisering van de
arbeid, waardoor slechte arbeidsomstandigheden geeÈxporteerd worden naar lagelonenlanden.
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Bio-politiek als nieuw strijdveld
De informatierevolutie voegt ook een nieuw politiek strijdtoneel toe, namelijk dat
van de bio-politiek, die allerlei bio-ethische en cogno-ethische vraagstukken met
zich meebrengt (vgl. Hughes, 2004). Voor de informatierevolutie vormt de levende natuur ± inclusief onze lichamen (o.a. genen), hersenen (o.a. aandacht) en
sociale wereld (o.a. sociale contacten, koopgedrag) ± de grondstof. De centrale
boodschap achter NBIC-convergentie is dat al die aspecten van de levende natuur te (ver)bouwen zijn. Dit roept vragen op over de morele grenzen van het ingrijpen in biologische, cognitieve en sociale processen. Behalve om het ingrijpen
in micro-organismen, planten en dieren, gaat het ook om ingrijpen in mensen en
hun directe leefomgeving. Het grote doembeeld betreft hier uitbuiting van het
menselijke (en dierlijke) lichaam en de geest en uitputting van onze cultuur.
Naar analogie met het begrip ecologische duurzaamheid, zou een leidend moreel
principe hier menselijke waardigheid of duurzaamheid kunnen zijn (Van Est e.a.,
2009). De volgende paragraaf illustreert het opkomende maatschappelijke strijdveld van de bio-politiek door kort een aantal ontwikkelingen op het gebied van
NBIC-convergentie te schetsen, alsmede de ethische vragen die daardoor worden
opgeroepen.

5.4

Een schets van het bio-politieke strijdveld

De afgelopen decennia domineerde met name gentechnologische ontwikkelingen
het bio-politieke strijdveld. De komende jaren zullen intelligente en emotionele
machines steeds meer onze leefwereld gaan bevolken. Nu al zorgen computerprogramma's voor advertenties op persoonlijke maat gesneden als we een boek
kopen op eBay. Op de website van IKEA kunnen we een gesprek aanknopen
met een softbot en wereldwijd wordt geeÈxperimenteerd met de zeehondrobot
Paro die ingezet wordt om dementerende ouderen van gezelschap te voorzien
(Royakkers e.a., 2012). Naast genetische modificatie van leven zal daarom de digitale modificatie van onze sociale leefwereld een steeds belangrijker bio-politiek
onderwerp gaan worden. Deze paragraaf schetst summier enkele technologische
ontwikkelingen en de maatschappelijke en ethische kwesties die ze oproepen.
Synthetische biologie
GeõÈnspireerd door de cybernetische visie begon de moleculaire biologie zich tijdens de jaren vijftig steeds meer als een informatiewetenschap te beschrijven. Dit
kreeg een sterke impuls nadat Watson en Crick in 1953 de genetische code van
het leven hadden gekraakt. In 1973 lukte het wetenschappers voor het eerst om
via recombinant-DNA-technologie het erfelijk materiaal van micro-organismes
gericht te wijzigen. Dit leidde tot onrust in de wetenschappelijk wereld met
name op het gebied van veiligheid. Tijdens de Asilomar-conferentie in 1975 stelden wetenschappers daarvoor een aantal richtlijnen op. Destijds was er weinig
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aandacht voor ethische kwesties. Een van de eerste grote successen was de genetische modificatie van een E. colibacterie voor de productie van menselijke insuline. In de jaren negentig leidden de genetisch veranderde Stier Herman en het gekloonde Schaap Dolly tot ethische reflectie en debat. In dat decennium leidde met
name de introductie van genetisch gemodificeerde maõÈs op de Europese markt
tot veel publieke discussies. Inmiddels leven we in het tijdperk van de synthetische biologie, die micro-organismen als te programmeren chemische fabrieken
ziet (De Vriend e.a., 2007). Het is nu mogelijk om ieder virus waarvan het genoom bekend is na te bouwen. Dat gebeurde onder meer met het Spaanse Griepvirus in 2005. In 2010 slaagde het Craig Venter-instituut erin om voor het eerst
het genoom van een bacterie kunstmatig na te bouwen en daarmee een lege bacterie tot leven te wekken. Deze ontwikkelingen roepen onder meer vragen op het
gebied van veiligheid, octrooieren en de technische maakbaarheid van leven op.
Mensverbetering
Het afgelopen decennium is het gen-debat uitgebreid richting de mens, onder de
noemer mensverbetering. Technieken als regeneratieve geneeskunde en genetische doping vallen hieronder. De opkomst van de notie van NBIC-convergentie
heeft deze discussie doen oplaaien. Het was de National Science Foundation, de
Amerikaanse geldschieter voor wetenschappelijk onderzoek, die tijdens de workshop Technological convergence for improving human performance in 2001 direct het
verband tussen NBIC-convergentie en het doel van mensverbetering legde (Roco
& Bainbridge, 2001). Het gegeven dat de transhumanistische droom om mensen
te verbeteren was doorgedrongen tot het wetenschappelijk establishment leidde
wereldwijd tot reflectie en discussies (Van Est e.a., 2006). Binnen die droom vallen ook technieken om in te grijpen in het brein. Deep Brain Stimulation wordt
bijvoorbeeld reeds wereldwijd bij meer dan vijftigduizend mensen toegepast.
Deze techniek wordt veelal ingezet om de tremor (heftig trillen) van ParkinsonpatieÈnten te verminderen. De toepassingen breiden zich echter uit richting psychische aandoeningen, zoals zware depressie. Ingrijpen op deze manier blijkt
vaak te leiden tot verandering van karakter. Digitaal ingrijpen in het brein roept
vragen op over de maakbaarheid van het brein, mentale integriteit en privacy en
de grenzen van het informed consent-principe.
Intelligente en emotionele machines
De inzet van op afstand bestuurbare bewapende vliegtuigen, zogenaamde drones,
in oorlogsgebieden leidt tot vragen over mogelijkheden tot en wenselijkheid van
controle op afstand en verdeling van verantwoordelijkheden. In Wired for War beschrijft een jonge piloot hoe hij het ervaart om vanachter een computer in de
woestijn van Nevada een drone in Afganistan aan te sturen: `It's like a video
game. It can get a little bloodthirsty. But it's fucking cool' (Singer,
2009: 308-309). Dit soort complexe sociotechnische systemen lijken de computerpiloot moreel te distantieÈren van zijn mogelijk dodelijke acties (Royakkers & Van
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Est, 2010). Omgekeerd worden bepaalde virtuele games zo echt, dat wanneer avatars gedood worden, ze gevoelens van empathie bij de gamer oproepen. Dat geeft
ook de mogelijkheid om dit soort computerpersonages in te zetten om gedrag te
beõÈnvloeden; we spreken dan van persuasive technology. Gelijksoortige vragen
worden opgeroepen door technologie die sociaal en emotioneel gedrag meet en
simuleert. Binnen de marketingwereld wordt steeds vaker gebruik gemaakt van
de FaceReader; een technologie waarmee de zes basisemoties (o.a. vreugde en
walging) van de mens gemeten kunnen worden. Deze techniek wordt ook ingezet om de gelaatsuitdrukkingen van bovengenoemde avatars echter te doen lijken
en om autisten te helpen emoties van andere mensen te zien. Het is goed denkbaar dat dit soort technologie binnen niet al te lange tijd als applicatie op de mobiele telefoon beschikbaar zal zijn. De vraag is op welke wijze dit de sociaalemotionele interactie tussen mensen zal gaan beõÈnvloeden.

5.5

De modernistische omgang met technologie

Hiervoor is beschreven dat technologie een centrale rol speelt in het vormgeven
van onze (toekomstige) samenleving. Daarom is het van belang dat de maatschappelijke betekenis van technologie een rol speelt in het politieke en publieke
debat. Het bespreekbaar maken van technologie is echter niet evident. Technologie in ontwikkeling blijft vaak lange tijd buiten beeld voordat ze maatschappelijk
zichtbaar wordt. Ze ontwikkelt zich in het land van de nerds, en zij spreken een
wetenschappelijke geheimtaal die door de meeste mensen niet wordt begrepen.
Dit is echter niet de enige barrieÁre om over de maatschappelijke betekenis van
technologie te praten. Het geloof dat technologische ontwikkeling automatisch
tot sociale vooruitgang leidt, maakt een kritisch debat bij voorbaat overbodig.
Dit was grofweg het geval tot de Tweede Wereldoorlog.
De opendeurpolitiek van de modernistische praktijk
Terwijl de industrieÈle revolutie de wereld radicaal veranderde, werd de technologie die daar een belangrijke rol in speelde zelf als politiek neutraal beschouwd.
Of beter gezegd: van links tot rechts werd technologie gelijkgesteld met maatschappelijke vooruitgang. Zowel marxisten als liberalen zagen technologie als
een middel om hun politieke idealen te verwezenlijken. Men geloofde in de
(waarde)vrije wetenschap en dat gaf wetenschappers de vrijheid hun eigen onderzoekagenda te kiezen. Bovenal werden de technowetenschappen steeds meer
als een bron van economische groei gezien en gebruikt.
Deze zogenaamde modernistische praktijk van omgaan met technologie kwam
op in de negentiende eeuw en vormde een integraal onderdeel van de industrieÈle
revolutie (Schot, 2003). De politieke kern daarvan is de scheiding tussen stimulering en regulering van technologie. De overheid dient technologie niet te sturen,
maar slechts de negatieve neveneffecten te mitigeren. Omdat technologie gezien
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wordt als een goede kracht, behoeft zij ook geen a-priorisch politiek debat. Een
dergelijke visie zet de deuren wijd open voor nieuwe technologie. Peter Sloterdijk
(2004) typeert westerse landen daarom als `immigratielanden voor machines' met
een `opengrenzenpolitiek'.
Deze politiek liep een flinke kras op tijdens de Tweede Wereldoorlog. De atoombommen op Japan lieten zien hoe ver de macht van de technologische maakbaarheid inmiddels reikte. Totale vernietiging van al het leven op aarde door technologie was ineens een realistisch scenario geworden. De zichtbaarheid van de destructieve kracht van technologie dwong politici los te komen van hun blinde vertrouwen in technologische vooruitgang. Hierdoor was aan het begin van de informatierevolutie de technologie haar politieke onschuld reeds kwijtgeraakt.
Dat betekende echter niet dat het modernistische geloof in technologie als middel
om economische groei te bereiken en maatschappelijke problemen op te lossen
werd losgelaten. Deze instrumentalistische opvatting van de techniek is op dit moment dominant. Ze ontmoet echter steeds meer kritiek. Alternatieve visies stellen
dat de mens slechts beperkt of zelfs geen controle heeft over technologische innovatie. In het hierna volgende beschrijf ik de instrumentalistische visie op technologie en haar contradiscourse.2
Instrumentalistische omgang met technologie
Zoals gezegd is de technowetenschap aan het begin van de informatierevolutie
ontmaskerd als een activiteit die tijdig politieke reflectie en debat vereist. Democratisering van technologie werd de uitdaging. Parlementaire technology assessment (TA) was daarop een institutioneel antwoord. TA wordt veelal bedreven
vanuit een instrumentalistische opvatting van technologie en is in die zin een poging om de modernistische omgang met technologie te bestendigen.
In de jaren zestig groeide in Amerika de vrees dat bestaande instituties niet in
staat waren om negatieve effecten van technologie op het milieu, de gezondheid
en het welzijn van mensen afdoende tegen te gaan, laat staan te voorkomen. Dat
besef leidde tot diverse institutionele vernieuwingen, die later ook in Europa
werden ingevoerd. In 1970 stelden de Verenigde Staten bijvoorbeeld een milieueffectrapportage wettelijk verplicht bij grote technologische projecten.
Twee jaar later werd het Office of Technology Assessment (OTA) als onderdeel
van het Congres opgericht. OTA kreeg als taak de sociale effecten van grote en
complexe technologische programma's in kaart te brengen en daarmee politiek
bespreekbaar te maken. Men hoopte dat politiek en beleid op die manier in staat
zouden zijn om tijdig te anticiperen op mogelijke effecten. Tijdig is hier een be2. Deze opdeling is mede geõÈnspireerd door het onderscheid dat Nicholas Carr (2010: 46-47) in zijn
boek The shallows maakt tussen zogenaamde instrumentalisten en deterministen.
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langrijk woord. Het gesignaleerde probleem is namelijk dat het maatschappelijke
debat steeds achter de technologische feiten aanloopt. In het denken daarover
speelt het sturingsdilemma van Collingridge vaak een rol (Collingridge, 1980).
Collingridge stelde dat in een vroege fase van ontwikkeling de mogelijkheden
op beõÈnvloeding van de technologie groot zijn, maar inzicht in mogelijke effecten
gering. In een late fase is er beter zicht op mogelijke effecten, maar zijn de mogelijkheden voor sturing sterk ingeperkt.
Het rationalistische impact-denken binnen de klassieke TA sluit nauw aan bij het
lineaire model van technologieontwikkeling. Technologie volgt stapsgewijs uit
wetenschappelijke R&D en heeft via productie, marketing en commercialisering
invloed op de samenleving. Veel TA in Europa is echter geõÈnspireerd door de sociaalconstructivistische visie op techniek. In deze visie wordt technologieontwikkeling gezien als een complex sociaal proces, een strijd om steun van diverse
groepen. Dit perspectief heeft oog voor de weerbarstigheid van de sociale werkelijkheid. Edward Tenner (1996) schreef het boek Why things bite back over vaak
onvoorziene revenge- of rebound-effecten. Hoewel op een subtielere manier, sluit
ook sociaalconstructieve TA aan bij een instrumentalistische omgang met techniek. Het doel is namelijk het maatschappelijk vormgeven van techniek (social
shaping of technology).

5.6

Voorbij de instrumentalistische visie op technologie

De notie van sociale constructie, de onvoorziene effecten en het Collingridge-dilemma geven al aan dat sturing van technologie niet eenvoudig is. In hun boek
The techno-human condition gaan Allenby & Sarewitz (2011) een flinke stap verder
in hun kritiek. Volgens hen is controle over techniek onmogelijk. Ze verhelderen
hun standpunt door drie niveaus van technologische functionaliteit te onderscheiden. De illusie van `vooruitgang door techniek' hangt volgens deze auteurs
samen met het feit dat technologie onmiddellijk effect kan hebben (niveau I).
Denk aan de auto die je sneller van A naar B kan brengen dan de fiets. TechnologieeÈn zijn zogezegd `cause-and-effect machines' (Allenby & Sarewitz, 2011: 36).
Maar technologieeÈn bezitten volgens hen nog een andere werkelijkheid, die van
de systeemcomplexiteit. Het is de realiteit van de complexe technologische systemen die een `lachertje' maken van de `Enlightenment fantasies of rational control
over our affairs and dominion over nature' (ibid., p. 44-45).
De auteurs onderscheiden twee niveaus van systeemcomplexiteit. Ten eerste
maken specifieke technieken onderdeel uit van complexe socio-technische systemen (niveau II). Daarbinnen interacteren diverse technische subsystemen met elkaar, maar ook met sociale en culturele patronen, instituties enzovoort. Denk
aan het mobiliteitssysteem. De ontwikkeling daarvan is ontzettend lastig te voor-
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stellen, laat staan volledig te sturen. Allenby & Sarewitz stellen dat we bij het nadenken over de invloed van technologie nog een derde niveau moeten erkennen.
Op niveau III moeten technische systemen begrepen worden als `transformative
Earth systems'. Op dat niveau co-evolueerde de auto met belangrijke economische (invoering van massaproductie), ecologische en politieke (gebruik van olie)
en culturele (individuele vrijheid) veranderingen. Op dit macroniveau komt de
radicale transformatiekracht en het destabiliserende karakter van technologie ten
volle tot uiting.
Permanente innovatie leidt zodoende niet alleen tot betere machines (niveau I),
maar kan ook de waarden en zingevingskaders die haar hebben mogelijk gemaakt ondermijnen (niveau III). `Technologies destabilize the world, changing
cultures, worldviews, power relations, and ethical, moral, and technological systems' (ibid, p. 71) Als gevolg daarvan vereist elke zinvolle discussie de erkenning
van de transformatiekracht van techniek op dit macroniveau. De auteurs pleiten
daarom voor een breder perspectief dan de instrumentalistische opvatting over
technologie, die slechts rekening houdt met de niveau-I-functionaliteit van technologie. Op niveau III is er geen sprake meer van politieke doelen die al of niet
bereikt worden. Technologische ontwikkeling lijkt op dat niveau een relatief autonome dynamiek te hebben. In plaats van een middel wordt technologie een
conditie. Allenby & Sarewitz (2011, p. 169) stellen: `When you inhabit Level III,
you are experiencing ``conditions,'' not ``problems,'' and conditions are not states
to be cured; they are, at best, to be accepted, understood, and wisely managed'
(ibid., p. 169).
Bovenstaande analyse sluit op verschillende wijzen aan bij het denken van de
vier Europese filosofen die Pieter Lemmens (2008) in zijn proefschrift Gedreven
door techniek beschrijft: Martin Heidegger, Gilbert Hottois, Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler. Ten eerste wijzen ook deze auteurs de instrumentele en antropologische techniekopvatting af (Lemmens 2008: 44-47). De mens staat niet los van of
tegenover de technologie. Ze begrijpen techniek niet slechts als een instrument
maar `als de specifieke conditie van de mens, als datgene wat de mens mogelijk
maakt' (ibid., p. 46). Juist de intieme verwevenheid tussen mens en techniek
wordt als uitgangspunt genomen. De techniek maakt menselijke waarden als vrijheid, autonomie en creativiteit eerst mogelijk. Wat een mens is ligt daarmee ook
niet vast. De techniek is de motor van het menselijk wordingsproces. Ten slotte
gaan deze vier auteurs er tevens van uit dat de techniek een zekere mate van
eigen dynamiek kent.
Volgens Heidegger wordt die dynamiek bepaald door het `wezen van de techniek'. Het wezen van de techniek is volgens Heidegger niet iets technisch, maar
betreft de (wetenschappelijke) manier waarop de mens de werkelijkheid ontsluit.
Heidegger liet als eerste filosoof zien dat vanuit de instrumentalistische visie
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deze essentie van de techniek consequent verborgen blijft. Het gevaar van de
techniek is volgens hem dat we op den duur alleen nog maar via de blik van de
technische maakbaarheid ± oftewel vanuit het imperatief van berekenbaarheid en
optimalisatie ± naar onszelf en de wereld om ons heen kunnen kijken. Heidegger
is bang dat de betoveringskracht van technologie zo sterk zal zijn dat `calculative
thinking may someday come to be accepted as the only way of thinking' (citaat
uit Carr, 2010: 222). Datgene wat Heidegger als het grote gevaar ziet van de techniek, is volgens Bernard Stiegler al gebeurd aangezien `nagenoeg alles wat in de
samenleving gebeurt, onderworpen is aan berekening en manipulatie, zodanig
dat ± in principe ± alles ``maakbaar'', dat wil zeggen produceerbaar en reproduceerbaar is geworden' (Lemmens 2008: 19). Paragraaf 5.2 heeft dat ook al laten
zien. Stiegler spreekt in die zin van de hyperindustrieÈle samenleving die wordt
voortgedreven door de `ideologie van de prestatie'.

5.7

Slotbeschouwing: de ideologische leegte van het
techniekdebat

Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet
Politiek, politiek
Ik kijk niet en ik zeg niets ± Bram Vermeulen (1980), uit `Politiek' op de lp Bram Vermeulen en de toekomst

Op dit moment in de informatierevolutie is het Verlichtingsgeloof in `vooruitgang
door technologie' nog steeds dominant. Deze ideologie bestaat uit twee componenten. Ten eerste het geloof in de technische maakbaarheid. Geleid door het cybernetische controleparadigma, is het geloof in maakbaarheid sinds de Tweede
Wereldoorlog radicaal uitgebreid en omvat op dit moment zowel de dode als de
levende natuur, de mens incluis. De tweede component betreft het geloof dat
technologische vooruitgang leidt tot maatschappelijke vooruitgang. Op dit moment is de instrumentalistische politieke visie op techniek dominant. De kern is
dat vroegtijdig politiek debat het mogelijk maakt om techniek in een maatschappelijk wenselijke richting te sturen. De aanname dat door middel van de techniek
de maatschappelijke toekomst maakbaar is, legitimeert zodoende de technowetenschappen.
Deze legitimatie is deels ongegrond, omdat (1) permanente innovatie juist voor
een toekomst zorgt die ondoorzichtig is. Technische ontwikkelingen zijn namelijk
vaak subversief ten opzichte van bestaande maatschappelijke conventies en doelen. Allenby & Sarewitz (2011) laten dan ook overtuigend zien dat er (2) fundamentele grenzen zijn aan de grip die de politiek kan hebben op technologie. Dat
komt door de complexiteit van socio-technische systemen en de radicale transfor-
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matiekracht van technologie. Daarnaast laat het filosofisch discours zien dat (3)
de instrumentele visie te weinig oog heeft voor de verleidingskracht van het efficieÈntie-denken. Dit legt het gevaar bloot dat `vooruitgang door technologie', gedreven door politieke idealen en debat kan verworden tot de nihilistische `ontwikkeling door technologie' geleid door het geloof in technische maakbaarheid
(vgl. Lyotard, 1996; in Lemmens, 2008: 78-79). Deze drie kritiekpunten ontmaskeren de ideologische leegte van het huidige politieke debat over technologie. Ze
laten zien dat het zelfverzekerde geloof in vooruitgang door techniek een werkelijk politiek debat over de rol van techniek in de samenleving in de weg staat.
De informatierevolutie, die zich richt op de technische onderwerping van de levende natuur, behoeft een werkelijk debat. De verwachting is dat door NBICconvergentie de komende decennia de technische controle over biologische, cognitieve en sociale processen sterk zal toenemen. Het gaat daarbij om de industrialisering van onze leefwereld: lichaam, geest en het sociale domein. De producten
van deze nieuwe technologische golf zullen vele ethische en politieke kwesties
met zich meebrengen. Continu inspelen op afzonderlijke technologieeÈn is belangrijk, maar niet afdoende. Wanneer het politieke debat zich slechts richt op afzonderlijke technologieeÈn, dan lopen we het gevaar de bredere samenhang tussen
die technologieeÈn te missen (vgl. Bess, 2008). Door de bredere technologische
trend van NBIC-convergentie en het daarmee samenhangende technische maakbaarheidsideaal van leven in debat te brengen, kunnen we het transformatiekarakter van de nieuwe technologische golf zichtbaar maken en kan deze politiek
en maatschappelijk worden besproken.
Het ideologisch tekort van het techniekdebat toont zich het scherpst in het ontbreken van een heldere gedeelde visie op de richting waarin onze informatiesamenleving zich zou moeten ontwikkelen. Wat Stiegler onrustbarend vindt is `de
totale afwezigheid van criteria om ons op te orieÈnteren in de technowetenschappelijke toekomst die zich onvermijdelijk aan ons opdringt' (Lemmens, 2008,
p. 519). Kortom: we weten niet wat we willen. Dit is vooral zorgwekkend omdat
de informatierevolutie diep in zal grijpen op wat het betekent om `mens' te zijn.
Dit is wellicht de belangrijkste vraag waarvoor we ons in de eenentwintigste
eeuw gesteld zien, omdat het antwoord daarop onze meest fundamentele waarden en morele codes raakt en kan leiden tot een wereldwijde intensivering van
religieuze en morele conflicten (Toffler, 2000). Er is daarom behoefte aan een politieke discussie over de morele principes die vorm dienen te geven aan de nieuwe
technologische golf.
Het modernistische geloof in vooruitgang door technologie lijkt zo'n tijdig en
diepzinnig politiek debat over de maatschappelijke betekenis van de informatierevolutie echter in de weg te staan. Ook bij de industrieÈle revolutie is een vroegtijdige ideologische begeleiding door principes als sociale rechtvaardigheid en
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ecologische duurzaamheid lang uitgebleven. De sociale kwestie werd pas in de
eerste helft van de twintigste politiek serieus genomen, met als gevolg de moderne verzorgingsstaat. De ecologische kwestie kwam pas in de jaren zestig van de
vorige eeuw prominent op de politieke agenda te staan. Stel dat burgers en politici aan het begin van de industrieÈle revolutie ecologische duurzaamheid als leidend principe hadden ingezet, hoe zou de wereld er dan nu uitgezien hebben?
Stel dat we nu niet in staat zijn om vroegtijdig collectief na te denken over wat
voor toekomst we willen en wat we in de toekomst niet willen verliezen? Ons
mens-zijn is te belangrijk om over te laten aan het technowetenschappelijk-economisch complex. Dat zou namelijk automatisch betekenen dat technische maakbaarheid de (politieke) leidraad wordt. Laten we daarom afstappen van een al te
naõÈef vooruitgangsgeloof en het grote zwijgen over hoe de informatierevolutie
ons verandert verbreken, zodat we op zoek kunnen naar gedeelde morele principes om die wending op een menswaardige manier politiek richting te geven.
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6

Geruisloos landen: zichtbare en
onzichtbare grenzen op de
luchthaven1
Huub Dijstelbloem

6.1

Naar de luchthaven

Hij had altijd al eens wat meer tijd op een luchthaven willen doorbrengen, langer
dan voor een gewone overstap. Hij hoopte dat een storm, een staking of een
mistbank een keer zijn vlucht zou verhinderen, waardoor hij gedwongen zou
zijn uren, liefst dagen, te verblijven in de geheel overdekte en van de buitenwereld afgesneden restaurants, winkels, toiletten en hotelkamers.
Uiteindelijk was er geen calamiteit voor nodig om hem de kans te geven. In de
zomer van 2009, werd de Britse schrijver Alain de Botton gebeld met de vraag
of hij een week als writer-in-residence wilde doorbrengen in de pas geopende Terminal 5 van Heathrow.
In A Week at the Airport (2009) doet De Botton verslag van zijn belevenissen. Hij
beschrijft zijn ontmoetingen met de reizigers en met de vele mensen die werken
op de luchthaven en tekent de routines die horen bij het in goede banen leiden
van alle passagiersbewegingen nauwgezet op. Geheel in de stijl van zijn eerdere
werk levert het een contemplatief maar ook humoristisch verhaal op, waarin alledaagse voorvallen worden aangegrepen om stil te staan bij grotere en kleinere levensvragen.
Aardig aan het boek is dat De Botton niet alleen als een toerist rondloopt, maar
ook een kijkje achter de schermen neemt. In een passage over de bagagehal beschrijft hij de tocht die de duizenden bijna identieke Samsonite-koffers op de lopende banden afleggen. Zeventien kilometer lopende band, waar per uur twaalfduizend stuks bagage overheen gaan. Honderdveertig computers scannen de labels en robots draperen de koffers op gele vlonders (`matrassen') waar ze wachten op hun vlucht. Weinig reizigers worden volgens De Botton met meer zorg behandeld of leggen een avontuurlijkere reis af dan hun koffer.
Dat de bagage met zorg wordt behandeld, dat klopt wel. Maar of de reis van een
koffer avontuurlijker verloopt dan die van alle reizigers, valt te bezien. Dat zal
opgaan voor de reguliere reiziger, die met een geldig paspoort, een betaald ticket
en wellicht een visum vanuit startpunt A zijn bestemming B wil bereiken, des1. Met dank aan Dennis Broeders en aan de deelnemers van de auteursbijeenkomst op 17 juni 2011
te Antwerpen voor hun commentaar op een eerdere versie van dit hoofdstuk.
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noods via overstappen in C en D. Voor een andere categorie reizigers, de migranten en zeker de vluchtelingen, geldt dit bepaald niet.
Neem bijvoorbeeld Mehran Karimi Nasseri. Nasseri is een Iraanse vluchteling die
van augustus 1988 tot juli 2006 noodgedwongen achttien jaar doorbracht op de
Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Zijn belevenissen vormden deels de inspiratie voor de film The Terminal uit 2004 van Steven Spielberg met Tom Hanks in
de hoofdrol als de gestrande migrant.
Nasseri was in 1988 onderweg naar Londen toen zijn koffer met zijn persoonsbewijs en ticket werd gestolen in Parijs. Toch stapte hij op het vliegtuig, maar hij
werd spoedig teruggestuurd omdat hij geen paspoort kon tonen. In Frankrijk
werd hij aanvankelijk gearresteerd, doch weer vrijgelaten toen bleek dat zijn verblijf op de luchthaven legaal was. Wegens zijn gebrek aan papieren kon hij Charles de Gaulle echter niet verlaten en zo begon zijn lange verblijf. In 2006 pas
kwam er een einde aan toen hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen.
Nadat hij in 2007 uit het ziekenhuis was ontslagen, leeft hij ergens ondergedoken,
vermoedelijk in Parijs.
De luchthaven herbergt dus niet alleen reguliere, maar ook `irreguliere' reizigers,
die een traject afleggen dat minstens zo avontuurlijk is als de tocht van hun Samsonite. Blind voor deze kant van de luchthaven is De Botton niet. Zo beschrijft hij
hoe het reizigers vergaat van wie nog moet worden vastgesteld of ze wel over de
juiste papieren beschikken om voor een verblijf in aanmerking te komen. De personen die zojuist zijn geland vervoegen zich in een met gedempt licht beschenen
ruimte waar grijze en zwarte tinten overheersen. Onder de fiere letters `UK border' schuifelen ze over de zorgvuldig schoongehouden granieten vloer naar de
paspoortcontrole. Er zijn geen duidelijke tekenen van een grens te zien. Evenmin
steken er geweerlopen uit of blinken er soldatenlaarzen. De controle loopt als een
geoliede machine. Maar het is duidelijk dat er een scheidslijn is bereikt: `Power
was sure of itself here, confident enough to be restrained and invisible to those
priviliged, by an accident of birth, to skirt it'.
Als er na de controle van de persoonsbewijzen en de vervoersgegevens twijfel is
of de papieren een regulier verblijf toelaten, komt er een bewaker die de man,
vrouw en/of kinderen meeneemt van de paspoortcontrole naar enkele kamers
twee verdiepingen lager. Voor de kinderen is er een speelruimte ingericht, met
Lego, een Brio-trein, Caran d'Ache-kleurpotloden, snacks en plastic beesten, die
ze mogen houden. Daarnaast, in een kale ruimte, worden de volwassen gehoord
terwijl ieder woord dat ze zeggen wordt opgenomen. Dat is de andere kant van
de luchthaven, de achterkant zo men wil.
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De grenzen van Aerotropolis

Luchthavens staan symbool voor twee gezichten van het hedendaagse grensverkeer. Aan de ene kant zijn luchthavens de iconen van de globalisering. Ze belichamen het vrije verkeer van mensen, geld, goederen en informatie dat zich
over de wereld uitstrekt. De luchtreizigers zijn volgens verschillende commentatoren verworden tot een `kinetische elite' (Graham, 2002), die zich ongeremd
door afstand, plaats en tijd door de klinische ruimte van de luchthavens beweegt.
De technologische snufjes waarmee deze categorie reizigers bediend worden zijn
navenant: op Schiphol kunnen de zogenoemde `trusted travellers' gebruik maken
van het Privium-serviceprogramma, een publiek-privaat samenwerkingsverband
waarin naast de Schiphol Group ook de IND participeert, dat hen tegen betaling
toestaat gebruik te maken van een irisscan om zo de grensovergang te vergemakkelijken. Om de wachttijd te veraangenamen is voor hen de Privium ClubLounge
gereserveerd.
Aan de andere kant staat de luchthaven juist symbool voor de beperkingen die
nationale staten in een geglobaliseerde wereld aan het vrije verkeer stellen.
Keren we even terug naar het voorbeeld dat De Botton schetst van de reiziger
die, nadat er vragen zijn gerezen omtrent zijn of haar verblijfrechten, wordt meegevoerd naar een ruimte achter de schermen voor verder onderzoek. Als de migrant een aanvraag doet, is dit de eerste stap in een procedure ± ook in Nederland. Die procedure kan uitmonden in een regulier verblijf, als de persoon recht
heeft op een visum voor kortere of langere duur, vanwege vakantie, bezoek aan
familie of vrienden, studie of werk. Het is ook mogelijk dat de persoon asiel wil
aanvragen vanwege humanitaire redenen, omdat hij of zij vervolging vreest in
het land van herkomst. Maar er bestaat ook een gerede kans dat al snel geoordeeld wordt dat de persoon geen geldig recht heeft op verblijf en wordt teruggestuurd.
Landt zo iemand op Schiphol, dan wordt in afwachting van zijn of haar retour
de `ongewenste vreemdeling' die vanaf dat moment als `illegaal' door het leven
gaat, vastgezet in een tijdelijk huis van bewaring, in dit geval doorgaans het cellencomplex op Schiphol-Oost ± het complex dat op 27 oktober 2005 vlam vatte en
waar elf gedetineerden om het leven kwamen.
Om de zaken snel af te handelen bevindt zich daar een justitieel complex met een
rechtbank, een arrondissementsparket, een kantoor van de Koninklijke Marechaussee en een cellencomplex. Het cellencomplex omvat een detentiecentrum en
een uitzetcentrum. Deze centra zijn mogelijk gemaakt door de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers uit 2002 en waren aanvankelijk alleen bedoeld voor drugskoeriers (de bolletjesslikkers). `Illegaliteit' is geen strafbaar feit, in de zin van het
Wetboek voor Strafrecht, maar een administratieve overtreding. Desalniettemin
herbergen de cellen ook illegalen. Dat hun status niet `strafbaar' is, is geen onverdeeld genoegen: in de centra worden meerdere mensen, ook gezinnen met kinderen, in een cel geplaatst, de voorzieningen zijn over het algemeen slechter dan in
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reguliere gevangenissen en ze kennen een strenger regime, zoals beperktere toegang tot artsen en advocaten en er is maar weinig gelegenheid voor bezoek of
geestelijke hulp. In tegenstelling tot gedetineerden mogen vreemdelingen in detentie niet werken en kunnen ze geen opleiding volgen. De verveling is groot.
Toch worden er weinig klachten ingediend: de angst iets verkeerd te zeggen en
het eigen lot negatief te beõÈnvloeden, is groot (Spoor, 2010). Ook de lengte van
het verblijf, die kan oplopen tot vele maanden, is geen sinecure: men moet in Nederland aardig wat op zijn kerfstok hebben om langer dan een half jaar achter de
tralies te verdwijnen (Broeders, 2009).
Deze kant van de luchthaven blijft vaak verborgen, niet alleen voor de reguliere
reiziger, maar ook in veel van de literatuur die de `kinetische elite' als de helden
van de globalisering ziet en de luchthaven als icoon van het grenzeloze leven.
Een voorbeeld is Aerotropolis (2011) van Kasarda en Lindsay. In dat met technobabbel doordrenkte boek wordt in ronkende woorden de lof gezongen van het
luxenetwerk van luchthavens, bedrijven en warenhuizen dat in de turbotaal van
de auteurs het `fysieke internet' wordt genoemd ± alsof het een rimpelloos netwerk is waar je met eÂeÂn klik van de muis op je plaats van bestemming bent en
met nog een klik alles kunt kopen wat je ziet.
De luchthaven kent inderdaad enerzijds deze onbezorgde reizigers die al shoppend rondslenteren op weg naar hun vlucht en die, om hun stemming niet te
verpesten, zo weinig mogelijk mee dienen te krijgen van het feit dat ze ergens
een `grens' passeren; maar anderzijds staan daar de migranten tegenover voor
wie de grens juist een verplicht passagepunt is waar over hun verblijfsrecht zal
worden beslist.

6.3

De luchthaven als stad

Dat het migratiebeleid restrictief en selectief is, kan tegenwoordig moeilijk een
`stille' ideologie worden genoemd. Politici schreeuwen om het hardst dat er beperkingen aan het vrije verkeer in het algemeen en aan de toestroom van migranten, vluchtelingen en buitenlandse werknemers in het bijzonder moeten worden
gesteld. Het sluipende ideologische karakter zit hem dan ook elders.
Het gangbare beeld is dat politieke voornemens zich vertalen in beleid dat wordt
omgezet naar een beheer van de grenscontrole en tot uitdrukking komt in de concrete uitvoering en inrichting. De vormgeving van de luchthaven kent echter ook
een eigen dynamiek, die de logica van technologische ontwikkeling volgt en die
een stille invloed uitoefent op hoe het migratiebeleid vorm krijgt en wordt ingevuld. Deze dynamiek werkt precies de andere kant uit en beõÈnvloedt van onderaf
de invulling van het beleid.
Dat kan worden verduidelijkt aan de hand van de fysieke ontwikkeling van de
luchthaven, Schiphol in dit geval. Architectuurhistorisch bezien spiegelde de
luchthaven zich oorspronkelijk aan het treinstation. In de begindagen van het
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personenverkeer door de lucht was comfort de achilleshiel. Hoewel een vliegticket aanmerkelijk duurder was dan een treinkaartje, kon het spoorwegvervoer
het reizen van aanzienlijk meer luxe voorzien. Pas bij de overgang van het militaire beheer van Schiphol naar exploitatie door de gemeente Amsterdam in de
aanloop naar de Olympische spelen van 1928 werd er serieus werk gemaakt van
de voorzieningen voor de reizigers en verrees een nieuw `stationsgebouw'
(Dierikx, Schot & Vlot, 2002).
Tegenwoordig dient een andere architectuurtraditie als voorbeeld en is de overdekte winkelpromenade het ideaalbeeld (Fuller, 2008; Salter, 2008). Die spiegeling
aan de shopping mall brengt niet alleen praktische inrichtingseisen met zich mee,
maar ook een bepaald programma. Dat kan worden geõÈllustreerd aan de hand
van de idee en de technologie die achter de mall schuilgaat (Leong & Weiss,
2001; Leong, 2001).
De uitvinder van de mall, de Amerikaan Victor Gruen, zag deze niet slechts als
onderdeel van de nieuwe stad; de mall was de stad. In het hermetisch gesloten
winkelcentrum werd met de vijand, het open raam dat toegang bood tot de
wilde buitenwereld, afgerekend. In plaats daarvan werd de lucht doelbewust
kunstmatig gekoeld: de omstandigheden in het koopmilieu werden geconditioneerd, via wat heel toepasselijk airconditioning is gaan heten.
De eerste toepassing van de airconditioning, zoals die heden ten dage functioneert, stamt uit 1902 en is ontwikkeld door Willis Carrier te New York, die het
dan overigens nog `man made weather' noemt. Het principe dat niet alleen gebouwen, maar zelfs hele steden gekoeld zouden kunnen worden, is echter al eerder bedacht, in 1842 door John Gorrie.
Gorrie was een fysicus in Florida. Bezorgd om de gevolgen van de industrialisering en de urbanisering voor de gezondheid en de leefomgeving van mensen,
raakt hij geobsedeerd door de relatie tussen welzijn en temperatuur. Hij ontwikkelde zelfs vroege machines, die waarschijnlijk ± de bronnen zijn niet eenduidig
± ook in een plaatselijk ziekenhuis hebben gewerkt. Het waren echter niet alleen
humanitaire overwegingen die hem ertoe brachten een atmosfeer na te streven
die een aangenaam gevoelsklimaat moest opleveren. Ook de commercieÈle kant
heeft zijn aandacht: airconditioning kan het handelsuniversum gaan uitbreiden.
De airconditioning, zo moet ook Victor Gruen gedacht hebben, biedt de mogelijkheidsvoorwaarde voor gezuiverd winkelen. Gruen zag de shopping mall zonder
ironie als een samenleving gebaseerd op orde en gezag. In de huidige complexe
maatschappij was in zijn ogen een zekere planning onmisbaar. Door de beste
condities voor fysieke en mentale gezondheid te scheppen, beschermde de mall
niets minder dan het leven zelf. Doordat we de mall afschermen van natuurlijke
en sociale vijanden, garandeert die onze vrijheid.
Het eerste project van Gruen, het Southdale Shopping Center in Minneapolis, stamt
uit 1956. Het succes was ongekend. Gruen zelf werd verantwoordelijk voor de
aanleg van niet minder dan 44 miljoen vierkante meter shopping mall. Tegenwoordig bestaan er de Golden Resources Mall in Beijing met een totaaloppervlak van
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600.000 en de Berjaya Times Square in Kuala Lumpur van maar liefst 700.000 vierkante meter.

6.4

Een non-plaats?

De luchthaven is voor de globalisering wat de shopping mall is voor de stad: een
comfortzone voor de consument die daar over alles kan beschikken wat hij maar
wil, zonder het gevoel te hebben een grens te overschrijden of de behaaglijke binnenruimte te hoeven verlaten. De hedendaagse luchthaven is door Marc AugeÂ
(1995) daarom wel een `non-plaats' genoemd, een plek zonder specifieke historische of culturele identiteit.
Ook Rem Koolhaas bewierookte in de zorgeloze jaren aan het eind van de twintigste eeuw voor 9/11 de luchthaven. In The Generic City, het slotessay van het
kolossale S,M,L,XL (1995), stelde hij dat de hedendaagse stad de logica volgt van
de luchthaven. Waar de mall en in het voetspoor daarvan de luchthaven mee afrekent, is het idee van de openbare ruimte. In een bespreking van S,M,L,XL heeft
Hajer (1999) terecht gesignaleerd dat Koolhaas' afzetpunt de negentiende-eeuwse
Europese stad is. Met een historisch centrum vol pleinen, cafeÂs en openbare gebouwen symboliseert deze stad de `openbare ruimte' (Boomkens, 1998). Daar
horen demonstraties bij, discussies, opstootjes en drinkgelach: rumoer, kortom.
De stad trekt zich echter volgens Koolhaas steeds minder van het klassieke
grondpatroon aan. Vandaar de luchthaven, de non-plaats bij uitstek, als nastrevenswaardig voorbeeld.
Een soortgelijke visie is te vinden bij de schrijver J.G. Ballard. In The Observer
schreef hij in 1997 in een veelvuldig aangehaald essay dat we op vliegvelden
niet langer burgers zijn met allerlei burgerplichten, maar passagiers voor wie
alle bestemmingen in theorie open liggen. Op last van het systeem nemen we
slechts een lichte bepakking mee. Luchthavens zijn volgens Ballard een discontinue stad geworden, waarvan de inwoners voortdurend in transitie zijn maar grotendeels gelukkig. Ballard houdt van luchthavens, omdat ze geen sporen van
kitsch en valse nostalgie vertonen. Hij spreekt de verwachting uit dat de luchthaven de stad van de eenentwintigste eeuw zal worden, `a virtual metropolis
whose faubourgs are named Heathrow, Kennedy, Charles de Gaulle, Nagoya, a
centripetal city whose population forever circles its notional centre, and will
never need to gain access to its dark heart.'
Een kanttekening is hier echter op zijn plaats. Het essay van Ballard is door veel
auteurs die net als hij de luchthaven als de overwinning op de geschiedenis beschouwen met instemming begroet. Maar, zoals Self (2011) ook opmerkt, velen
ontgaat de ironie die in Ballards woorden verscholen ligt. In zijn werk figureert
de harde glanzende buitenwand van de hypermoderne architectuur vaak als contrast voor het geweld, de seks, de lust en de woede die onveranderlijk door de
aderen van de stad gieren.
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Of dat gevoel voor ironie bij Koolhaas aanwezig is, is maar zeer de vraag. Koolhaas dweept met de enig overgebleven ideologie na het postmodernisme, namelijk die van de overtreffende trap. Concurrentie vindt niet meer plaats in stijlen,
maar in schaal. Groot, groter, grootst, vandaar de titel van Koolhaas roemruchte
boek: small, medium, large en extra large. De focus van Koolhaas gaat uit naar de
vorm en de omvang. Aan welke handen de inrichting, de strategie en het beheer
van de ruimte moet toekomen, daarover laat hij zich zelden uit.
Is dat ironie, of harde werkelijkheid? Een beroemd ontwerp van Koolhaas, dat
een eerste prijs won maar nooit daadwerkelijk is gebouwd, is zijn plan voor een
nieuwe zeeterminal in Zeebrugge. Het ontwerp vertoont een opmerkelijk contrast
met de infrastructuur waaraan het is gekoppeld. De Kanaaltunnel heeft het reizen naar het Verenigd Koninkrijk tot een welhaast verborgen ervaring gemaakt.
Het ontwerp van Koolhaas was er juist op gericht het `reizen' als bewuste belevenis uit te lichten, door het met een 42 meter hoog gebouw vol met casino's, restaurants, nachtclubs en conferentiefaciliteiten te markeren. De terminal van Koolhaas moest een symbool worden van het idee dat reizen niet slechts een middel
is om je van A naar B te brengen, maar een doel op zich (Hajer, 1999).
De zeehaven van Zeebrugge staat echter ook bekend als een plek waar mensen
juist heentrekken om `B' (hier het Verenigd Koninkrijk) te bereiken. Vanwege het
grote aantal illegale migranten dat zich in de zeecontainers en de laadruimten van
ferry's en vrachtwagens ophoudt, maakt een Belgisch beveiligingsbedrijf gebruik
van de technologie LifeGuard. LifeGuard is een zogenaamd remote sensing device
dat de ultralage-frequentiesignalen van het elektromagnetische veld van een kloppend hart registreert. Oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse leger
voor reddingsoperaties en om gebouwen op de aanwezigheid van criminelen te
doorzoeken, wordt de technologie in Zeebrugge gebruikt om vluchtelingen en illegale migranten mee te detecteren (Verstraete, 2001). Het is dus maar een selectief deel van het reizen en van de reizigers dat Koolhaas met zijn terminal `bovengronds' wilde uitlichten; ondergronds is reizen nog steeds bedoeld om van plek
te veranderen, en juist dat streven wordt door de autoriteiten verhinderd.

6.5

Geconditioneerde ruimten

Zo bezien is de luchthaven allesbehalve een non-plaats of onbeschreven ruimte,
maar kent die in tegenstelling tot wat AugeÂ en Koolhaas veronderstelden nog
steeds een duidelijk grondpatroon. Daarop is ingetekend welke bewoners wel en
welke niet mogen worden toegelaten. De logica's van inrichting, beheer en beleid
bepalen in sterke mate de twee gezichten van de luchthaven.
Op het gebied van inrichting kennen luchthavens een onderscheid tussen begrensde en onbegrensde ruimtes, tussen plekken waar het reizen een naadloze
en smetvrije ervaring dient te zijn en plekken waar de grens juist fysiek sterk
aanwezig is.
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Op het gebied van beheer herbergt de luchthaven zowel overheden als bedrijven.
De bewaking en controle van de grens is een staatstaak en wordt uitgevoerd
door de douane en de Koninklijke Marechaussee. Maar Schiphol wordt bestierd
door de Schiphol Group, een bedrijf dat ook de luchthavens van Rotterdam en
Lelystad beheert en Terminal 4 van John F. Kennedy Airport in New York. De
Schiphol Group is in handen van het Ministerie van FinancieÈn (69,77%), de gemeente Amsterdam (20,03%), Rotterdam (2,2%) en Aeroports de Paris (8,0%).
Op het gebied van beleid kent de luchthaven een strategie van insluiting versus
een strategie van uitsluiting. Op de luchthaven wordt een onderscheid aangebracht tussen zij die recht hebben in het land van aankomst te verblijven, tijdelijk
of voor langere duur, en zij die geen aanspraak op verblijf kunnen maken.
De vraag is nu: hoe staan de begrensde versus de onbegrensde ruimtes, de strategie van uitsluiting versus die van insluiting, en de taken die de overheden verrichten versus wat de bedrijven doen, tegenover elkaar? Anders gezegd: hoe verhoudt de Crown Lounge op Schiphol zich tot het eufemistisch genaamde `grenshospitium' op Schiphol-Oost?
In een excessieve poging de positie van detentiecentra en uitzetcentra te duiden,
heeft Agamben ze in Homo Sacer (1998) vergeleken met een kamp ± het concentratiekamp, wel te verstaan. Die vergelijking gaat in vele opzichten mank: de systematische vernietiging van bevolkingsgroepen ontbreekt volledig, er is geen
sprake van een fascistisch of racistisch regime dat hierop uit is, van marteling en
terreur is geen sprake, de uitvoerders van het beleid zijn geen kampbewakers.
Meer hout snijdt de analyse die Agamben tot zijn scherpe diagnose leidt, namelijk dat detentiecentra en uitzetcentra tot op zekere hoogte zijn te beschouwen
als `uitzonderingsposities', plaatsen die zich zowel juridisch als fysiek buiten de
normale orde bevinden en waar de randen van de wet worden opgezocht, en
soms overschreden.
Is dat een te boude voorstelling van zaken? Niet volgens De Cauter. In De capsulaire beschaving (2009) betoogt hij dat de uitzonderingsposities waar Agamben het
over heeft de onvermijdelijke keerzijde vormen van het gladgestreken passagiersparcours. De glimmende gangenstelsels van de reguliere reizigers en de detentieen uitzetcentra vormen twee zijden van dezelfde medaille. Stadslucht maakt vrij,
zo luidt het gezegde. Als de luchthaven ook als een soort stad kan worden beschouwd, dan heeft die vrijheid een prijs. Het vrije verkeer van mensen en het
onbegrensd reizen en consumeren wordt slechts mogelijk gemaakt door onwelgevallige elementen weg te vegen. De lucht wordt gezuiverd door de onwelriekende stoffen eruit te filteren en af te voeren.
De Cauter gaat uitgebreid in discussie met Koolhaas door te betogen dat diens
utopische projecten slechts gladgestreken woon-, werk-, reis- en koopzones kunnen vormen door de systematische uitzondering van alles wat de urbane consument onwelgevallig is. Het detentiecentrum vormt de keerzijde van de afgesloten
zones als de luchthaven, maar ook van andere `cocoonplekken' als de winkelboulevard, stadspromenades, themaparken en de shopping mall. De luchthaven zet
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in de tijd van de globalisering door wat shopping met de stad heeft gedaan: de
`open' ruimte moet worden gewantrouwd en kan beter worden vervangen door
een rustgevend comfortklimaat dat is afgesloten van onvoorspelbare krachten.

6.6

Publiek versus privaat

Beleid volgt beheer volgt inrichting ± maar wat is het uiteindelijke resultaat? Om
die vraag te beantwoorden, is het nuttig een onderscheid te maken tussen een
publieke en een private manier om met problemen om te gaan. Een `publieke
omgang met problemen' laat zich op twee manieren begrijpen (Dijstelbloem &
Holtslag, 2010). In de eerste plaats staat publiek voor `collectief' en contrasteert
het met `individueel'. `Publieke problemen' betreffen dus altijd `algemene' problemen en geen persoonlijke of individuele gevallen.
In de tweede plaats staat publiek voor `openbaar' en contrasteert het met `afgeschermd' en `besloten'. Publieke problemen moeten dus zichtbaar zijn voor iedereen en toegankelijk voor wie er informatie over wil verkrijgen of iets over te zeggen meent te hebben. Een `private omgang met problemen' vormt hier het spiegelbeeld van. Daarin staat niet het `algemeen belang' voorop maar draait het om
particuliere deelbelangen. Daarnaast is het zichtbaar maken van problemen geen
doel op zich, maar gaat het eerder om het discreet, geruisloos en efficieÈnt afhandelen.
Het zou echter een versimpeling zijn om wat hier als `publiek' wordt omschreven
toe te schrijven aan de overheid en wat `privaat' is aan het bedrijfsleven. Ook
overheden kunnen aan geheimhouding doen (discretie), zaken onder de pet houden of voorkomen dat wanbeleid in het openbare debat aan de kaak wordt gesteld. Omgekeerd kunnen misstanden bij private organisaties in de openbaarheid
komen en kan de top van een bedrijf publiekelijk verantwoording afleggen.
`Publiek' en `privaat' kunnen daarom beter begrepen worden als twee verschillende orieÈntaties, manieren om met problemen om te gaan, die zowel door overheden als door bedrijven kunnen worden uitgevoerd. Het verschil tussen publiek
en privaat is dus niet een kwestie van wie een taak uitvoert, maar van hoe die
taak wordt ingevuld.
Een belangrijk criterium daarvoor is geformuleerd door Dewey in The Public and
its Problems (1927). Daarin laat hij zien dat een belangrijk verschil tussen publiek
en privaat handelen eruit bestaat hoe met zogenoemde `externe effecten' wordt
omgegaan. In de economische theorie van een private transactie zijn de externe
effecten (meestal gaat het dan om negatieve externe effecten) de gevolgen van een
handeling die aan de overeenkomst tussen de twee contractpartijen ontsnappen
en een derde raken.
Geluidsoverlast door vliegtuigen is daar een voorbeeld van: als luchthavens en
vliegtuigmaatschappijen omwonenden niet direct of indirect compenseren, zullen
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zij zelf kosten moeten maken om hun huizen te isoleren. Om met dergelijke externe effecten om te gaan kunnen bedrijven bij voorbaat de kosten ervan in het
contract opnemen, of later de gedupeerden compenseren. Het blijft zo een zaak
van de bedrijven zelf: een private transactie, uitgebreid met de extra kosten.
Laten bedrijven na een regeling te treffen, dan kunnen de omwonenden naar de
rechter stappen of zal de overheid optreden. In dat geval wordt de overlast een
publiek probleem. De bijzondere toevoeging van Dewey bestaat eruit dat het `publieke' van dat probleem niet is dat de overheid in werking treedt, maar dat er
nu opeens een groep personen die getroffen is `zichtbaar' wordt gemaakt en aan
de private transactie onttrokken. De `publieke omgang' met het probleem wil dat
al wie betrokken is bij een bepaalde kwestie, zichtbaar wordt gemaakt om rekenschap te kunnen geven van de consequenties die private handelingen hebben.
Deze redenering mag op het eerste gezicht ver afstaan van waar het hier om te
doen is: de omgang met twee verschillende categorieeÈn reizigers in termen van
inrichting, beheer en beleid. Toch is juist vanuit de verhouding tussen die twee categorieeÈn goed te zien dat het begrenzen van de bewegingsruimte van migranten
en het uitsluiten van migranten via restricties in het beleid, de keerzijde vormt
van de bewegingsruimte voor de vrije burgers. Het migratiebeleid is een extern
effect van de globalisering: het is de onontkoombare consequentie van de mondiale verkeersruimte dat er beperkingen aan het reizen en het vestigen worden gesteld. De vraag is hoe daarmee om wordt gegaan.

6.7

In beeld brengen

Het antwoord laat zich inmiddels raden: in de betekenis die er hier aan is gegeven, is de omgang met migranten, vluchtelingen en ongewenste reizigers op de
luchthaven door en door geprivatiseerd. Daarmee wordt niet bedoeld dat het bedrijfsleven de uitzetting van migranten heeft overgenomen. Het gaat niet om de
vraag wie het doet. De privatisering van de omgang met migranten betekent hier
dat die zich bijna volledig aan het zicht onttrekt. Het klinkt wellicht overtrokken,
maar er was een brand in het detentiecentrum op Schiphol-Oost voor nodig om
zichtbaar te maken in welke omstandigheden `illegalen' zich bevinden ± zelfs al
hebben ze geen strafbaar feit verricht.
De reguliere reiziger krijgt steeds meer technologische voorzieningen aangeboden
om de reis te versoepelen. Met een irisscan kan de trusted traveller kostbare reistijd besparen en de wachtrijen omzeilen. Een full bodyscan om bolletjes en explosieven eruit te pikken kan dan nog een onaangename ervaring zijn, ook omdat
de privacy nog onvoldoende gewaarborgd is, voor veel reizigers geldt na 9/11
dat dergelijke controles een veilig gevoel geven. Voor de reguliere reiziger is veiligheid een service geworden. Voor de migrant is het een verplichte procedure
waarin de omstandigheden doorgaans nog slechter zijn dan voor strafbare delinquenten.

6 Geruisloos landen: zichtbare en onzichtbare grenzen op de luchthaven
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Inrichting, beheer en beleid van de luchthaven staan in de sleutel van het migratie-veiligheid-rechten-trilemma (Lahav, 2008). Om een geruisloze landing mogelijk te maken, hebben overheden en bedrijven de taken zo verdeeld, dat het vrije
verkeer van mensen in de geglobaliseerde wereld zo min mogelijk te lijden heeft
van de controle op migranten. Het migratieverkeer is `verstild', in plaats van met
publiek rumoer omgeven, en in die zin al lang geprivatiseerd. De behandeling
van de irreguliere reizigers speelt zich achter de schermen af, om de reguliere reiziger niet voor de voeten te lopen. Alleen een ramp als de brand in het cellencomplex op Schiphol maakt duidelijk wat zich buiten beeld voltrekt.
De stille ideologie van de luchthaven is niet dat deze een non-plaats is waar burgers passagiers zijn geworden en waar stedelijkheid niet langer verbonden is aan
sociale, culturele of historische structuren. De stille ideologie bestaat eruit dat inrichting, beheer en beleid gericht zijn op de creatie van een non-publiek, bestaande
uit migranten, vluchtelingen en ongewenste reizigers die steeds strikter gescheiden worden van het `reguliere' grensverkeer. Deze ideologie is geen afgeleide
van een bepaald beleid dat eerst is vastgesteld en vervolgens doorsijpelt naar het
beheer en de inrichting van de luchthaven. De stille ideologie bestaat uit de technologische en materieÈle logica van de luchthaven die zich voortzet als een mall,
een geprivatiseerde omgeving, waar het beleid op aansluit. Het primaat van de
privatisering van het migratiebeleid ligt in de praktijk. Het beleid volgt geruisloos.
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Laat het maar aan de dokter over:
stille ideologie in de gezondheidszorg
Margo Trappenburg

7.1

Inleiding

In de Nederlandse politiek bestonden vanouds twee ideologische scheidslijnen.
Er was een scheidslijn tussen confessionele partijen enerzijds en seculiere partijen
anderzijds, die terugging tot de schoolstrijd in de negentiende eeuw. En er was
een scheidslijn tussen sociaaleconomisch linkse en sociaaleconomisch rechtse partijen, die terugging op dezelfde periode en toen betrekking had op kwesties als
algemeen kiesrecht en de toestand van arbeiders in fabrieken en werkplaatsen.
In de loop van de twintigste eeuw kwamen er steeds meer issues en beleidsterreinen waar de politiek zich mee ging bemoeien. Op sommige beleidsterreinen kon
dat zonder al te veel ideologische botsingen (bij verkeer en waterstaat bijvoorbeeld). Op andere terreinen (sociale zaken en werkgelegenheid) domineerde de
sociaaleconomische scheidslijn. In de gezondheidszorg kwamen de twee scheidslijnen samen, wat zorgde voor decennialange ideologische conflicten (net als in
het onderwijs, en misschien nog wel meer dan daar). Gelukkig beschikten we in
de gezondheidszorg over een `stille ideologie' die hielp grenzen trekken, compromissen sluiten, knopen doorhakken en kosten besparen. Bestaat deze stille ideologie nog steeds en kunnen we er nog steeds mee werken? Of hebben onze politici
haar (opzettelijk of onopzettelijk) kapot gemaakt?

7.2

Medisch-ethische kwesties1

In februari 2010 besteedde het actualiteitenprogramma Netwerk aandacht aan de
zelfgekozen dood van Moek Heringa. Mevrouw Heringa was 99 jaar oud. Ze
leed wel aan enkele ouderdomskwalen, maar had geen levensbedreigende ziekte.
Niettemin was ze, in Bijbelse termen `der dagen zat', of, zoals het in modern
zorgsectorjargon heet: `levensmoe', dan wel `klaar met leven'. Haar zoon verzamelde pillen en hielp zijn moeder een eind te maken aan haar leven. Mocht dat?
1. Over medisch-ethische kwesties en de manier waarop deze in Nederland worden gereguleerd
schreef ik eerder. Een uitgebreide verantwoording van hetgeen betoogd wordt in deze paragraaf
is te vinden in Trappenburg, 2001, 2003, 2005.
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In 2006 ging het in een EO-radioprogramma over de vraag of aanstaande ouders
een zwangerschap zouden mogen beeÈindigen vanwege een niet levensbedreigende afwijking bij het toekomstige kind. Mocht je aborteren vanwege blindheid
of een schisis (hazenlip)? Of ging dat te ver?
In 2009 maakte het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam bekend dat men in staat was eicellen in te vriezen. Was dit een prachtige
oplossing voor jonge vrouwen die nog niet zwanger wilden worden omdat zij
geen man hadden of het te druk hadden met hun carrieÁre? Of was het een frivole
gedachte die maar beter niet in daden kon worden omgezet?
Dit soort problemen staat bekend onder de verzamelnaam `medisch-ethische
kwesties' of `medisch-ethische dilemma's'. Met een vrij grove generalisering (de
ene religieuze partij is de andere niet, de ene woordvoerder is de andere niet en
het ene dilemma is het andere niet) kunnen we stellen dat confessionele partijen
geneigd zijn nieuwe technieken en nieuwe mogelijkheden af te wijzen, terwijl seculiere partijen er (voorzichtig) positief tegenover staan. Aan de linkerkant van
het politieke spectrum hecht men sterk aan autonomie en zelfbeschikking, aan
de rechterkant van het spectrum gelooft men in het traditionele gezegde `De
mens wikt, God beschikt'.

De religieuze scheidslijn in de politiek loopt op medisch-ethisch gebied van uiterst
rechts (SGP) tot uiterst links (D66)
SGP, verkiezingsprogramma 2010
Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. We mogen daar niet achteloos
aan voorbijgaan alsof een nieuw mensenleven enkel een `klompje cellen' is. Ook blijft
het leven waardevol, wanneer een mens aan het einde van het leven met veel pijn en
moeite geconfronteerd wordt. Hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn: het
besef dat het leven van de mens een geschenk is, maakt duidelijk dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met het broze en vergankelijke leven. Een geschenk
kapot maken voor de ogen van de Gever, is een slag in Zijn gezicht. Een overheid die
toestaat dat pril kinderleven, leven met een handicap of leven in de laatste fase wordt
gedood, gaat eraan voorbij dat God Zelf de Gever van ieder mensenleven is.
CDA verkiezingsprogramma 2010
Het CDA staat voor een menslievende en barmhartige zorg waar ruimte en aandacht is
voor elk mensenleven [¼]. Wij zien ons leven als iets wat we ontvangen. Een mensenleven hoe kwetsbaar ook, is altijd volwaardig.
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D66, verkiezingsprogramma 2010
Indien bewezen veilig en effectief, ziet D66 in principe geen bezwaar tegen het (op
eigen kosten) invriezen van eicellen op sociale indicatie. Deze procedure moet plaatsvinden na zorgvuldige voorafgaande informatie over de gezondheidsrisico's van het
moederschap op hogere leeftijd. Vrouwen beslissen zelf over het invriezen van eicellen.
D66 geeft mensen met een kinderwens die het risico lopen een ernstige genetische aandoening door te geven aan hun nageslacht de mogelijkheid om in samenspraak met de
arts te bepalen of pre-implantatie genetische diagnostiek (`embryoselectie') zinvol kan
zijn.
Zelfbeschikking strekt zich voor D66 uit tot het einde van het eigen leven. D66 wil voor
alle wilsbekwame volwassenen zoeken naar verantwoorde wegen waarlangs die zelfbeschikking gerealiseerd kan worden, zonder direct een verantwoordelijkheid of claim te
leggen bij artsen. D66 staat open voor een volwassen debat over hulp bij zelfdoding
aan mensen die een hardnekkige en invoelbare doodswens hebben.

In de afgelopen halve eeuw is er eÂeÂn medisch-ethisch issue geweest dat daadwerkelijk langs die lijn is uitgevochten. Dat issue was abortus provocatus. Politicologe Joyce Outshoorn beschreef in haar proefschrift uit 1986 hoe deze kwestie
door de vrouwenbeweging werd verengd tot slechts eÂ eÂn vraag: `Wie beslist?'
Voor Dolle Mina en voor de leden van de vereniging Man Vrouw Maatschappij
ging het er niet om onder welke voorwaarden, om welke redenen en onder
welke omstandigheden abortus een uitweg kon zijn uit een ongewenste zwangerschap; het draaide slechts om de vraag wie over het uitdragen van een zwangerschap mocht beslissen ± de maatschappij? de kerk? de dokter? ± en op die vraag
kon men zich slechts eÂeÂn acceptabel antwoord voorstellen. De vrouw beslist,
want zij is `baas in eigen buik'.
Een dergelijke simpele ordening op basis van het recht op zelfbeschikking was bij
andere medisch-ethische issues ook mogelijk geweest, maar daar is in Nederland
nooit voor gekozen. In plaats daarvan is steeds besloten tot een andere oplossing,
die we kunnen aanduiden als verstrekking op medische indicatie. Laat de dokter,
of dokters, of `de beroepsgroep', een commissie van dokters maar beslissen of x,
y of z acceptabel is. Een paar voorbeelden.
De toegang tot prenatale diagnostiek
Zwangere vrouwen kunnen hun ongeboren kind laten screenen op genetische
aandoeningen (het syndroom van Down, spierdystrofie van Duchenne, cystische
fibrose ± taaislijmziekte ± en dergelijke). Als het kind een dergelijke aandoening
blijkt te hebben, besluiten veel vrouwen tot abortus. Hoe moet de toegang tot
prenatale diagnostiek worden geregeld? Langs de lijn van de individuele zelfbe-
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schikking (vrouw en eventuele partner besluiten samen hoeveel tests zij willen
ondergaan en wat zij willen doen met de resultaten; de vrouw beschikt)? Of
langs de lijn van respect voor het kwetsbare, beschadigde leven (God beschikt)?
In de Nederlandse politiek is langdurig gekozen voor verstrekking op medische
indicatie. Prenataal onderzoek werd aangeboden als artsen vonden dat (a) de
aandoening serieus genoeg was om onderzoek naar te doen, (b) het risico van
de vrouw in kwestie op een kind met de betreffende aandoening hoog genoeg
was en (c) de test voldoende betrouwbaar was en de baten opwogen tegen de
kosten. Aldus was prenataal onderzoek jarenlang alleen beschikbaar voor zwangere vrouwen met een specifieke erfelijke aandoening in de familie (bijvoorbeeld
vrouwen die een eerder kind met een erfelijke aandoening hadden gekregen of
wier broer was overleden aan een erfelijke ziekte) en voor vrouwen van 36 jaar
en ouder, die een verhoogd risico hadden op een kind met een chromosoomafwijking.
De toegang tot (genetische) screening
Niet alleen ongeboren kinderen, maar ook volwassenen kan men onderzoeken op
erfelijke aandoeningen. Dit is zelfs eenvoudiger, omdat het veel makkelijker is
wat cellen af te nemen bij een volwassene dan bij een ongeborene in de baarmoeder. Een DNA-onderzoek kan uitwijzen of mensen aanleg hebben voor darmkanker, bepaalde vormen van borstkanker, of zij drager zijn van het gen voor cystische fibrose, blindheid, doofheid of bepaalde verstandelijke handicaps. En DNAonderzoek is niet het enige, er zijn ook allerlei andere vormen van presymptomatische screening. Men kan bloed onderzoeken op allerlei stofjes die zouden kunnen wijzen op een bepaalde aandoening. Men kan roÈntgenfoto's of MRI-scans
maken van (delen van) een lichaam om te kijken of er niet ergens verborgen tumoren of andere tekenen van ziekte aanwezig zijn.
Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom mensen dit type onderzoek zouden
willen ondergaan. Sommige mensen maken zich veel zorgen om hun gezondheid
en zouden zich geruster voelen als zij zouden weten dat zij niet lijden aan bepaalde aandoeningen. Anderen willen preventief onderzoek gebruiken als `preconceptie-screening' en zouden de resultaten mee kunnen laten wegen in hun
keuze om wel of geen gezin te stichten. Regulering van preventief onderzoek op
basis van zelfbeschikking zou een reeÈle mogelijkheid zijn geweest, zeker gezien
het feit dat religieuze tegenargumenten bij dit issue veel minder spelen. Preconceptie-screening zou abortus na prenataal onderzoek kunnen voorkomen en dus
een aantrekkelijke optie zijn voor mensen met principieÈle bezwaren tegen abortus.
Niettemin is ook hier lange tijd niet gekozen voor zelfbeschikking, maar voor onderzoek op medische indicatie. Genetische screening vond alleen plaats op doktersvoorschrift bij mensen met een belaste familiegeschiedenis. Preventief onderzoek werd alleen aangeboden als het nut daarvan op collectief niveau vaststond.
Dat wil zeggen: een preventief onderzoek naar darmkanker wordt pas aangebo-
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den als medisch geschoolde onderzoekers hebben doorgerekend dat zo'n onderzoek kan leiden tot gezondheidswinst voor de bevolking als geheel; dus als aannemelijk kan worden gemaakt dat bij de screening zoveel gevallen van darmkanker worden ontdekt die anders niet zouden zijn gevonden, dat in zoveel procent
van die gevallen behandeling nog mogelijk is en de patieÈnt geneest waar deze
anders mogelijk zou zijn overleden eÂn de kosten van de screening in verhouding
staan tot de gezondheidswinst die ermee kan worden behaald.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Mensen kunnen allerlei redenen hebben om een eind aan hun leven te maken.
Sommigen doen dat in een vlaag van wanhoop; zij springen voor de trein of hangen zich op als ze ernstig depressief of in de war zijn, als ze het helemaal niet
meer zien zitten. Er zijn echter ook mensen die daar langer en veel beter over nadenken. Terminale kankerpatieÈnten die niet verder willen aftakelen. Hoogbejaarde mensen die eenzaam zijn omdat al hun dierbaren zijn overleden. Ouders
die niet meer verder willen leven na de dood van een kind. Deze mensen zouden
graag beschikken over middelen om een eind aan hun leven te kunnen maken
zonder voor de trein te hoeven springen. Een oplossing volgens het zelfbeschikkingsprincipe zou mensen die uitweg bieden, wellicht na een toets om te kijken
of zelfdoding echt is wat zij wensen (en niet, bijvoorbeeld, een verkapte
schreeuw om hulp).
Maar dat is niet het regime voor euthanasie en hulp bij zelfdoding dat we in Nederland hebben ontwikkeld. Anderzijds zijn we ook niet uitgekomen op een of
andere implementatie van het `God beschikt'-principe. We hebben ook ten aanzien van dit probleem regulering op medische indicatie. PatieÈnten kunnen in Nederland euthanasie krijgen of medische hulp bij zelfdoding als (a) dit hun uitdrukkelijke wens is en (b) twee dokters (de behandelend arts en een andere dokter) ervan overtuigd zijn dat de patieÈnt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Je zou
zelfs kunnen zeggen dat de eis van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vast te stellen door artsen, in Nederland nog iets zwaarder weegt dan het verzoek van de
patieÈnt. Zeer ernstig gehandicapte pasgeborenen die zelf niet kunnen vragen om
stervenshulp krijgen die in uitzonderlijke gevallen toch.
Hoe `medischer' het lijden, des te groter is de kans dat men voor medische hulp
bij zelfdoding in aanmerking komt. Verreweg de meeste patieÈnten die sterven
door euthanasie lijden aan kanker. Mensen als Moek Heringa uit de televisiedocumentaire zullen hun dokter niet snel kunnen overtuigen van de ondraaglijkheid van hun leed. Als zij echter anderen inschakelen zoals familieleden of hulpverleners die geen arts zijn, dan kunnen deze medeplichtigen strafrechtelijk worden vervolgd en gevangen gezet. Nederlanders, zo constateerde de Amerikaanse
psychiater Herbert Hendin, een criticus van het Nederlandse euthanasiebeleid,
hebben een `uncanny amount of trust in physicians': `The Dutch accept the authority of physicians in ways that would seem foreign in the United States. Mal-
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practice suits are rare in the Netherlands. Even when physicians end the lives of
patients who have not requested it, the Dutch are inclined to be forgiving on the
grounds that the physicians' intentions were benevolent' (Hendin, 2002).
Op medisch-ethisch terrein hebben we in Nederland een stille ideologie: verstrekking op medische indicatie of medisch-professionele regulering. Deze stille ideologie heeft ons jarenlang in staat gesteld om ideologische conflicten rakend aan
de godsdienstige scheidslijn te depolitiseren. Tussen individuele zelfbeschikking
en God beschikt bestaat een tussenpositie: de dokter beschikt. Dezelfde stille ideologie heeft ook goede diensten bewezen bij het overbruggen van sociaaleconomische tegenstellingen in de gezondheidszorg.

7.3

Wat doen we met het zorgstelsel?

Lange tijd heeft Nederland een wonderlijk zorgstelsel gehad. De meeste Europese
landen betalen de gezondheidszorg voor hun burgers via de belastingen (een National Health Service, zoals in het Verenigd Koninkrijk en in de Scandinavische
landen) of via sociale verzekeringspremies (in Frankrijk, Duitsland en BelgieÈ).
Beide soorten stelsels zijn gebaseerd op een grote mate van solidariteit: tussen gezonden en zieken (gezond betaalt voor ziek), tussen jong en oud (jong betaalt
voor oud) en tussen rijk en arm (rijk betaalt voor arm). Om de collectieve uitgaven te beperken wordt in beide stelsels soms gebruik gemaakt van eigen bijdragen die medische consumptie moeten afremmen (remgelden, zeggen de Belgen)
en van budgettering in allerlei vormen (macrobudgettering waarbij men de hoeveelheid belastinggeld die aan zorg wordt besteed beperkt tot een zeker bedrag,
of budgettering per regio of per type zorg).
Nederland nam een bijzondere positie in. Voor de langdurige zorg, in zorgsectorjargon aangeduid als de `care' (denk aan instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen), bestond
en bestaat een sociaal verzekeringsstelsel (de AWBZ). Voor de care betalen we in
Nederland een wettelijk vastgelegde, inkomensafhankelijke premie. Daarmee financieren we zorg voor een ieder naar behoefte. Voor de kortdurende, op genezing gerichte zorg (de `cure') hadden we tot 2006 een gemengd stelsel. Voor
twee derde van de bevolking was er het ziekenfonds, een wettelijk verplichte sociale verzekering met ± net als bij de AWBZ ± een inkomensafhankelijke premie.
Voor het resterende derde met een inkomen boven `de ziekenfondsgrens' gold
geen verzekeringsplicht. In de praktijk was dit deel van de bevolking particulier
verzekerd. Particulier verzekerden betaalden een inkomensonafhankelijke verzekeringspremie, die kon varieÈren met de leeftijd (hoe ouder hoe hoger de premie)
en met de gezondheidstoestand (hoe gezonder hoe lager de premie). Sommige
verzekeraars boden polissen aan met lagere premies in ruil voor hoge eigen risi-
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co's of eigen bijdragen. Particulier verzekerden vielen daardoor buiten de georganiseerde solidariteit.
Het stelsel was een ideologisch compromis waar geen enkele politieke partij echt
gelukkig mee was. De sociaaleconomisch linkse partijen wilden een nationale
volksverzekering tegen ziektekosten naar Brits of Duits model. Het PvdA-verkiezingsprogramma in 1977 pleitte bijvoorbeeldvoor een algemene volksverzekering
en voor een `nationalisering van de gezondheidszorg', in 1986 streefde de PvdA
naar een zorgverzekering met `premie naar draagkracht' en in 1989 naar een
volksverzekering met een `breed en diep basispakket', voor 90 procent te financieren op basis van premies naar draagkracht. Sociaaleconomisch rechts daarentegen was mordicus tegen een volksverzekering. De VVD schreef in haar verkiezingsprogramma uit 1977: `Een algemene volksverzekering tegen ziektekosten
wordt niet ingevoerd.' In plaats daarvan moesten elementen uit de particuliere
verzekering (eigen bijdragen) worden overgenomen voor het ziekenfondsverzekerde deel van de bevolking. In 1981 stelt de VVD: `Nationalisatie van de gezondheidszorg, ook sluipende, moet worden verhinderd' en tendensen in die
richting moeten `krachtig worden bestreden'. Dit standpunt wordt herhaald in
1986 en dan uitgebreid met andere lessen die ziekenfondsen zouden kunnen
overnemen van particuliere verzekeraars: ziekenfondsen zouden hun verzekerden meer inzage moeten geven in de voor hen gemaakte medische kosten en het
ziekenfondspakket zou moeten worden ingeperkt.2
Wie de verkiezingsprogramma's van sociaaleconomisch links en sociaaleconomisch rechts bestudeert, komt voor de gezondheidszorg uit op de principes
zoals beschreven in tabel 7.1.
Tabel 7.1

Principes van sociaaleconomisch links en rechts

Sociaaleconomisch links

Sociaaleconomisch rechts

Emancipatie van de patieÈnt, democratisering van de zorg
Planning en cooÈrdinatie

Marktwerking

Nationale volksverzekering
Gelijke toegang (inkomensbeleid via de zorg)

Private verzekeraars
Ongelijke toegang aanvaardbaar (geen inkomenspolitiek via
de zorg)

In beide lijsten staan uitgangspunten die kunnen worden gebruikt om de kosten
van de zorg in de hand te houden. Met reden, want de stijgende kosten van de
zorg prijken sinds eind jaren zeventig ook boven aan de agenda in vrijwel alle
westerse landen. In het linkse programma worden de kosten beteugeld door
2. Verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen zijn ontleend aan het Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen, 2011.
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planning en cooÈrdinatie. In het rechtse programma wordt de kostenbeheersing
overgelaten aan de burger-patieÈnt en dan vooral de burger met de smalle beurs.
Naarmate burgers een groter deel van hun zorgkosten zelf, rechtstreeks, moeten
betalen zullen zij beter op die uitgaven letten en minder zorg afnemen, is hier
het idee.
Decennia lang was er in de Nederlandse politiek geen meerderheid voor de programma's van sociaaleconomisch links en rechts. Niet voor de zorggerichte onderdelen, en ook niet voor de kostenbeheersing. Niettemin slaagde Nederland er
tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw goed in de kosten van de zorg in
de hand te houden. Dit was te danken aan een stille ideologie in de gezondheidszorg, die we ook hier medisch-professionele regulering, zouden kunnen noemen;
`laat het maar aan de dokter over'.
Kostenbeheersing
Tot omstreeks 1980 stegen de zorgkosten in de meeste westerse landen explosief.
In Nederland steeg het percentage van het bruto binnenlands product dat aan
zorg wordt besteed van 3,9 procent in 1960 tot 8,3 procent in 1980 (een toename
van 4,4 procent in twintig jaar). Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in
Zweden (van 4,7 naar 9,5), in Duitsland (van 4,8 naar 8,1) en in Frankrijk (van 4,3
naar 8,5) (De Gooijer, 2007, p. 170).
Tussen 1980 en 1997 (zeventien jaar) bleef het percentage zorguitgaven in het
bruto binnenlands product in Nederland echter betrekkelijk constant (8,5 procent
in 1997) (Boot & Knapen, 2001, p. 249; Schut, 2003, p. 11).3 Dit was te danken aan
een strak systeem van budgettering met ziekenfondsbudgetten, ziekenhuisbudgetten en een macrobudgettair kader zorg. Budgettering van zorg betekent dat
sommige behandelingen wel en andere niet kunnen worden uitgevoerd, dat sommige patieÈnten wel en andere niet kunnen worden behandeld, of sommigen eerst
en anderen later. Regelmatig komt in de budgetteringstijd dan ook naar voren
dat de politiek hier haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen en keuzen
zou moeten maken. Moesten rijke mensen met voorrang behandeld kunnen worden, (gedeeltelijk) betaald met eigen geld? Mochten werkgevers een versnelde behandeling kopen voor hun werknemers? Zouden we voorrang moeten geven aan
patieÈnten met een belangrijke maatschappelijke functie, of aan patieÈnten in een
bepaalde leeftijdsklasse? Zouden we moeten kijken naar het aantal afhankelijke
familieleden van patieÈnten (ouders van jonge kinderen eerst)? Of konden we wellicht gaan kiezen op basis van schuld (rokers en zware drinkers lager op de
wachtlijst plaatsen)? Voor geen van deze criteria bestond voldoende steun en in

3. Overigens fluctueren de cijfers wel enigszins. Maarse (1998, p. 133) rapporteert een percentage van
8,7 procent voor 1996.
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praktijk werd het rantsoeneren en verdelen van zorg zo overgelaten aan `het
veld', aan de dokters die binnen de budgetten moesten werken.
Kostenbeheersing langs medisch-professionele weg gebeurde in Nederland op
verschillende manieren. Ten eerste was er de Nederlandse huisarts. Het wezen
van de Nederlandse huisarts is zelden beter onder woorden gebracht dan door
Sylvia Witteman (2006) in een column in de Volkskrant:
Nederlandse huisartsen werken over het algemeen volgens het principe `oÂf het gaat
vanzelf over, oÂf je gaat er toch dood aan', een tijd- en geldbesparend adagium waarnaar de meeste mensen zich zonder morren schikken, alvorens dan ook daadwerkelijk
vanzelf beter te worden of dood te gaan. Voor alle kwalen die niet onder bovenstaande
criteria vallen staat in de wachtkamer trouwens een handig rekje gereed met foldertjes,
van Aambeien tot Zwemmerseczeem: de meeste ziekten zijn, als je de opgewekte leuterpraat mag geloven, te genezen door enige lichaamsbeweging, twee ons groente per
dag, een glas warme melk voor het slapen gaan of het aantrekken van schone sokken.

Nederlandse huisartsen zijn uitgesproken terughoudend met het voorschrijven
van behandelingen en het aanbieden van zorg. Gezondheidswetenschapper Jolanda Dwarswaard laat in haar proefschrift De dokter en de tijdgeest zien waar de
terughoudendheid van de Nederlandse huisarts vandaan komt en hoe de beroepsethiek van huisartsen evolueerde van de jaren zeventig tot aan de jaren negentig. Was de huisarts in de jaren zeventig een luisterend oor, een dokter die
zijn volle aandacht besteedde aan het persoonlijk wel en wee van zijn patieÈnten,
in de jaren tachtig kreeg men aandacht voor de problematische kanten daarvan.
Zoveel zorg zou patieÈnten afhankelijk maken van hun arts en dat had allerlei negatieve effecten. Dwarswaard citeert een artikel uit het artsenblad Huisarts en Wetenschap, verschenen in 1979:
Wat zijn de nadelen voor de huisarts, verbonden aan een sterke afhankelijkheid van
zijn patieÈnten? Naarmate de patieÈnten sterker afhankelijk zijn van de huisarts, zullen
de neiging en het vermogen tot zelfhulp kleiner worden. Er zal steeds vaker een beroep
op hem gedaan worden, er treedt een soort verslaving aan de dokter op. Als je de indruk wekt voor alles een oplossing te hebben zal je voor steeds meer problemen om
een oplossing worden gevraagd (Dwarswaard, 2011, p. 78).

Vanaf de jaren tachtig stelden huisartsen zich zoveel mogelijk terughoudend op,
om de zorgen van hun patieÈnten niet voortijdig te medicaliseren. Huisartsen beschouwden zich daarnaast als bondgenoten van de overheid in haar strijd om de
kosten van de zorg beheersbaar te houden. Zij profileerden zich als `zuinige
poortwachters', die hun patieÈnten als het even kon niet doorverwezen naar duurdere vormen van zorg in het ziekenhuis. Dwarswaard citeert verschillende huis-
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artsen die haar uitlegden dat terughoudendheid en zuinigheid kernprincipes
waren van hun beroepsethiek:
Ik vind wel dat als ik bijvoorbeeld kan kiezen tussen een goedkoop medicijn of een
duur medicijn, dan kies ik voor het goedkope. Niet voor mezelf en voor de patieÈnt, ja
ook, maar wel voor de totale kosten in de gezondheidszorg. Daar probeer ik steeds
aan te denken. Ook bijvoorbeeld met diagnostiek. Ik denk niet alleen: dat is onnodige
diagnostiek, want dat brengt me niet verder of daar heeft de patieÈnt niets aan, maar
ook aan de kosten.
Er zijn mensen die zoveel dingen eisen. Ik had van de week een mevrouw die had
bloedarmoede en ze kreeg daarvoor ijzertabletten. Die nam ze niet. Waarom geeft u
me geen bloedtransfusie? Die bloedtransfusie kost honderden euro's en daarvoor kun
je iemand een leven lang ijzertabletten geven. [..] Die bloedtransfusie is ook niet zonder
risico. Als je maar vaak genoeg bloedtransfusie krijgt, krijg je vanzelf problematische
reacties daarop (Dwarswaard, 2011, p. 132 en 133).

De terughoudendheid en zuinigheid van de huisarts was de eerste bijdrage van
de medische professie aan kostenbeheersing in de zorg.
Ten tweede vond in de hele medische beroepsgroep een ontwikkeling plaats naar
protocollen, richtlijnen en `evidence based' geneeskunde. Een deel van de kostenproblematiek in de zorg werd veroorzaakt door wat de Gezondheidsraad aanduidde als `interdokter variatie'; voor dezelfde kwaal schreef de ene dokter een
andere (en mogelijk duurdere) behandeling voor dan de andere (Gezondheidsraad, 1991). Interdokter variatie werd tegengegaan door standaardisering. Bij
deze ontwikkeling liepen de huisartsen voorop; hun terughoudende beleid en
hun zuinige voorschrijfgedrag werden formeel tot richtlijn verklaard in diverse
standaarden van het Nederlands huisartsengenootschap. Voor miskramen bijvoorbeeld.
Voor de praktizerende huisarts is de standaard een steun in de rug: `Oudere huisartsen
wisten best dat een miskraam niet zonder meer een indicatie is voor curettage. Maar
meÂt de standaard durven ze dat ook weer tegen patieÈnten en specialisten te zeggen'
(Dwarswaard, 2011, p. 116).

En voor oorontstekingen bij kleine kinderen:
In 1999 werd de standaard otitis media acuta (OMA) aangepast en er wordt nu ook
voor de kinderen tussen zes maanden en twee jaar een afwachtend beleid voorgesteld,
zoals dat gangbaar was bij de kinderen ouder dan zes jaar. Nederland neemt met dit
beleid internationaal gezien een uitzonderingspositie in. In de meeste landen wordt ge-

7 Laat het maar aan de dokter over: stille ideologie in de gezondheidszorg

127

adviseerd om een episode van OMA te behandelen met een antibioticum (Dwarswaard, 2011, p. 81).

Maar ook medisch specialisten kregen steeds meer te maken met behandelrichtlijnen waarin wordt vastgelegd wat in de beroepsgroep gebruikelijk is en waar
men zich aan dient te conformeren. In 1979 richtte de Landelijke Specialisten Vereniging een Centraal Begeleidings Orgaan (het CBO) op, dat zich bezig moest
houden met de kwaliteit van zorg. In de loop van de jaren tachtig en negentig
kwamen onder auspicieÈn van het CBO steeds meer richtlijnen tot stand, waar
steeds meer specialisten zich aan moesten houden.4 Ofschoon richtlijnen niet
noodzakelijk een kostendempend effect hoeven te hebben is dat in veel gevallen
ongetwijfeld wel opgetreden.
Ten derde werd de roep om prioritering en om criteria waarmee men zou kunnen kiezen binnen de grenzen van opgelegde budgetten door de politiek teruggespeeld naar de zorg. Als er moest worden gekozen, dan moest dit gebeuren op
basis van medische criteria: patieÈnten moesten worden behandeld naar rato van
urgentie, naar rato van medische behoefte, zo verklaarde staatssecretaris Dees
van volksgezondheid in 1989 in de Tweede Kamer. Als twee patieÈnten precies
even ziek waren, dan was hun plaats op de wachtlijst doorslaggevend (Trappenburg, 1993, p. 48). Tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw was de stille
ideologie van medisch-professionele regulering de manier waarop de Nederlandse politiek de sociaaleconomische verschillen van inzicht over het zorgstelsel
wist te overbruggen, zonder de kosten van de zorg uit de hand te laten lopen.

7.4

Het einde van de stille ideologie?

Dat veranderde in de eenentwintigste eeuw. In de nadagen van het kabinet Paars
II (1998-2002) werd besloten om over te gaan tot een stelselwijziging in de zorg,
op een manier die het midden zou houden tussen de wensen van sociaaleconomisch links en sociaaleconomisch rechts. De plannen voor een dergelijke stelselwijziging zongen overigens al heel lang rond in de Nederlandse politiek. De
kiem voor de stelselwijziging werd gelegd in 1987 door een commissie Structuur
en Financiering van de gezondheidszorg, kortweg de commissie-Dekker, naar
haar voorzitter, een oud Philips topman (VWS, 2001). De stelselwijziging werd
uiteindelijk doorgevoerd in 2006, onder het kabinet-Balkenende II (CDA-VVDD66), door toenmalig VVD-minister Hoogervorst. Er werd een wettelijk verplichte volksverzekering ingevoerd (links), die beslist geen volksverzekering mocht
heten (rechts) en zou worden uitgevoerd door private verzekeraars (rechts).
Daarbij werd veel verwacht van marktwerking (rechts). Er zou concurrentie moe4. Zie de website van het CBO, www.cbo.nl; en http://www.cbo.nl/algemeen/Over-het-CBO/.
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ten zijn tussen zorgverzekeraars onderling en tussen zorgaanbieders onderling.
Die marktwerking zou echter niet ten koste mogen gaan van de toegankelijkheid
van het stelsel: burgers met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens kregen
een groot deel van hun zorgpremies terug van de belasting via een zogeheten
zorgtoeslag (links). Daarbij werd veel verwacht van vraagsturing. Niet het oordeel van de dokter of het aanbod van zorg, maar de wensen en verlangens van
de patieÈnt (de `zorgconsument' in termen van rechts) zouden leidend moeten
worden in de zorg.
Tabel 7.2

Aangepaste principes

Sociaaleconomisch links

Sociaaleconomisch rechts

Emancipatie van de patieÈnt, democratisering van de zorg
Planning en cooÈrdinatie
Nationale volksverzekering

Marktwerking
Private verzekeraars

Gelijke toegang (inkomensbeleid via de zorg)

Ongelijke toegang aanvaardbaar (geen inkomenspolitiek via
de zorg)

De zorgverzekeringswet zou gezien kunnen worden als een populistisch compromis tussen links en rechts. De pijnpunten uit beide programma's werden geschrapt en de `leuke dingen voor de mensen' werden benadrukt.
De invoering van marktwerking en vraagsturing in de zorg heeft in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw gezorgd voor een stijging van de totale
zorgkosten tot ongeveer 10 procent van het bruto binnenlands product (Westert
e.a., 2010). Deze werd niet veroorzaakt door stijgende prijzen maar vooral door
volumegroei: dokters, ziekenhuizen en zorginstellingen zijn meer gaan doen. De
stille ideologie waar de gezondheidszorg decennia lang van heeft geprofiteerd is
door de marktwerking (althans gedeeltelijk) kapot gemaakt. De nadruk op vraagsturing waarbij de wens van de patieÈnt leidend moet zijn, maakt het vooral voor
huisartsen zeer moeilijk om vast te houden aan standaarden, richtlijnen, protocollen en terughoudendheid. Jolanda Dwarswaard beschrijft hoe huisartsen tegenwoordig actief proberen patieÈnten te werven, patieÈnten oproepen voor preventief
onderzoek waarvan zij vroeger het nut zouden hebben betwist, en hoe zij toegeven aan patieÈnten, gewoon omdat het `van hun bord niet afgaat'. Ook specialisten en ziekenhuizen proberen in te spelen op wensen van patieÈnten, maar proberen bovendien net zoals op een commercieÈ le markt nieuwe vragen te creeÈren
door hoestpoli's, valpoli's, pijnpoli's en mannenpoli's te openen. Hier kunnen
mensen terecht met ongespecificeerde klachten die zij vroeger aan de veel goedkoper werkende huisarts zouden hebben voorgelegd.
Het verdwijnen van de stille ideologie als overbrugging tussen de sociaaleconomische posities van links en rechts lijkt voorts consequenties te hebben voor de
regulering van medisch-ethische kwesties. Het invriezen van eicellen om niet me-
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dische redenen (als mogelijkheid achter de hand voor vrouwen die in hun meest
vruchtbare periode geen geschikte partner kunnen vinden) wordt door ziekenhuizen beschouwd als een lucratief gat in de markt. Gynaecoloog Bart Fauser,
die jarenlang pleitte voor grote terughoudendheid op dit gebied, loopt nu voorop. Hij wil een eicelbank oprichten waar jonge vrouwen ook tegen betaling anoniem eicellen zouden kunnen doneren, ten behoeve van vrouwen die moeilijk
zwanger worden (Koelewijn, 2011). Pijnstilling bij de bevalling ± jarenlang een
medische mogelijkheid waar in Nederland zeer terughoudend mee om werd gesprongen ± wordt nu gepresenteerd als iets waar de zwangere vrouw om haar
moverende redenen simpelweg voor kan kiezen (KoÈhler, 2008). En ook in het
zorgvuldig opgebouwde reguleringsregime rond euthanasie ontstaan barsten. De
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie overweegt een levenseindekliniek te openen speciaal voor patieÈnten die bij artsen geen gehoor vinden voor
hun doodswens (NVVE, 2011). Het burgerinitiatief `Uit vrije wil' pleit, onder aanvoering van een groep prominente Bekende Nederlanders, voor een soort pil van
Drion, een medicijn waarmee ouderen die niet aan de criteria van de euthanasiewet voldoen toch hun leven kunnen beeÈindigen (Uit Vrije Wil, 2011).
Stel dat deze trend zich voortzet. Stel dat onze stille ideologie in de zorg verdwijnt. Is dit dan erg? Voor mensen die heel erg geloven in marktwerking en in
individuele zelfbeschikking en die niet veel ophebben met andere waarden is het
waarschijnlijk alleen maar mooi. Maar dat zijn er in Nederland niet zo heel erg
veel. Voor mensen die daarnaast hechten aan grenzen op medisch-ethisch gebied,
voor mensen die het prettig vinden dat niet alles wat kan ook meteen maar mag,
was de stille ideologie op medisch-ethisch terrein een manier om iets te doen met
die wens zonder een beroep te hoeven doen op godsdienstige of levensbeschouwelijke noties waar in Nederland geen meerderheid voor te vinden is. Voor hen
is het eroderen van de stille ideologie een punt van zorg. Voor mensen die daarnaast hechten aan sociale gelijkheid in de zorg zou het verdwijnen van de stille
ideologie ook zorgelijk moeten zijn. Als artsen hun terughoudendheid laten
varen en zich opstellen als ondernemers in de zorg, zal dit leiden tot een blijvende groei van het collectieve zorgbudget. Als de stille ideologie zwijgt of het
zwijgen wordt opgelegd, kan die groei alleen worden afgeremd door een steeds
groter deel van dat zorgbudget tot priveÂ-uitgaven te bestempelen en daarmee
een steeds grotere ongelijkheid in de zorg te accepteren.
Misschien is het tijd dat we de stille ideologie in de gezondheidszorg gaan expliciteren. Die stille ideologie is hard aan herwaardering toe.
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Tussen vrije markt en solidariteit: het
persoonsgebonden budget in beleid en
praktijk
Erik BaÈhre en Diny van Est

8.1

Introductie: de stille ideologie van het persoonsgebonden
budget: vrije markt en solidariteit

De heer Winters (60) vertelt over het pgb van zijn vrouw (58), die de laatste veertien
jaar lijdt aan depressies met angsten. Zij nam enkele keren te veel medicijnen in: `Ik
heb haar een paar keer voor de dood weg moeten halen.' Voordat ze depressief werd,
was zij een actieve vrouw en moeder van twee dochters. `Het pgb maakt het mogelijk
dat wij samen in ons huis kunnen blijven wonen', `Wisselende, onbekende hulpen zou
niet lukken, die zou mijn moeder niet vertrouwen' (Per Saldo 2011).

De reactie van de heer Winters is een van de vele die laat zien welke gevolgen
het persoonsgebonden budget (pgb) kan hebben voor persoonlijke relaties.
Welke ideologische en vaak impliciete verwachtingen vormen de basis van het
pgb en hoe verhouden die zich tot de ervaringen van mensen die een pgb-budget
ontvangen? Binnen de AWBZ-gefinancierde zorg is in de jaren negentig
(1995-1996) het persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg en begeleiding in de
extramurale zorg geõÈntroduceerd (pgb-AWBZ).1 Het pgb is daarmee een unicum
in de geschiedenis van de verzorgingsstaat (Kruiter, 2010: 317): de overheid levert immers geen diensten (zorg in natura), maar keert een geldbedrag uit waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen van professionals maar ook van familie,
buren of andere persoonlijke relaties. Op dit moment (eind 2011) krijgen ongeveer 165.000 mensen een pgb, waarvan de kosten in 2010 E 2,9 miljard bedroegen, circa 10% van het totale AWBZ-bedrag (SCP, 2011).
De omslag van aanbod- naar vraagsturing vormde de basis van het pgb-beleid.
Niet de aanbieder van zorg maar de zorgvrager kreeg het voor het zeggen. ClieÈnten kregen met het pgb de mogelijkheid om richting aan hun eigen leven te
geven. De verwachting was dat budgethouders oplossingen voor hun zorgvragen
1. Andere pgb's zijn onder andere: persoonsvolgend budget (pvb) in de gehandicaptenzorg en het
pgb voor hulp in de huishouding en individuele voorzieningen (pgb WMO).
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op maat zouden vinden; oplossingen die de reguliere instellingen niet konden leveren (VWS, 2001).
In feite, zo willen wij laten zien, is het pgb-beleid gebaseerd op twee niet eenvoudig verenigbare uitgangspunten: het uitgangspunt van de vrije markt en dat van
solidariteit. Het uitgangspunt van de vrije markt benadrukt het belang van de
keuzevrijheid om tot maximaal nut te komen terwijl solidariteit uitgaat van zorgzaamheid en samenwerking binnen sociale verbanden
In het pgb-beleid wordt stilzwijgend aangenomen dat deze twee uitgangspunten
met elkaar verenigbaar zijn. Wij laten in deze bijdrage zien hoe de stille ideologie
van vrije markt eÂn onderlinge solidariteit in de praktijk tot spanningen kan leiden. Aan de hand van een analyse van de beleidsvorming van het pgb en op
basis van interviews met budgethouders maken wij duidelijk welke spanningen
zich voordoen.
De ideologie van de vrije markt neemt aan dat de mens continu zijn of haar
geluk wil vergroten en dat de vrije markt de beste manier is om die wensen te realiseren. Het idee daarbij is dat de vrije markt een breed palet aan keuzes aanbiedt en ervoor zorgt dat mensen vrij zijn om de keuzes te maken die hen het gelukkigst maken. Maar hoe gaan mensen in de praktijk met die vrije keuze om?
Men kan zich immers voorstellen dat het voor budgethouders moeilijk is om de
beste keuze tussen zorgaanbieders te maken en dat het niet makkelijk is om een
weg te vinden in de complexe verantwoordingsbureaucratie die bij het pgb
hoort. En als budgethouders hun budget besteden aan zorg door familieleden,
vrienden of kennissen, welke verwachtingen hebben ze dan? Hoe verhoudt het
uitgangspunt van vrije keuze zich tot die van onderlinge hulp en solidariteit binnen familie, en ten aanzien van buren en kennissen? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de onderlinge relaties als een dochter tegen betaling voor haar moeder zorgt?
Kunnen zorgbehoevende mensen met behulp van het pgb gemakkelijker hun sociale netwerk in stand te houden of zelfs uitbreiden omdat ze hulp kunnen compenseren? Of leiden het vrijemarktdenken en het cash betalen voor hulp er juist
toe dat persoonlijke relaties zakelijker en onpersoonlijker worden? Het pgb is zo
succesvol dat het zeer kostbaar is geworden, en vooral sinds de economische crisis die volgde op de financieÈle crisis van 2007 beoogt de regering op de zorgkosten te besparen. Het is op dit moment onzeker in welke vorm het pgb zal blijven
bestaan, maar de verwachting is dat de `vrije markt' van het pgb veel kleiner zal
worden.
In de volgende paragraaf bespreken we eerst de twee uitgangspunten van het
pgb-beleid: de vrije markt, en de neoliberale ideologie die hier de grondslag
voor vormt, en het uitgangspunt van solidariteit. Vervolgens bespreken we de
totstandkoming en ontwikkeling van het pgb-beleid.
Daarna bespreken we de ervaringen van budgethouders. Hiervoor zijn negen
budgethouders geõÈnterviewd. Deze open interviews vonden meestal bij de bud-
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gethouders thuis plaats.2 Ook zijn webteksten van het forum voor pgb-budgethouders geanalyseerd. De interviews en websiteteksten zijn geanonimiseerd,
onder andere door het gebruik van pseudoniemen. De interviews en selectie van
websiteteksten werden uitgevoerd door veertien studenten van de cursus `Globalisation and the Market' van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden.3

8.2

Vrije markt en solidariteit

Een sterk overheersende gedachte in de westerse samenlevingen is dat `de vrije
markt' een soort `natuurwet' is: dat concurrentie en het spel van vrije economische krachten van vraag en aanbod voor betere producten en lagere prijzen zorgen. Het vrijemarktdenken was lange tijd, en zeker vanaf de jaren negentig, een
`gegeven' waar je moeilijk tegen kon zijn. Dat maakte het een dominante en tegelijk stille ideologie.
De markt werkt zelden zo, en zeker niet voor iedereen. De ongewenste gevolgen
van deze vrijemarktideologie zijn regelmatig besproken door verschillende
auteurs (Appadurai, 2008; Bourdieu, 1998; Comaroff & Comaroff, 2001; Went,
2005; Zizek 2008). Bourdieu (1998) schreef bijvoorbeeld dat het neoliberalisme en
het vrijemarktdenken de ongelimiteerde exploitatie niet expliciteren, zo gaat dat
bij stille ideologieeÈn. De Nobelprijswinnaar en econoom Amartya Sen bekritiseerde de utilitaristische manier waarop het begrip vrijheid in het vrijemarktdenken figureert. In Development as Freedom (1999, zie ook 1977) laat Sen zien dat
vrijheid meer is dan alleen keuzevrijheid, dat het een essentieÈle menselijke
waarde is waarvan het belang groter is dan dat van economische processen. Andere auteurs benadrukken dat de vrije markt nooit een empirisch feit is geweest
omdat er altijd instituties, organisaties, sociale bewegingen of netwerken zijn die
controle proberen te krijgen over markten (zie o.a. Polanyi, 1944 en bijdragen in
Hart & Hann, 2009). Onderzoek toont aan dat prijzen niet de uitkomst zijn
vraag en aanbod, maar van sociale en institutionele netwerken en machtsverhoudingen (Alexander 1991; Knorr-Cetina & Bruegger, 2002; Zaloom, 2006).4 Wie

2. Het contact met budgethouders is gelegd via Per Saldo, de belangenorganisatie voor budgethouders, en door studenten die in hun persoonlijk netwerk een budgethouder kenden. Wij hebben onderschat hoe moeilijk het was om in contact te komen met budgethouders. Geld is een gevoelig
onderwerp.
3. Wij zijn David Bijl, Nikkie Buskermolen, Baran Cansever, Kim van Drie, Eline Fransen, Myrthe
van der Gaast, Andrew Goddeeris, Myrthe Hoekstra, Dagmar van Laar, James Marino, Monica
Slingerland, Josje Spierings, Rosalinde Spitters en Ineke Tanis veel dank verschuldigd voor hun
inzet en enthousiaste medewerking aan deze publicatie.
4. Zie ook Bloch & Parry (1989), Elyachar (2002), Gudeman (2009), Lamont (1992), Guyer (1995),
Shipton (2007).
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ervan uitgaat dat handel is gebaseerd op een rationeel evenwicht tussen vraag en
aanbod mist de essentie van de vorming van prijzen.
Het streven naar een vrije markt is niet zozeer de vermindering van controle,
maar de overdracht van controle en invloedssferen aan anderen. Om de overdracht van controle te begrijpen zal je zicht moeten hebben op de machtsverhoudingen en afhankelijkheden die samenlevingen vormen. Juist hier zit de blinde
vlek van de ideologie van de vrije markt. Bij de `vrije markt'-analyse is er nauwelijks aandacht voor machtsverhoudingen.
Dat het neoliberalisme bepaald geen natuurwet is, maar een ideologie, een geloof, dat niet gestoeld is op zorgvuldig economisch wetenschappelijk onderzoek,
kon Achterhuis (2010) pas duidelijk maken tegen de achtergrond van de kredietcrisis. Achterhuis geeft toe (veel te) laat in te hebben gezien dat het kapitalisme
op dezelfde manier geanalyseerd moet worden als het communisme en dat het
vrijemarktdenken maar weinig te maken heeft met wetenschap en logica.
Toch is er ook in de neoliberale ideologie ruimte voor het denken over onderlinge hulp en solidariteit. Deze ideologische herorieÈntatie is misschien wel het
duidelijkst te zien bij de Grameen Bank die Yunus op heeft gezet om leningen
aan Bangladese vrouwen te geven. Terwijl de schuldenproblematiek het hart van
de huidige financieÈle crisis vormt, werden microkredieten, toch ook schulden,
voorgesteld als bevrijdend, `empowering', en als sociaal. Geld lenen in de vrije
markt werd voorgesteld als iets dat mensen met elkaar verbindt in sociale netwerken die vrede en vrijheid bevorderen, en in 2006 kreeg Yunus hiervoor de
Nobelprijs voor de Vrede. Onderzoek laat echter zien dat zijn verwachtingen te
optimistisch waren. Zo bleek dat vrouwen die bij de Grameen bank geld leenden
eerder slachtoffer waren van huishoudelijk geweld (Rahman, 1999, 2004; Schuler
e.a., 1998; zie ook Smets & BaÈhre, 2004; Mayoux, 2001; Molyneux, 2002). Andere
onderzoekers lieten zien dat microfinanciering burgerschap kon verzwakken, dat
het gebruik maakte van ondemocratische controlemechanismen en dat daarmee
vrijheden en gemeenschapszin eerder verminderden dan toenamen. (Elyachar,
2002; zie ook Graeber, 2009; Zizek, 2008).

8.3

De `zak-met-geld ideologie'5 in beleid

Het neoliberale denken over de verworvenheden van de vrije markt zien we
overal terug in het beleid, ook in het pgb-beleid. Sinds de jaren negentig van de
vorige eeuw is de ontwikkeling van de staat beõÈnvloed door neoliberale ideeeÈn
over de verhouding tussen wat van de overheid is en wat aan de markt kan worden overgelaten. Dit uitte zich onder meer in het kabinetsstandpunt Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) uit 1995. Minder en andere weten regelgeving moesten de markten voor goederen en diensten verbeteren.
5. Zie Ankersmit & Klinkers (2010).
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Vanaf eind jaren negentig volgden de deregulering en liberalisering van nutssectoren, en marktwerking veroverde de energiesector, het openbaar vervoer en de
telefonie. Later werd ook een verschuiving naar de semipublieke sectoren waarneembaar (FD, 2010).
Ook in de zorg was meer (vrije) markt nodig, zo betoogden beleidsmakers en andere pleitbezorgers in verscheidene beleidsnota's (VWS, 1999; VWS, 2001; EZ,
2003; Werkgroep vraagsturing, 2005). De overheid probeerde hier meerdere doelen mee te bereiken.
De beleidsnota's gingen er allereerst van uit dat de vrije markt klantgerichtheid
en klantvriendelijkheid in de zorg zou bevorderen. Met meer markt zou de klant
immers centraler komen te staan. De nota Vraag aan bod (VWS, 2001) schetst het
veelomvattende plan voor stelselwijziging van de zorg. Ten grondslag aan het
plan ligt een uitgebreide probleemanalyse. De belangrijkste tekortkoming die
werd genoemd is dat `het stelsel onvoldoende voorziet in een passende aansluiting van zorgvraag en zorgaanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief'' (p. 2).
Deze tekortkoming uitte zich in een aantal knelpunten, zoals beperkte keuzemogelijkheden, onvoldoende samenhang en gebrekkige aansluiting van aanbod op
vraag (kwalitatief en kwantitatief). De voorgestelde wijzigingen moesten ertoe
leiden dat tegemoet werd gekomen aan de vraag van de patieÈnt. Voor de clieÈnt
zou meer vraagsturing betekenen dat hij de mogelijkheid kreeg om te kunnen
kiezen tussen een pgb in zorg of natura, tussen verschillende zorgverleners en
verschillende vormen van zorgverlening (VWS, 2005).
Ten tweede was keuzevrijheid een dominante waarde. Door het pgb via de
markt te organiseren kon de keuzevrijheid van patieÈnten worden vergroot. De
verwachting was dat de mondige patieÈnt zijn consumentenmacht kon gebruiken
om de beste zorgaanbieder te kiezen, door bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener te gaan. Voor de aanbieder betekende vraagsturing `de mogelijkheid om
een divers door de clieÈnt gewenst en innovatief pakket aan zorg te ontwikkelen,
een daarop afgestemde clieÈntenkring op te bouwen en bekostigd te worden naar
zorgzwaarte. Dit zou zorgaanbieders, zo was de verwachting, stimuleren om
beter te presteren' (VWS, 2005).
Voor een beheerder van een pgb-budget zou dit als volgt moeten werken. Na een
indicatie die recht geeft op zorg kunnen zorgvragers zelf zorg inkopen. Door de
directe betaalrelatie tussen vraag en aanbod kunnen zorgvragers ± desgewenst
via de zorgverzekeraar ± zorginstellingen aansporen rekening te houden met
hun wensen. Als zorgverleners de wensen van zorgvragers negeren, zo is de verwachting, zullen de zorgvragers overstappen naar concurrerende zorgverleners.
Ten derde zou door de vrije markt het zorgaanbod transparanter moeten worden. Om de beste keuze te kunnen maken was immers meer informatie over
zorgaanbieders mogelijk. De overheid stimuleerde daarom toegang tot informatie, bijvoorbeeld door de vergelijkingsinformatie op de site www.kiesbeter.nl. Dit
webportaal geeft burgers via internet toegang tot informatie over onder meer het
presteren van ziekenhuizen, van zorgverzekeraars en over de kosten van genees-
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middelen. Ook patieÈntenfora verzorgen informatie over de betere behandelingen
bij ziektes.
Ten slotte koesterde de overheid de hoop dat een verschuiving van de macht ten
gunste van de burger/consument zou leiden ± middels de marktprikkel ± tot een
betere en doelmatige, c.q. goedkopere zorg. Dit laatste was belangrijk omdat de
kosten van de zorg zich lastig laten beheersen.
Binnen de AWBZ-gefinancierde zorg werd in de jaren negentig (1995-1996) het
persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg en begeleiding in de extramurale
zorg geõÈntroduceerd (pgb-AWBZ). Het pgb was het troetelkind van de toenmalige VVD-staatssecretaris Terpstra. In 1997 rapporteerde toenmalig staatssecretaris Terpstra aan de Tweede kamer over het succes van het pgb en ze voegde
eraan toe dat `het merendeel van de zorg thans door onbetaalde huisgenoten
wordt geleverd.' De uitgaven voor pgb's betroffen toen 127,5 miljoen gulden. Inmiddels is dat meer dan drie miljard euro. Na Terpstra waren bewindslieden van
PvdA en CDA verantwoordelijk voor het pgb. Zij moeten omgaan met jaarlijkse
budgetoverschrijdingen en de stijgende vraag naar pgb's. Tegelijkertijd bedenken
ze wijzigingen van het stelsel om de kosten te beteugelen en de controle op de
pgb's te versterken. Aan het pgb kleeft steeds vaker de geur van het oneigenlijk
gebruik en of misbruik van de regeling, wat leidt tot verschillende administratieve verplichtingen om de toegang tot de regeling te krijgen en te behouden.
In 2011 heeft het VVD-CDA-minderheidskabinet Rutte-Verhagen het pgb opgenomen in zijn bezuinigingsmaatregelen. Deze worden gerechtvaardigd met een
beroep op vermindering van de zorgkosten en door te wijzen op fraude-incidenten met het pgb. Deze maatregelen worden gesteund door een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV.
Uit onderzoek naar het pgb komt overwegend een positieve balans naar voren.
Zo blijkt dat de overgrote meerderheid van de zorgvragers tevreden is over de
regeling. De vrijheid om hulpverleners te kiezen, de eigen verantwoordelijkheid
van de zorgvrager en de regie over de zorg dragen daaraan bij (Ramakers e.a.,
2007; Pestman & Van den Heuvel, 2002; Pestman, 2007). Het pgb kent ook een
aantal knelpunten (Ramakers e.a., 2007; VWS, 2004, 2007). Zo is er een ingewikkelde administratie en proceduregang rond de uitvoering ontstaan. Het pgb blijkt
fraudegevoelig te zijn, maar niemand weet precies hoe groot de fraude is. De
koepel van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, houdt het op 383 gevallen, goed voor bijna 7,5 miljoen euro in 2009 (FD, 2010). Verder groeit het aantal zorgvragers nog steeds, waardoor de kosten van het pgb aanzienlijk zijn.
Een andere vorm van kritiek is onder andere terug te vinden in Kruiters boek
Mild Despotisme (2010). Hij analyseerde onder andere het pgb als instrument
waarmee de overheid steeds meer in de details van iemands leven komt. Met
pgb's collectiviseert de staat de individuele wensen en behoeftes van de burger
door deze te vangen in regels en formele verbindingen. Als het om het pgb gaat,
meent hij dat de overheid persoonlijke relaties formaliseert, bijvoorbeeld door fa-
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milieleden te betalen voor geleverde hulp, en initiatieven van mensen ontmoedigt
om eigen oplossingen te zoeken. Waar Kruiter de relatie tussen de staat en de
burger bij pgb-houders bestudeert en van kritisch commentaar voorziet, willen
wij vooral inzicht krijgen in de gevolgen van het pgb-beleid ± waarin stilzwijgend wordt aangenomen dat vrije markt eÂn solidariteit samengaan ± voor de relaties van budgethouders met familie, buren, of professionele zorgverleners.

8.4

Ervaringen van budgethouders met het pgb

In ons onderzoek naar de ervaringen van budgethouders en van het onlineforum
van Per Saldo, de belangenorganisatie voor budgethouders, stonden een aantal
vragen centraal:
1. Vinden pgb-houders dat de kwaliteit van de zorg beter is omdat ze met het
pgb een vrije keuze kunnen maken tussen zorgverleners?
2. Welke gevolgen heeft het pgb voor de persoonlijke relaties van de zorgvrager?
3. Maakt het pgb het makkelijker om sociale relaties te onderhouden of worden
persoonlijke relaties met een pgb te zakelijk dan wel te complex?
Slechts twee van de negen respondenten gebruikten het budget volledig voor
professionele zorg. De overigen gebruikten het pgb-budget daarnaast om familie
in te huren. Hierna volgen een aantal thema's uit de pgb-praktijk die uit de gesprekken naar voren komen. Wij presenteren die thema's aan de hand van casussen, waardoor de onderlinge samenhang van het interview zichtbaar blijft. Ook
wordt hierdoor zichtbaarder welke overwegingen mensen hebben bij het gebruik
van het budget, en hoe dat afhankelijk is van hun specifieke situatie en sociale
verhoudingen. Dit geeft inzicht in een aantal van de belangrijkste kenmerken
van het pgb.
Budgethouders en professionele zorg
Hoewel ons onderzoek zich in eerste instantie op de budgethouders richtte, hebben wij ook wat zicht gekregen op de relatie tussen budgethouder en de professionele zorgverleners. Die relatie lijkt behoorlijk te worden beõÈnvloed door het pgbbeleid. Het pgb zorgt ervoor dat het werkgever/werknemer-aspect onderdeel
van de relatie wordt. De gevolgen hiervan kwamen het duidelijkst naar voren in
het interview met mevrouw Pepijn, hulpverleenster van mevrouw Dorla. Mevrouw Dorla was een van de weinigen die haar hele pgb-budget gebruikte voor
het inhuren van professionele hulp en verder geen netwerken mobiliseerde. Ze
betaalde mevrouw Pepijn om elke week schoon te maken. Mevrouw Pepijn deed
ook veel taken die eigenlijk niet vanuit het budget betaald mochten worden,
zoals de schutting schoonspuiten, de auto wassen, uitleggen hoe de computer
werkt, werken in de tuin, en de pgb-administratie bijhouden. Onlangs ging me-
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vrouw Pepijn met mevrouw Dorla winkelen, maar daar voelde ze zich wel ongemakkelijk bij. Mevrouw Pepijn meent dat het pgb de relatie met mevrouw Dorla
niet makkelijker maakt. Ze vindt het vooral lastig dat de pgb-administratie niet
in orde is. Als werkgever en werknemer mogen mevrouw Dorla en mevrouw Pepijn zelf een uurtarief afspreken. Ze hebben het pgb-budget gedeeld door het
aantal uren dat mevrouw Pepijn werkt en daaruit kwam het uurtarief. Mevrouw
Pepijn vond dit wel een hoog inkomen: ze verdiende bijna twee keer zo veel als
elders, maar mevrouw Dorla had daar geen moeite mee. Ze gaf het geld liever
aan haar verzorger dan het terug te moeten storten.
De betaling leverde echter regelmatig problemen op en mevrouw Pepijn vond
het ongemakkelijk om mevrouw Dorla daarop aan te spreken. Mevrouw Dorla
had zelden haar pgb-administratie op orde, vulde vaak de formulieren verkeerd
in omdat ze de vragen niet begreep, en gaf de pgb-formulieren vaak aan mevrouw Pepijn, soms zelfs zonder eerst zelf de brief te openen. Mevrouw Pepijn
kreeg hierdoor haar salaris vaak te laat en soms zelfs helemaal niet. Mevrouw
Dorla vond dat dat niet haar verantwoordelijkheid was en dat mevrouw Pepijn
dat zelf maar moest oplossen. De terugkerende onduidelijkheid over de financieÈle
administratie zorgde voor nieuwe spanningen tussen de hulpverleenster en de
budgethoudster en meerdere malen kreeg mevrouw Pepijn het gevoel dat ze ontslagen zou worden.
Onlangs stelde mevrouw Dorla voor om de administratie uit te besteden aan een
bureau, maar mevrouw Pepijn was daar niet gelukkig mee. Dat zou weliswaar
de administratieve chaos verminderen maar omdat het bureau een aanzienlijk
deel van het pgb-budget zou claimen, zou mevrouw Pepijn minder gaan verdienen.
Mevrouw Pepijn was niet onverdeeld positief over het pgb. Ze worstelde met
haar loyaliteit ten opzichte van mevrouw Dorla en werd regelmatig geconfronteerd met haar soms grillige karakter en emoties. Mevrouw Pepijn zei hierover:
`Het fijne van het werken voor een organisatie in vergelijking met het werken voor een
pgb-houder vind ik dat ik in de eerste plaats betaald wordt door een derde partij. Als
iemand niet tevreden is over mijn werk dan kunnen ze dat tegen mij zeggen of bij de
organisatie een klacht indienen, maar het heeft niet directe gevolgen voor mijn inkomen. Daarbij werd ik toen met regelmaat betaald en het klopte altijd. Wat ik verder
plezierig vond is dat ik buiten mijn werk niet verantwoordelijk was voor de clieÈnt.'

Het pgb-budget veranderde de relatie tussen de professionele hulpverlener en
patieÈnt en de directe financieÈle afhankelijkheid zorgde voor ongemakkelijke situaties, bijvoorbeeld toen mevrouw Dorla voorstelde dat mevrouw Pepijn haar
maandelijks geld moest geven. De aanleiding was dat mevrouw Dorla in financiele problemen was geraakt. Ze was op vakantie geweest en daarna kreeg ze ook
nog onverwacht kosten aan haar auto en moest de cv-ketel worden gerepareerd.
Toen begon mevrouw Dorla over de 15 euro maandelijkse eigen bijdrage. Ze ver-
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telde tegen mevrouw Pepijn dat zij die 15 euro van haar salaris moest afstaan en
weer `teruggeven' aan mevrouw Dorla. Als ze dat niet zou doen, zou ze mevrouw Pepijn ontslaan. Mevrouw Pepijn liet merken dat ze hier niet gelukkig
mee was waarop mevrouw Dorla begon te huilen en aan mevrouw Pepijn nogmaals uitlegde hoe moeilijk ze het had. Mevrouw Pepijn was opgelucht dat mevrouw Dorla nooit meer op dit voorstel is teruggekomen.
De directe financieÈle afhankelijkheid die het pgb met zich meebracht, zorgde ook
bij andere professionele hulpverleners voor spanningen, bijvoorbeeld omdat het
moeilijker werd om misbruik ter sprake te brengen:
`Tsja, eigenlijk was het een vorm van ouderenmishandeling. Als een zoon bijvoorbeeld
aangeeft dat hij elke dag eten komt brengen en als ik daar dan kom, dan is er geen eten
te bekennen. De zoon ontvangt geld uit het pgb van zijn vader, maar hij doet er niets
voor. [¼] Erg triest allemaal. Er zijn ook sjoemelende bureaus die in beweren zorg te
leveren, maar dat vervolgens niet doen [¼] vaak hebben de clieÈnten dat zelf niet door.'

Het pgb maakte professionele hulpverleners financieel afhankelijker van hun client/patieÈnt/werkgever. Deze financieÈle afhankelijkheid vergroot wellicht de keuzevrijheid van de budgethouder, maar het lijkt erop dat het voor de professionele
hulpverlener moeilijker is geworden om problemen te bespreken of misbruik
kenbaar te maken.
Keuzes in het sociale netwerk
Budgethouders hebben door het pgb-beleid de mogelijkheid om een contract af te
sluiten met familieleden, vrienden, buren of andere bekenden. Geen van de geõÈnterviewde budgethouders kreeg evenwel zorg van kennissen, buren of andere
vrienden of bekenden. Er was een grote terughoudendheid om het pgb hiervoor
in te zetten. Soms was dit omdat de zorg te gespecialiseerd was en daardoor
aan professionals moest worden overgelaten, maar vaker vonden budgethouders
dat pgb-gerelateerde zorg niet paste bij relaties met vrienden, kennissen of buren.
Een budgethouder was in eerste instantie van plan om een kennis van de school
van haar zoon Hans in te huren, maar uiteindelijk zag ze daarvan af:
`Ik werd op een gegeven moment benaderd door een vader van school. Die wilde dat
wel. Toen waren we eigenlijk heel blij en heel gelukkig. Van ``nou we hebben eindelijk
iemand gevonden''. Maar wat bleek, die man die werkte bij Roermees, een centrum dat
diensten verleent aan gehandicapten. Ik zei: ``We willen je uit het pgb-budget betalen'',
maar dat wilde hij niet. Hij wilde graag op de loonlijst, zodat hij bij Roermees meer
uren kon krijgen. Daardoor gebruikte hij, in mijn beleving, Hans om bij zijn werkgever
meer uren af te dwingen en toen zijn wij daar op een gegeven moment mee gestopt.
Van ``ja, dat is niet de opzet, Jij biedt je hulp aan om ons te helpen en wij niet om jou
te helpen.'' Op zo'n moment ontstaan er toch wel problemen. [¼] Je vertrouwen is
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wel gelijk weg hoor! Als hij nu alsnog vanuit het pgb-budget wil werken, dan wil ik
dat niet meer.'

Met name ouders van een geestelijk of verstandelijk gehandicapt kind vinden het
doorgaans lastig dat ze niets terug kunnen doen voor de hulp die ze van anderen
krijgen. Men zou verwachten dat het pgb hiervoor een uitweg kon bieden, het
maakt het immers mogelijk om hulp financieel te vergoeden waardoor ouders
zich minder bezwaard voelen. Eva, bijvoorbeeld, kreeg een pgb voor haar dochter Sterre. Een vriendinnetje van Sterre had een verstandelijke beperking en
komt soms logeren, maar de ouders van Sterre's vriendinnetje konden Eva geen
vergoeding aanbieden omdat zij geen pgb hadden en dat maakte de zorg ingewikkelder:
`[Haar] ouders voelen zich zo bezwaard omdat ze mij niet uit het pgb kunnen betalen.
En die laten haar dus eigenlijk liever niet logeren. Terwijl met kinderen zonder [een
verstandelijke handicap], dan ga je even een weekje bij die en die logeren, maar omdat
het zo'n moeilijk kind is vinden ouders het ook fijn om er geld tegenover te stellen. Je
levert wel een hand vol ellende af: ``Succes ermee voor een week, wij gaan lekker op
vakantie.'' De ouders vinden het echt jammer. Hoe zeg je dat¼ ja, je kan ook bepaalde
waarden met het budget uitdrukken. Dat heb ik ook met mijn dochter. Als ik haar bij
iemand afzet en ik zeg ``nou, veel plezier ermee vanmiddag'' en ik kan diegene er iets
voor geven, dan voelt dat voor mij makkelijker.'

Het pgb-budget zou het in dergelijke gevallen makkelijker maken om hulp te
krijgen van vrienden of kennissen en daarmee zou de vrijemarktideologie inderdaad sociale netwerken ondersteunen. In dit geval hadden de ouders van het
meisje dat budget niet, maar ook als dat er wel was bleken ouders dat hiervoor
niet te willen gebruiken. Zij waren bezorgd dat het betalen van zorg de persoonlijke relaties te ingewikkeld zou maken.
Budgethouders hadden soms ook bezwaren tegen het ontvangen van hulp door
familie. Karel en Annette, bijvoorbeeld, deden alleen in uiterste noodgevallen
een beroep op hun kinderen. Annette had 24 uur per dag zorg nodig en zou zonder het pgb in een verpleeghuis moeten wonen. Ondanks de zware last die de
zorg met zich meebracht, hadden Annette en Karel afgesproken dat ze hun kinderen niet of nauwelijks om hulp zouden vragen:
`In geval van crisis bel ik mijn dochter, maar daar houd ik niet van. We hebben met de
rest van de familie afgesproken dat de kinderen niet verantwoordelijk zijn voor de zorg
van mijn vrouw. Maar als er crisis is, en het wordt me te veel, dan kan het niet anders.
Dan betaal ik ze ook, ook daar zijn contracten voor. Die regels zijn weer anders, zo
mogen ze langer achter elkaar werken dan professionele hulp, sommige arbeidswetgeving is niet relevant als je familie betaalt. Het is een erg goed systeem en we zijn er erg
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blij mee, anders was mijn vrouw al overleden zeg maar. Nu hebben we een paar uur
per dag goede momenten, het werkt goed.'

Bovendien weigerde Karel om het pgb-budget te gebruiken voor de zorg die hij
zelf verleent. Hij kon daar wel een pgb-budget voor ontvangen, maar vond dat
niet prettig. Zo probeerden hij en zijn vrouw om de financieel vergoede zorg zo
veel mogelijk buiten familierelaties te houden.
De meeste budgethouders die werden geõÈnterviewd huurden wel familie in. In
die gevallen ging hierbij meestal om zorg voor kinderen door grootouders. De
grootouders van het hulpbehoevende kind, en dan vooral de moeder van de
moeder, werd eerder vanuit het pgb betaald. Suzanne, bijvoorbeeld, huurde haar
moeder in om een vaste middag in de week voor haar zoon Hans te zorgen. Suzanne had niet het gevoel dat het pgb de relatie met haar moeder verandert:
`Het is denk ik wel zo dat als mijn moeder¼ Nu krijgt ze daar geen geld meer voor
want het budget is niet meer toelatend [bedoeld wordt toereikend]. Als de kinderen
daar op dinsdagmiddag heen gaan, dat zij een activiteit met hen doet. Dus het is niet
zo dat omdat zij nu geen geld meer krijgt ze er niet meer alert mee bezig is. In onze situatie is dat niet zo.'

Andere budgethouders die familie inhuurden, vonden dat soms wel lastig. Zo
vond een budgethouder dat het betalen van familie vanuit het budget wel ten
koste ging van de familiesolidariteit, maar ze leek ook te accepteren dat het nu
eenmaal altijd ongemakkelijk was om veel hulp te krijgen, of daar nu een financiele vergoeding tegenover stond of niet.
De meeste budgethouders waren terughoudend om het effect van het pgb op familieverhoudingen te bespreken. Een uitzondering hierop was Diana, die de zorg
door haar partner wel met het pgb betaalde, maar andere familie niet. Ze gaf duidelijk weer welke complexe overwegingen hieraan ten grondslag lagen:
Diana: `Dat heeft te maken met mijn persoonlijke familieband, die was niet zo geweldig
zal ik maar zeggen. Die zijn een beetje scheef. Nou ja, het is sowieso lastig om bij familie te zeggen van¼ Nou, er moet een soort eeuwige gelijkwaardigheid zijn omdat je familie bent. Je kunt niet van elkaar af¼ Als je opa belt en zegt: ``Ik wil graag een brood,
ik kan geen brood kopen'', dan ga je een brood voor je opa kopen zal ik maar zeggen.
Maar op het moment dat je iemand inhuurt dan hoort het gelijkwaardig te worden
maar dat wordt het niet want het is familie. Je kunt niet tegen familie zeggen: ``Verdorie¼ wil je alsjeblieft volgende keer anders schoonmaken want het zint me niet.'' Dat
kan ik wel zeggen tegen iemand die daarna gewoon de deur uit gaat. Maar je kunt
tegen familie niet zeggen van ``verdorie, ik vind dat je je werk niet goed doet vandaag'', of ``ga weg, ik ben je zat.'' Dat kan niet, want het is familie. Dus in zoverre
kom je dan altijd in een soort dubieuze positie. Je kunt de deur niet dichtdoen, ze blij-
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ven er toch. Ja, ik zeg het erg omslachtig¼ Je hebt geen middel om daartegenin te gaan
want als ik familie ontsla zit ik zelf in de problemen.'
Interviewer: `Maar hoe ging dat met je partner? Want die huur je ook in. En die gaat
ook niet de deur uit.'
Diana: `Nou goed, ja, goed, ja, je partner. Ja, omdat hij dat natuurlijk al deed. Maar het
verandert wel je relatie. Laat ik het zo zeggen. Je relatie is niet meer zoals je normaal ±
laat ik het een tuttige term geven ± een liefdesrelatie zou hebben. Je wordt, ja, je bent
niet meer echt partners in de zin van¼ Er is gewoon een zorgfactor bijgekomen en
dat beõÈnvloedt een normale relatie. Dat staat los van het geld hoor, dat geld kan het
ook niet goedmaken hoor.'

Familierelaties kunnen ingewikkelder worden als iemand hulpbehoevend is.
Het pgb kon dan de mogelijkheid bieden om die familierelaties zo min mogelijk
te belasten, zoals bij Annette en Karel het geval was, of om een vergoeding aan
familie te geven voor de zorg. Het geven van een vergoeding aan grootouders
voor de zorg van hun jonge kleinkind leek geen sterke bezwaren op te leveren.
Andere familiebanden zorgden eerder voor ongemakkelijke verhoudingen. Het
pgb-beleid gaat uit van hulp door familie, vrienden en kennissen die met het
budget versterkt kan worden. Voor budgethouders leek het eerder dat die sociale
verbanden makkelijker waren als ze niet door onderlinge hulp en financieÈn belast
werden. Betalingen werden meestal als een bedreiging voor deze sociale verbanden gezien, een bedreiging die de meesten effectief buiten de deur wisten te
houden.
Bureaucratie en wantrouwen
Het pgb kent een uitgebreide bureaucratie en dit was een populair gespreksonderwerp. De `vrije pgb-markt' kent een complexe bureaucratie die onzekerheden
en wantrouwen met zich mee leek te brengen. De vaststelling van het pgb-budget riep vragen op en zorgde voor onzekerheden. Karel, bijvoorbeeld, was zeer
positief over de vrijheid die het pgb bood en de mogelijkheid die er was om zijn
vrouw thuis te kunnen verzorgen. De bureaucratie ervoer hij echter als een grote
prijs voor de vrijheid:
`Je verliest ook vrijheid omdat je werkgever bent. Ik ben de werkgever van zeventien
hulpverleners, dat is veel werk, ik moet de belastingaangifte doen en dergelijke. Er is
vrijheid, maar er is tegelijk veel extra werk.'

Naast de financieÈle administratie was er het bureaucratische proces dat nodig
was om een indicatie vast te stellen. Zo vond Janine het contact met het zorgkantoor erg confronterend; ze moest steeds uitleggen hoe moeilijk de situatie van
haar dochter was. Als de ambtenaar haar situatie kort samenvatte, vond Janine
dat erg confronterend: `Dat je denkt: ``God, is het zo erg? O jeetje!'' En dan krijg
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je een indicatie van hier tot Tokio dat je denkt ``oh ja!'' Nou dan ben ik altijd
zwaar depressief omdat ik dan van zo iemand hoor in wat voor ellende ik zit.'
Zowel ambtenaren die de zorg vaststelden als diegenen die de zorg vroegen kregen vaak het gevoel dat ze gemanipuleerd werden, en dit versterkte het onderling wantrouwen. Karin, die een budget voor haar zoon ontving, zei hierover:
`Ze vragen altijd wat mijn zoon niet kan en er wordt nu steeds meer bezuinigd en het
vervelende is dat ik altijd moet zeggen wat hij niet kan en dat is niet leuk. En hun insteek is natuurlijk zo weinig mogelijk geld en onze insteek is zoveel mogelijk geld, en
wat te veel is storten we wel weer terug. Maar daar zijn ze steeds zuiniger en dat
wordt natuurlijk steeds erger. Daarnaast vind ik het soms ook mensonterende indicatoren, wat ik altijd voor mijn zoon moet invullen, ik vind dat gewoon heel erg. Ik kreeg
dan zo'n lijst voor autisme met daarop: ``Eet hij poep? Eet hij aarde? Eet hij gras?'' En
dan denk ik ja, hij is geen beest. En dat dan elke keer, want je krijgt bij wat voor instantie ook weer hetzelfde formulier en dan denk ik: Nee, hij eet nog steeds geen gras,
en ook geen poep. Die indicatieteller is elke twee jaar; jaarlijks moet je een aanvraag invullen; en ik moet halfjaarlijks verantwoording afleggen.'

Dit wantrouwen werd ook gevoed door de soms wilde verhalen die de ronde
gingen, zoals een volledig uit het pgb betaalde vakantie voor het gezin. Suzanne
kreeg een folder van een bedrijf met dat aanbod. Het vakantieprogramma was
aangepast op de behoeften van haar zoon en bood extra programma's die gerelateerd waren aan zijn aandoening, maar toch voelde ze zich hier niet gemakkelijk
bij. Ze vond dat het redelijker was als er een eigen bijdrage was, zodat alleen de
kosten voor haar zoon vergoed werden. Een bijdrage op het forum van Per Saldo
bestrijdt dat dit soort vakanties volledig met het pgb betaald kunnen worden:
`Er kan vrijwel niet gefraudeerd worden met het pgb. Dus al die indianenverhalen over
mensen die op dure vakanties gaan van het pgb, dat is gewoonweg niet mogelijk zonder dat die mensen daardoor enorm in de problemen komen. Uit jaloezie kunnen mensen rare verhalen de wereld in helpen.'

De `vrije markt' hield in dat budgethouders hun weg moesten vinden in een
complexe bureaucratie en financieÈle administratie. Dit bracht onzekerheden met
zich mee over wat wel en wat niet werd vergoed, en of dat wel of niet moreel
verdedigbaar was. Suzanne worstelde vooral met wat zij de `indicatiehokjes'
noemde:
`Als je kind dus net net net een beetje buiten een hokje valt ± wat vaak gebeurt want het
gaat om mensen ± dan loop je tegen de randen van je hokje aan. Dan zeg je: ``Ja, maar
ik wil eigenlijk net iets meer dit of net iets meer dat.'' Ik vind ze zelfs zo naar dat ik
mijn telefoonnummer niet meer op de formulieren invul, maar het telefoonnummer
van mijn man. Als je eÂeÂn woordje verkeerd zegt, dan draaien ze het hele verhaal om.
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En als je dan zegt: ``Ja, maar zo bedoelde ik het niet'', dan hoor je ``ja maar mevrouw,
net heeft u dat wel gezegd.'' Je wordt heel erg gepakt op wat je zegt, en ze doen alsof je
een of andere boeman bent die geld wil aftroggelen.'

Het pgb bood wel zeker belangrijke vrijheden maar de bureaucratie zorgde ook
voor een audit culture (Strathern, 2000): een cultuur die gericht is op controle.
Pgb-houders, pgb-gerelateerde instanties en hulpverleners werden regelmatig geconfronteerd met elkaars wantrouwen. Paradoxaal kon de keuzevrijheid die het
pgb bood, bijdragen aan geõÈnstitutionaliseerd wantrouwen in overheidsinstanties.
Dat wantrouwen was op allerlei manieren terug te vinden. De aanvragers van
het budget werden vaak wantrouwend benaderd omdat ze wel eens onterechte
claims konden indienen; ambtenaren werden geconfronteerd met het wantrouwen van mensen die een budget aanvroegen en bezorgd waren dat ze onwelwillend werden bejegend; aan budgethouders werden soms luxe diensten aangeboden waardoor het vertrouwen in het pgb als financieel instrument ondermijnd
werd. De `pgb-markt' leek onderling wantrouwen te versterken, vooral het wantrouwen in overheidsinstellingen. Het dualisme tussen vrije markt en bureaucratie past hier niet, men kan eerder spreken van een `vrijemarktbureaucratie'. Daarmee bedoelen we dat de ideologie van de vrije markt in de praktijk afhankelijk is
van een bureaucratie die het wantrouwen in de staat en haar instituties kan ondermijnen.6

8.5

Conclusie: fricties van keuzevrijheid en duurzame sociale
verbanden

De combinatie van twee uitgangspunten van het beleid, die van de keuzevrijheid
en van de sociale verbanden, veroorzaakt spanningen in de praktijk met het persoonsgebonden budget. Die spanning blijft verscholen zolang het gaat om de
vorming van beleidsinstrumenten en komt tot uiting als die instrumenten realiteit
worden. De zegeningen van marktwerking (of het geloof in de vrije markt) stimuleerden de voorgaande kabinetten om de markt ook in de zorg geleidelijk toe
te laten. Het ideologische hoogtepunt voor marktwerking in de zorg lag rond de
eeuwwisseling met onder andere de nota Vraag aan bod (VWS, 2001) en de hierin
verder uitgewerkte ontwikkeling van het pgb. De beleidstaal in deze rapporten
verhult de fricties door het gebruik van jargon dat op zo'n manier is gesteld dat
het moeilijk is om ertegen te zijn. De zegeningen van keuzevrijheid worden op
een pragmatische en instrumentele manier benadrukt, net als die van de onderlinge hulp en sociale verbanden. Vooral de liberalen hadden zich met het pgb geafficheerd: het werd hun `troetelkind' genoemd. Los van de politieke voorkeur
6. Voor een soortgelijke dynamiek bij het verstrekken van uitkeringen in Zuid-Afrika, zie BaÈhre
(2011).
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kan men voorstander van het pgb zijn vanwege de prijzenswaardige gedachte
om in de zorg van aanbod- tot vraagsturing te geraken. Niet de aanbieder van
zorg zou het voor het zeggen krijgen, maar de zorgvrager. ClieÈnten kregen de
mogelijkheid richting aan hun eigen leven te geven. De verwachting was dat
budgethouders oplossingen voor hun zorgvragen zouden vinden die de reguliere
instellingen niet konden leveren. Juist mensen met een langdurige hulpvraag, die
dus levenslang en levensbreed van zorg en andere voorzieningen afhankelijk zijn,
zouden met het pgb meer grip kunnen krijgen op het moment van zorgverlening,
de wijze van zorgverlening, gewenste variatie in zorgverlening et cetera. Dat ze
daarbij een financieÈle vergoeding konden bieden aan familie, vrienden, of buren
werd als een positieve ontwikkeling gezien. Mogelijke fricties bleven onbenoemd,
of werden niet geeÈxpliciteerd.
In deze bijdrage hebben we laten zien hoe in de praktijk van budgethouders met
een pgb de verschillende elementen van het vrijemarktdenken zich vermengen
met de (stille) verwachtingen van sociale verbanden en de eisen van de overheidsbureaucratie. In veel opzichten gaf het pgb budgethouders nieuwe (keuze)vrijheden. Zo kregen budgethouders zeggenschap over wie ze wel en niet in
huis haalden en wie voor ze zorgt en onder welke voorwaarden het zorgen of begeleiden vorm kreeg. Het is echter niet zo dat budgethouders uitgebreid gingen
`shoppen' naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Soms betekende dit dat professionele hulpverleners kwetsbaarder werden. Ze kregen eerder te maken met
de gevolgen van een chaotische administratieve afhandeling en het werd moeilijker voor ze om misstanden bespreekbaar te maken. Er ontstond dus niet zozeer
een vrije markt, maar een nieuwe onderhandelingsbasis tussen zorgvragers en
professionals, een verschuiving van de machtsverhouding tussen zorgvragers en
professionals.
De geõÈnterviewden waren zeer positief over de mogelijkheden die het pgb bood.
Zorg was een zware taak en velen vonden het belangrijk dat ze een vertrouwd
iemand, dus vaak een familielid, konden betalen. Omdat vertrouwen zo belangrijk was, was men terughoudend om aanspraak te maken op andere sociale netwerken dan nabije relaties. Veel mensen huurden zorg in van familie en het lijkt
erop dat het pgb de familiebanden als zodanig niet negatief beõÈnvloedde. Toch
zijn er ook aarzelingen naar voren gebracht door budgethouders. Familie en
vooral de partner geld betalen was toch iets waarover met een zekere schroom
werd gesproken. Het stond soms de bestaande relaties in de weg. Het was eerder
zo dat familierelaties sterker werden omdat professionele hulp kon worden betaald. Door het inhuren van professionele hulp hoefde men minder een beroep
te doen op familie, waardoor de omgang gemakkelijker werd.
Budgethouders hadden een ambivalente houding ten opzichte van het geven van
geld voor hulp. Men wilde graag wat terug doen voor vrienden, buren of anderen die hielpen en had geen principieel bezwaar tegen een financieÈle vergoeding.
Tegelijkertijd waren er wel zorgen dat geld het karakter van die relatie negatief
zou beõÈnvloeden, dat het het onderling vertrouwen kon schaden of dat de relatie
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te berekenend zou worden. Men vond geld niet passen binnen intieme relaties.
Om die reden probeerden de meeste geõÈnterviewde budgethouders het pgb-budget buiten hun persoonlijke relaties te houden, met uitzondering van enkele familiebanden, met name die tussen moeders en dochters. In die relatie leek geld minder snel een bezwaar te zijn. Vanwege de verwachtingen en morele evaluaties
van sociale verbanden is het principe van de `vrije markt' waarin men vrijelijk
kan kiezen niet terug te vinden. Ook werd de `vrije markt'-keuze eerder als een
bedreiging dan een ondersteuning van solidariteit en onderlinge hulp gezien.
Het voordeel van het pgb-budget was eerder dat hulpbehoevende mensen minder aanspraak op hun sociale netwerk hoefden te maken, waardoor het makkelijk
was om die contacten te houden.
De praktijk van het pgb is niet die van de `vrijemarktideologie', maar veeleer die
van de `vrijemarktbureaucratie'. De bureaucratie die nodig is om de vrijemarktideologie uit te voeren kon een bron worden van wantrouwen tussen budgethouders en de medewerkers van de zorgkantoren, maar het wantrouwen gaat dieper. Budgethouders gaven aan dat zij regelmatig te maken hadden met ambtenaren die de motieven om geld aan te vragen wantrouwden. Ze werden geregeld
geconfronteerd met de vraag: `Hebben we hier te maken met een budgethouder
die terecht geld ontvangt of niet?' Het is precies deze vraag die de vrijemarktbureaucratie oproept. De indicatie, de herindicatie, de financieÈle administratie, de
directe afhankelijkheid tussen hulpverlener en budgethouder, de vermoede verborgen motieven van bekenden die hulp tegen betaling willen aanbieden, evenals
de speculaties van anderen over onnodige en luxe vergoedingen die het pgb mogelijk maakt, produceren een breed maatschappelijk wantrouwen. Deze vrijemarktbureaucratie zorgde niet zozeer voor transparantie en openheid maar
leidde er eerder toe dat het wantrouwen in de overheid werd versterkt.
De vrije markt, zo laat het pgb zien, maakt dat de grenzen tussen de markt en
het private domein verschuiven. De ideologie van de vrije markt zorgt er misschien niet voor dat sociale verbanden verdwijnen, maar men kan er ook niet
vanzelfsprekend van uitgaan dat ze samengaat met gemeenschapszin en solidariteitsmechanismen.
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Waarom nemen professionals de ruimte
niet? Stille ideologie in de
reclassering
Karin Geuijen

9.1

Inleiding

Waarom nemen medewerkers van publieke organisaties niet de ruimte als die
hun wordt geboden, terwijl ze zelf aangeven dat ze meer ruimte nodig hebben
om hun werk goed te kunnen doen? In deze bijdrage wordt betoogd dat stille
ideologie daarin een rol speelt, en wel op vier manieren. Die bewering wordt onderbouwd aan de hand van een onderzoek naar een pilot binnen de reclassering,
die als uitgangspunt had: `Geef de professional de ruimte.'
Die pilot kan gezien worden als onderdeel van het al enige tijd gevoerde brede
maatschappelijke debat over het thema van de `beklemde professionals'. Opinieleiders en wetenschappers als Evelien Tonkens, Gabriel van den Brink, Jos van
der Lans, Mirko Noordegraaf en Hans de Bruijn buigen zich over dit thema (zie
bijvoorbeeld Van der Lans, 2008; Tonkens 2008). Ook in het kabinet en de Tweede
Kamer maken politici zich er zorgen over dat professionals in allerlei sectoren ±
waaronder de reclassering ± beklemd zijn geraakt door productie- en verantwoordingseisen. Daarom is in november 2007 de Motie van Velzen aangenomen die als
doel heeft om in de vorm van een experiment in een reclasseringsregio aan medewerkers de kans te geven hun werk meer naar eigen professioneel inzicht in te
vullen. Deze pilot is in april 2009 van start gegaan in een regio. De reclasseringsorganisaties werkten samen aan de uitvoering ervan. De duur van deze pilot was
twee jaar, en er was drie ton per jaar beschikbaar voor het experiment.
Tegelijkertijd wordt ook van de reclassering verwacht dat ze bijdraagt aan een
veiliger samenleving door ervoor te zorgen dat veroordeelden na afloop van
hun straf niet weer opnieuw in de criminaliteit terechtkomen. Politici, de pers en
ook het grote publiek willen het liefst 100 procent veiligheid, maar willen in ieder
geval nooit meer horen dat een veroordeelde verkrachter of moordenaar opnieuw heeft toegeslagen terwijl hij onder toezicht stond van de reclassering. En
ze willen dat dit bijdragen aan een veiliger samenleving zo goedkoop mogelijk
gebeurt. Er mag geen geld over de balk worden gesmeten, zeker niet in tijden
van bezuinigingen op de publieke sector. Het moet duidelijk zijn waar het geld
aan wordt uitgegeven en wat dat oplevert. Omdat het al dan niet terugvallen in
de criminaliteit iets is dat van veel verschillende factoren kan afhangen en niet
iets is dat door eÂeÂn organisatie alleen kan worden beõÈnvloed, werkt de reclasse-
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ring samen met tal van andere organisaties om haar doelstelling te behalen, uiteenlopend van maatschappelijk werk tot woningcorporaties en van gemeenten
tot gevangenissen.
De verwachting was dat deze pilot een groot succes zou worden. Alle voorwaarden leken aanwezig: er was van alle kanten aandacht voor het probleem, er was
politieke steun voor een oplossing, en er was geld om die oplossing mogelijk te
maken. Toch ging het fout. In deze bijdrage zal ik het falen van de pilot duiden
vanuit een combinatie van vier factoren. De eerste factor behelst de intern tegenstrijdige doelstelling van de reclassering, die medewerkers een onvoldoende helder
houvast geeft in hun handelen. De tweede factor is de context van de reclassering
met haar geloof dat bedrijfsmatig en `evidence based' werken leidt tot de noodzakelijke effectiviteit en efficieÈntie. De derde factor zijn de medewerkers die vanzelfsprekend geacht worden professionals te zijn, maar dat maar beperkt blijken te
kunnen waarmaken. De vierde factor is het vanzelfsprekende geloof dat samenwerken in netwerken de oplossing is voor meervoudige, complexe problemen. Bij
het falen van deze pilot is dus sprake van een combinatie van vier verschillende
vanzelfsprekendheden die geen tegengeluid dulden: stille ideologie in viervoud.
Hierna wordt eerst de achtergrond van de pilot naar de aanleiding van de Motie
van Velzen geschetst en de resultaten die deze heeft opgeleverd. Daarna worden
de vier zojuist genoemde factoren uitgewerkt om aannemelijk te maken hoe het
heeft kunnen gebeuren dat zo'n mooie kans niet gegrepen is en wat er nodig
zou zijn om dat wel mogelijk te maken. Zoals gezegd: deze case kan meer inzicht
geven in een veel algemenere kwestie: waarom nemen medewerkers van publieke organisaties niet de ruimte als die hun wordt geboden, terwijl ze zelf aangeven dat ze meer ruimte nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen?

9.2

De pilot Motie van Velzen

De motie van Velzen had expliciet tot doel de reclasseringswerkers de mogelijkheid te geven om het werk naar eigen professioneel inzicht in te richten. Maar,
professionele ruimte is natuurlijk geen doel op zichzelf. Het is een middel om
het reclasseringswerk effectiever te kunnen doen. De motie gaat ervan uit dat
professioneel inzicht nodig is om effectiever te werken. En het reclasseringswerk
moet beter en effectiever gedaan worden om de samenleving veiliger te maken.
De reclassering dient daaraan bij te dragen. Dat is nog behoorlijk lastig. Het recidivepercentage ligt nu vijf jaar na beeÈindiging van een straf rond de 70 procent.
Bij degenen die in de gevangenis hebben gezeten ligt dat zelfs al op 54 procent
na twee jaar. Natuurlijk heeft de reclassering hierop maar beperkt invloed. Ze
kan proberen om clieÈnten te ondersteunen in het vinden van huisvesting. Ze kan
helpen om het dagelijks leven te structureren en een zinvolle invulling te geven,
bijvoorbeeld via werk. Het is bekend uit criminologisch onderzoek dat mensen
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bij wie dit lukt en die dus tot op zekere hoogte herintegreren in de samenleving,
minder snel en ernstig recidiveren.
Met de motie van Velzen wilden politici ± met als uiteindelijk doel een veiliger
samenleving te bevorderen ± de belemmeringen op de professionele ruimte verminderen. In de motie werd in dat kader vooral gewezen op productie-eisen en
de verantwoordingsdruk. Omdat de reclasseringsorganisaties bij verminderde
productie ook hun inkomsten terug zouden zien lopen, koos de Kamer ervoor
om extra geld ter beschikking te stellen voor deze organisaties.
De pilot ging zoals gezegd in april 2009 van start in eÂeÂn regio, met een looptijd
van twee jaar. In deze regio werken 58 medewerkers bij de drie reclasseringsorganisaties samen.1 Dit zijn de mensen die gebruik mogen maken van de ruimte
die de motie biedt. Het gaat dus om een vrij klein experiment. Medewerkers
mogen zelf bepalen of en wanneer ze de aan de motie gerelateerde extra ruimte
willen inzetten. Hebben ze een clieÈnt waarbij ze denken dat dit effectief zou kunnen zijn, dan overleggen ze het inzetten van de motie met hun werkbegeleider en
soms komt het ter sprake in het casuõÈstiekoverleg. Het initiatief om de motie al
dan niet in te zetten ligt dus volledig bij de individuele medewerkers. In de
regio werd bij het begin van de pilot (in het voorjaar) een introducerende bijeenkomst belegd voor de medewerkers en werkbegeleiders om een toelichting te
geven op de pilot. In november 2009 volgde de eerste bijeenkomst waarvoor alle
medewerkers werden uitgenodigd en ervaringen werden uitgewisseld.
Onderzoek naar de pilot
Vier onderzoekers deden tot aan het einde van het eerste jaar van de pilot een
onderzoek naar hoe de pilot zich ontwikkelde.2 Twee onderzoekers waren ver1. In Nederland bestaan drie verschillende reclasseringsorganisaties naast elkaar. Reclassering Nederland is de grootste, met 60 procent van het totale aantal clieÈnten. Haar motto is `Naar een veiliger
samenleving'. De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) begeleidt met name verslaafde clieÈnten. Dat zijn ongeveer 30 procent van de clieÈnten. Het motto van SVG is `reclasseren met zorg'. De
derde reclasseringsorganisatie is de Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering. Zij zet zich in voor
daklozen en andere kwetsbaren. Ze begeleidt circa 10 procent van de clieÈnten, onder het motto
`voor een aanpak die werkt'. De taken van de drie reclasseringsorganisaties zijn: ten eerste het
vaststellen van diagnoses en het uitbrengen van adviezen over passende straf en interventie; ten
tweede toezicht houden op voorwaardelijk gestraften; ten derde uitvoering van gedragsinterventies binnen toezicht of detentie; en ten vierde de uitvoering van taakstraffen (werkstraffen). De reclasseringsorganisaties doen deze taken in opdracht van het Openbaar Ministerie, rechters of het
gevangeniswezen. Ze worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie.
2. Het eindrapport over dit onderzoek werd in mei 2010 aangeboden aan de reclasseringsorganisaties. Dr. Karin Geuijen (projectleider), USBO; Aline Bos MSc, USBO; dr. Joan E. van Horn, HU;
drs. Lous Krechtig, HU; i.s.m. Donnalee Heij BA. (mei 2010). Hoe neem je ruimte? Hoe regel je ruimte?: De pilot Motie van Velzen: minder bureaucratie en meer professionele ruimte in de reclasseringsregio
Den Bosch/Eindhoven. Universiteit Utrecht, USBO Advies; Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.
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bonden aan de School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De andere twee onderzoekers waren verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.
De onderzoekers hebben vanaf juni tot eind december 2009 met driekwart van de
58 medewerkers minimaal eÂeÂn keer contact gehad in het kader van het onderzoek. Daarnaast hebben ze ook werkbegeleiders en alle betrokken unitmanagers,
regiomanagers, beleidsmedewerkers en directeuren van de drie organisaties gesproken. Ook partnerorganisaties zijn in het onderzoek betrokken.
Met deze mensen zijn face-to-face- en/of telefonische interviews gehouden. Daarnaast zijn aan alle medewerkers digitale vragenlijsten voorgelegd. Die zijn door
driekwart van de medewerkers teruggestuurd. Ter aanvulling hebben de onderzoekers ook nog bijeenkomsten bijgewoond waarin de Motie van Velzen aan de
orde kwam, zoals in casuõÈstiekbesprekingen waar de begeleiding van bepaalde
clieÈnten wordt besproken. En ze hebben telefonische interviews gehouden met
de belangrijkste samenwerkingspartners van de reclassering.
Aan het einde van de looptijd van de pilot zijn ook de cases uit het tweede jaar
door de onderzoekers bekeken. Het bleek dat er geen grote verschillen bestaan
ten opzichte van de cases uit het eerste jaar, die meer in detail onderzocht zijn
en waarop deze bijdrage gebaseerd is.
Resultaten van de pilot
Uit het onderzoek naar de pilot Motie van Velzen bleek dat bijna driekwart van
de medewerkers van de reclasseringsorganisaties vond dat binnen de bestaande
kaders niet genoeg mogelijkheden waren om te kunnen doen wat zij nodig vonden. Meer dan de helft van de medewerkers vindt dat het justitieÈle kader waarin
zij moeten werken3 hen belemmert om te doen wat nodig is. Aan het einde van
het eerste jaar van de pilot Motie van Velzen blijkt dat ongeveer de helft van de
medewerkers de Motie heeft gebruikt, meestal voor een, soms voor twee clieÈnten.
Deze medewerkers kiezen er daarbij voor om specifiek in te zetten op activiteiten
waarmee ze meer continuõÈteit kunnen creeÈren in het reclasseringstraject. Daarin
sluiten zij aan bij wat bekend is uit de literatuur: continuõÈteit is een belangrijke
voorwaarde voor een effectief reclasseringstraject, vooral voor bepaalde clieÈnten
(Hermanns & Menger, 2009). Medewerkers creeÈren die continuõÈteit in het reclasseringstraject op twee manieren:
· Ten eerste vullen ze leemtes op die vallen vanwege het feit dat ze alleen producten mogen leveren na justitieÈle opdracht. Dus, ze gaan clieÈnten in sommige
gevallen al aan gedragsinterventies laten deelnemen als daar nog geen op3. De reclassering werkt in het justitieel kader in opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechter of
de Dienst JustitieÈle Inrichtingen. Dat betekent dat alleen die activiteiten van medewerkers gesubsidieerd worden die gevat kunnen worden onder elf omschreven producten, zoals een aantal vastomschreven cursussen.
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dracht voor is van de rechter, of ze starten alvast met toezicht houden op een
clieÈnt. Soms ze blijven clienten volgen en begeleiden tussen twee trajecten in,
terwijl ze daarvoor geen opdracht hebben, of ze blijven betrokken nadat het
toezichtstraject is afgelopen. Kortom: in deze pilot vullen ze leemtes in de tijd
op die in het reguliere reclasseringsproces vallen voor, tijdens en na de momenten dat ze de vastgestelde producten ± zoals toezicht ± mogen inzetten.
· Ten tweede besteden in deze pilot ze meer tijd en energie aan het doorverwijzen van (zeer) complexe clieÈnten naar andere organisaties, En soms gaan ze
zelf aan de slag met het zelf intensiever begeleiden van deze clieÈnten als daarvoor geen andere organisaties gevonden kunnen worden.
Ze werken dus langer en intensiever met bepaalde clieÈnten. De volgende vraag is
natuurlijk: voor wie zetten reclasseringswerkers deze activiteiten in? Zij kiezen
voor clieÈnten die `extra kwetsbaar' en complex zijn en daarmee moeilijk door andere organisaties te begeleiden. Dat zijn ook clieÈnten die vaak moeilijk vatbaar
zijn voor rationele argumenten en motivatie. Concreet gaat het om daders huiselijk geweld, licht verstandelijk gehandicapten en verslaafden met een psychiatrisch probleem.
En wat levert dat dan op? Driekwart van de medewerkers die de Motie van Velzen inzetten verwacht positieve effecten. Een kwart denkt dat wat zij doen geen
effect zal hebben gehad omdat de clieÈnt bijvoorbeeld geen zin had om mee te
werken (vrijwillige participatie was vooraf als voorwaarde gesteld). Geen enkele
medewerker verwacht dat de inzet van de Motie van Velzen negatieve gevolgen
zal hebben. Dat zou echter wel degelijk tot de mogelijkheden kunnen behoren:
clieÈnten zouden met de Motie van Velzen in de hand te lang vastgehouden kunnen worden; het zou mogelijk zijn dat er te weinig doorverwezen wordt zodat
andere organisaties hun toegewezen taken niet gaan verbeteren.
Al met al geen spectaculaire opbrengst: nog niet de helft van de medewerkers die
het wordt toegestaan meer ruimte te nemen doet dat, en dan ook nog maar voor
slechts een of twee van hun gemiddeld twintig clieÈnten. En als ze meer ruimte
nemen, dan doen ze dat door net iets eerder te starten met een (toezichts- of interventie)traject of door daar iets langer mee door te gaan dan ze in hun reguliere
werk toch al deden. Of ze zetten de extra ruimte in door net iets meer moeite te
doen om een clieÈnt bij een andere organisatie onder te brengen dan ze toch al
deden. Hoe kan dit? Eerst klagen ze over hun gebrek aan ruimte. Dan krijgen ze
ruimte, en wat doen ze? Ze doen net ietsje meer, net ietsje eerder of langer. Dat
gebeurt niet voor niets, dat ligt aan vier aanwijsbare factoren of vanzelfsprekendheden, die het hen lastig maken om werkelijk anders te gaan handelen.
Vanzelfsprekendheid 1: `Wij maken de samenleving veiliger door recidive te verminderen'
De missie van de reclassering kent een dubbelheid die feitelijk een tegenstrijdige
opdracht geeft aan de medewerkers. Aan de ene kant is die missie gericht op het
veilig maken van de samenleving, maar aan de andere kant is die missie ook ge-
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richt op zorg voor individuele clieÈnten, vaak kwetsbare mensen: verslaafden,
daklozen, met psychiatrische aandoeningen en/of een laag verstandelijk niveau.
Dus de reclassering is er enerzijds voor het verminderen van recidive ten behoeve van veiligheid en orde in de samenleving. Anderzijds is ze er ook voor
zorg en welzijn van de individuele clieÈnt. Maar wat heeft prioriteit: de samenleving of de individuele clieÈnt? Moeten problemen van individuele clieÈnten aangepakt worden of moet dat alleen als ze leiden tot overlast bij anderen?
De reclassering krijgt haar geld van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat
is de opdrachtgever. Zoals bekend valt het ministerie onder de minister als onderdeel van het kabinet; het kabinet wordt gecontroleerd door het parlement; en
het parlement wordt gekozen door de burgers. Dat betekent dat de minister uiteindelijk dus moet handelen en keuzes maken met de wil van de burgers in gedachten, zoals die zich uit in verkiezingsuitslagen, maar ook via de media. In
deze tijd van law and order heeft de veiligheid van de samenleving daarbij prioriteit. Aantasting van die veiligheid moet worden voorkomen. Maar ook aantasting
van veiligheidsgevoelens moet worden voorkomen. Elk incident met een clieÈnt
van de reclassering dat door de media wordt opgepakt is er een te veel. Incidenten tasten de geloofwaardigheid van de reclasseringsorganisatie aan en daarmee
de legitimiteit en uiteindelijk ook de bereidheid van de burgers om hun belastinggeld te laten besteden aan reclasseringswerk. Dan komt ook het voortbestaan
van de reclasseringsorganisaties onder druk te staan. Maar ook individuele reclasseringswerkers worden op het matje geroepen en soms zelfs letterlijk voor de
rechter gesleept als clieÈnten erg de fout in gaan. Burgers houden hen individueel
aansprakelijk. Reclasseringswerkers zijn daarvan doordrongen. Dat belemmert
hun potentie voor innovatie. Als je meteen, openlijk en individueel wordt afgerekend bij fouten, dan bedenk je je wel twee keer om nieuwe zaken uit te proberen.
Reclasseringsmedewerkers werken met die individuele clieÈ nten. Mensen die
zeker niet vrijwillig met de reclassering samenwerken. Ze doen dat omdat ze
daartoe verplicht zijn. Het zijn echter ook mensen met wie de reclasseringsmedewerkers een vertrouwensband moeten opbouwen om ze zover te krijgen dat ze
meewerken aan de reclasseringsinterventies zoals cursussen. Als ze dat niet
doen, dan zijn interventies namelijk gedoemd te mislukken. Deze mensen worden niet hun leven lang opgesloten en moeten daarom oefenen met re-integreren
in de samenleving.
In hun werk hebben reclasseringswerkers dus aan den lijve te maken met de
dubbele boodschap: hou het belang van de samenleving vooral in het oog, en tegelijkertijd: hou het belang van de individuele clieÈnt in het oog. Bescherm de samenleving tegen justitiabelen, en ondersteun clieÈnten in het herintegreren in de
samenleving. Hoe is de balans? Gaat het vooral om straf, toezicht en controle?
Of gaat het vooral om begeleiding en hulp? Tot op zekere hoogte is het de (lastige) opgave van individuele reclasseringsmedewerkers om hierin in elke afzonderlijke situatie van elke afzonderlijke clieÈnt een goede afweging te maken. Als
een individuele clieÈnt bijvoorbeeld niet komt opdagen op afspraken met de re-
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classeringsmedewerker en op die manier de voorwaarden overtreedt die gesteld
zijn aan het toezicht, dan maakt het nogal wat uit of de reclasseringsmedewerker
dan het toezichtstraject afbreekt en de clieÈnt terugstuurt naar de gevangenis (vanuit de focus op straf, en op de veiligheid van de samenleving) of dat de reclasseringsmedewerker dit interpreteert als symptoom van psychiatrische problemen/
verslavingsproblemen (vanuit de focus op zorg, en op de veiligheid van de individuele clieÈnt).
Deze afwegingen moeten echter gebaseerd zijn op een goede en voortdurende
gezamenlijke collegiale bezinning op waartoe de reclassering eigenlijk bestaat:
wat is haar identiteit, wat zijn haar kernwaarden? Reclasseringsmedewerkers
moeten in beslissingen over keuzes in hun dagelijkse praktijk met individuele
clieÈnten kunnen voortbouwen op de fundamentele inzichten die voortkomen uit
gezamenlijke reflectie op wat de kern van hun werk is in het huidige tijdsgewricht. Dat is nodig, zeker als politiek en media er met argusogen bij staan en
bij elke fout willen afrekenen. Anders is het gevolg dat de angst regeert en risicomijding bepaalt wat medewerkers kiezen aan activiteiten ten behoeve van samenleving en clieÈnten en hoe ze hun werk uitvoeren.
Vanzelfsprekendheid 2: `Meten is weten' en `evidence based werken is effectief'
Binnen de reclasseringsorganisaties wordt gewerkt op basis van outputfinanciering in een strikt justitieel kader, in opdracht van het Openbaar Ministerie, de
rechter of de Dienst JustitieÈle Inrichtingen. Zoals hierboven al aangestipt, betekent dit dat alleen die activiteiten van medewerkers gesubsidieerd worden die
gevat kunnen worden onder elf omschreven producten, zoals een aantal vastomschreven cursussen. Interventies die niet onder deze producten vallen, worden
niet vergoed en daarom ook niet verricht. Reclasseringsmedewerkers weten precies welke producten zij mogen leveren. Zij moeten die ook registreren in het
ClieÈnt Volg Systeem (CVS) dat sinds 1999 binnen de reclassering gebruikt wordt.
Dat werkt feitelijk als een `kassa': geleverde producten worden hierin aangeslagen en pas daarna vergoed. Sinds 2002 worden jaarlijks afspraken gemaakt tussen de reclasseringsorganisatie en het ministerie over de in dat jaar te verrichten
werkzaamheden (hoeveel producten worden geleverd), en dat wordt via het
CVS afgerekend. Alleen wat ingekocht is wordt afgerekend. Dat betekent dat
alle werkzaamheden gericht moeten zijn op output, dus op te registreren producten. Het (financieel) overleven van de reclasseringsorganisatie hangt daarvan af.
Ook hiervan zijn de reclasseringsmedewerkers doordrongen. Zij geven hun activiteiten met clieÈnten vorm binnen het kader van de af te rekenen producten.
Eventuele vernieuwende benaderingen moeten geherdefinieerd worden binnen
de bestaande producten willen ze afgerekend kunnen worden. Het is een understatement om te stellen dat dit niet werkt als een premie op innovatie.
Net als bij alle experimenten is ook in deze pilot een aantal keuzes gemaakt die
mogelijk hebben geleid tot een niet optimale ontwikkeling ervan. Zo is een aantal
randvoorwaarden niet optimaal geregeld. Vooral was het voor de medewerkers,
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werkbegeleiders en ook de unitmanagers blijvend onduidelijk of er sprake zou
zijn van een compensatie in het geval de `productie' zou dalen vanwege de inzet
van de motie van Velzen. Het feit dat dit onduidelijk bleef, heeft ertoe geleid dat
medewerkers en met name werkbegeleiders en unitmanagers zich hebben beperkt in het inzetten van de ruimte, geboden in de pilot. Het is niet toevallig dat
de medewerkers en unitmanagers juist over deze kwestie onzeker worden en het
zekere voor het onzekere kiezen. Het is een gevolg van de focus op productie.
Deze uit zich ook in de ruime organisatiestructuur ten behoeve van toezicht dat
georganiseerd wordt bij de pilot: er is een stuurgroep van regionale middenmanagers, een cooÈrdinatiegroep van unitmanagers, en een begeleidingscommissie
van beleidsmedewerkers uit de reclasseringsorganisaties en van het departement.
Hieruit blijkt dat enerzijds het idee bestond om de medewerkers veel ruimte te
geven, maar anderzijds tegelijkertijd ook de angst bestond dat medewerkers die
ruimte verkeerd zouden gaan gebruiken en dat ze daarmee zich niet aan bestaande beleidsafspraken zouden houden en ook dat ze minder productie zouden
gaan halen.
Naast deze focus op productie en efficieÈnt werken wordt er binnen de reclassering en ook door bijvoorbeeld het departement grote waarde gehecht aan het zo
effectief mogelijk werken. In het kader daarvan is een lijst opgesteld met instrumenten die bewezen effectief zijn. Een daarvan is de RISc: de Recidive Indicatie
Scorecard. Dat is een vragenlijst die ingevuld moet worden door de reclasseringsmedewerker op basis van gesprekken met de clieÈnt. Indicatoren voor een verhoogd risico zijn zaken als het ontbreken van werk, woonruimte en een sociaal
netwerk. Deze vragenlijst kan via een bepaalde berekening leiden tot een cijfer
dat aangeeft hoe hoog het recidiverisico van een bepaalde clieÈnt is. De RISc is
een gevalideerd instrument. Maar het is bedoeld om te worden gebruikt door
een gekwalificeerde medewerker die het eigen professionele oordeelsvermogen
hierbij betrekt. Reclasseringsmedewerkers weten dat de RISc in sommige gevallen niet goed werkt. Zo is de verwachting van recidive van daders van huiselijk
geweld volgens de RISc vrijwel altijd vrij laag omdat zij laag scoren op recidiverisicofactoren als woonruimte en werk. Reclasseringsmedewerkers weten echter
dat hun recidive-risico in de praktijk juist heel hoog is. Onder reclasseringsmedewerkers heerst echter het idee dat er uitsluitend gewerkt mag worden met evidence based methoden. Zij passen dit instrument dus toe, ook in gevallen waarin zij
zelf feitelijk weten dat het niet passend is.
Dit zijn twee voorbeelden van de wijze waarop binnen de reclassering de druk
vanuit politiek, departement, pers en publiek om zo effectief en efficieÈnt mogelijk
te werken heeft geleid tot een zeer smalle opvatting van wat die effectiviteit en
efficieÈntie moeten inhouden. Middelen lijken tot doel te zijn verworden. Registratie van activiteiten gebeurt niet als dossieropbouw, maar om `producten' gefinancierd te krijgen: het CVS als kassa. En instrumenten worden niet ingezet om
clieÈnten beter te kunnen ondersteunen om hun leven weer op de rails te krijgen,
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maar (bijna) als een vervanging van professioneel oordelen om zich in te kunnen
dekken in het geval er zich mogelijk een incident zou kunnen voordoen.
Daarmee ontstond een houding onder professionals van `wat is mijn taak?' of
beter nog `wat is mijn taak niet?', in plaats van `wat kan ik doen met en voor
deze clieÈnt?' Angst regeert en rigide productieregels en protocollen worden een
houvast waaraan ze zich kunnen vastgrijpen en waarachter ze zich kunnen verschuilen. De motie van Velzen is gericht op een heroverweging van vooral het
aspect prestatiesturing binnen de reclassering. De aanname in de Motie is dat
die nu te ver is doorgeschoten in bedrijfsmatig denken. Bedrijfsmatige prestatiesturing en -meting hebben grote voordelen zoals de druk om efficieÈnt te werken,
om goed na te denken over mogelijke innovaties om effectiever te kunnen werken. Maar voor professionals heeft bedrijfsmatig sturen en meten op prestaties
ook grote nadelen. Het wordt vaak ervaren als te ver afstaand van waar het
werk `echt om gaat'. Goed meetbare prestaties (zoals afgeronde rapporten over
toepassing van instrumenten) worden gewaardeerd als goede prestaties. Minder
goed meetbare activiteiten (zoals extra tijd steken in contact met de clieÈnt) zijn
nauwelijks te registreren binnen de gegeven producten. Er is dus in de praktijk
een stimulans om vooral op meetbare prestaties in te zetten, ook al hoeven die
niet altijd tot betere resultaten te leiden. Dit worden wel de perverse effecten
van cijfermatige prestatiesturing genoemd. Voor verdere professionalisering is
het nodig om prestatiesturing en -meting voor professionals zinvoller te maken,
door die meer inhoudelijk op het reclasseringswerk zelf te richten.
Vanzelfsprekendheid 3: `Reclasseringswerkers zijn professionals'
Met het invoeren van de pilot Motie van Velzen koos het regiomanagement voor
een sturingsfilosofie die zij benoemde als `laat duizend bloemen bloeien'. Opeens
werden de reclasseringsmedewerkers geacht om helemaal los te gaan.4 Ze mochten helemaal zelf weten hoe ze hun nieuw verworven autonomie zouden willen
invullen. Alles mocht uit henzelf komen. Geen voorbeelden, geen sturing. Zoals
hierboven is beschreven blijkt nu dat de reclasseringswerkers in de praktijk tot
slechts beperkte aanpassingen van hun gangbare praktijken komen. De handelingsruimte die zij benutten is nog kleiner dan de formeel toegestane handelingsruimte (de sturende regels en aanwijzingen). Deels weten reclasseringswerkers
niet eens hoe groot hun ruimte is. Ze blijken in de praktijk te handelen naar een
kleinere handelingsruimte dan hij formeel is. Het uitgangspunt van het totale loslaten blijkt minder goed te passen bij de strak door justitieÈle opdrachten en productie-eisen gestuurde reclasseringsorganisaties.
Uit het onderzoek naar wat reclasseringsmedewerkers doen als zij de ruimte krijgen om hun werk naar eigen professioneel inzicht in te vullen is gebleken dat er
geen overeenstemming bestaat over wat nu eigenlijk regulier reclasseringswerk
4. Gebleken is dat ook daar een behoorlijke beperking op zat. Het gold voor 30 procent van hun case
load.
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is. Daarbij bleek er niet zozeer een verschil te zijn tussen individuele medewerkers binnen een organisatie ± bijvoorbeeld meer en minder ervaren ± maar vooral
tussen medewerkers die in verschillende organisaties werkten. Zo werd het tijdens een discussie duidelijk dat medewerkers van twee organisaties het meegaan
met sommige clieÈnten naar organisaties waarnaar zij zijn doorverwezen te scharen onder toepassen van de Motie van Velzen, terwijl medewerkers van de derde
organisatie daarover erg verbaasd waren omdat zij dat een reguliere activiteit
vinden: `Dat doen wij altijd al.' Daarmee is het dus duidelijk dat noch helderheid
bestaat over wat de toegestane handelingsruimte is (mogen we clieÈnten wel of
niet begeleiden naar organisaties?), noch over of wat medewerkers doen een ruimere benutting van die toegestane handelingsruimte is of dat ze nieuwe ruimte
creeÈren als ze daarvoor de kans krijgen binnen de pilot Motie van Velzen. Zo vertelde een aantal medewerkers dat ze de mogelijkheden die ze nu formeel binnen
de Motie van Velzen krijgen feitelijk al lang zelf hadden genomen op het moment
dat ze dat nodig vonden, alleen registreerden ze dat toen niet, en nu wel.
Zoals hierboven al werd gesteld kan het benutten van de handelingsruimte door
reclasseringsmedewerkers gezien worden in het perspectief van de maatschappelijke en politieke eisen die aan de reclassering worden gesteld en die leiden tot
een focus op productie en afrekenen en tot protocollendwang. Waarom verzetten
reclasseringsmedewerkers zich hier niet tegen? Dat komt omdat reclasseringsmedewerkers (nog) niet volledig publieke professionals zijn. Ze lijken te worden gedreven door angst om afgestraft te worden op het halen van te weinig productie,
het niet toepassen van de aangewezen instrumenten. Ze hebben nog niet voldoende professionele basis om dit zelf te doorbreken en innovatief te worden.
Ze durven nog niet genoeg en ze hebben daarvoor ook nog niet genoeg vaardigheden en kennis. Ze hebben wel een opleiding in de richting van maatschappelijk
werk, maar er is geen volledige en algemeen geaccepteerde reclasseringsopleiding zoals er bijvoorbeeld opleidingen zijn voor arts of advocaat. Er is ook geen
duidelijk omlijnd domein waar reclasseringswerkers van kunnen claimen dat zij,
en uitsluitend zij, daar verstand van hebben, met bijvoorbeeld een beroepsvereniging die erop toeziet dat via afgesproken inhoudelijk getoetste, periodieke deskundigheidsbevordering de kennis en vaardigheden van de leden op peil blijven,
dat kennisontwikkeling en -toepassing wordt bevorderd via uitwisseling en peer
review, en die beroepsuitoefenaren die over de schreef gaan door de professionele normen en code te overtreden tot de orde kan roepen, bijvoorbeeld via tuchtcommissies. Reclasseringswerkers hebben niet het toezicht, en ook niet de ondersteuning van een beroepsvereniging. Daarmee lijkt het erop dat de reclasseringswerkers door onduidelijke randvoorwaarden en het ontbreken van stimulans en
ondersteuning door het management binnen deze pilot wat overvraagd worden.
Van hen wordt verlangd dat ze zich als professionals gedragen, terwijl ze daarvoor onvoldoende handvatten hebben vanuit opleiding en beroepsgroep. Bij gebrek aan professioneel ingevulde autonomie vult een aantal van hen dit in via een
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beroep op persoonlijke autonomie. Zij menen dat hun autonomie moet bestaan uit
individueel bepalen wat goed is, en individueel aangeven dat bijvoorbeeld registreren hun te veel tijd kost. Zij herkennen niet dat registreren ook gezien kan
worden als professionele dossieropbouw zoals dat bijvoorbeeld ook in de medische sector een vanzelfsprekende plaats heeft, niet ten behoeve van `productietikken' maar om het werk inhoudelijk zo goed mogelijk te kunnen doen. Reclasseringswerkers kunnen nog verder ontwikkelen in de richting van `reflexive practitioners' (SchoÈn, 1983).
Vanzelfsprekendheid 4: Netwerken zijn de oplossing voor complexe problemen
De reclassering werkt met clieÈnten die vaak meer dan eÂeÂn probleem hebben: ze
zijn veroordeeld voor een misdrijf, en daarnaast zijn ze vaak ook nog verslaafd,
hebben ze psychiatrische problemen en/of een zeer laag IQ, en dan ook nog
soms geen werk, geen vaste woonplek, geen ondersteunend netwerk et cetera.
Deze bijzonder complexe situatie kan niet alleen door individuele reclasseringsmedewerkers aangepakt worden. Vandaar de vanzelfsprekende stap om met andere organisaties samen te gaan werken: die organisaties weten juist weer veel
van verslavingszorg of van psychiatrie, of ze zijn gespecialiseerd in het begeleiden naar werk of woonplek. Het lijkt vanzelfsprekend dat dit soort complexe
multidimensionale problemen het beste aangepakt kunnen worden via samenwerking in netwerken. Daarom werkt de reclassering in een keten van overheidsorganisaties (de strafrechtketen) en in een netwerk van hulpverlenende instanties.
Dat zou betere resultaten moeten opleveren. Maar werkt dat in de praktijk eigenlijk wel zo?
Tijdens het eerste jaar dat de pilot loopt, blijken drie organisaties waarmee de reclassering in de regio veelvuldig samenwerkt op de hoogte te zijn van de inhoud
en het doel van deze pilot: het Openbaar Ministerie, de politie en de GGZ. Zij
vinden het vooral belangrijk dat de reclassering naar hun idee met de Motie van
Velzen in de hand beter kan gaan werken op een aantal terreinen. Zo zegt het
OM dat de reclassering nu beter zal kunnen gaan werken aan een probleem
waarvan de samenleving veel last heeft, ook als er geen justitieel kader voorhanden is: het probleem van de veelplegers. De politie meent dat de reclassering nu
beter zal kunnen gaan functioneren bij het probleem van huiselijk geweld. De reclassering was in deze kwesties volgens de politie vaak te laat, deed geen `vroeghulp', terwijl het bekend is dat `je dit bij huiselijk geweld ook meteen moet doen,
je moet het aanpakken als het nog vers is.' De GGZ meent dat via de motie van
Velzen duidelijk kan worden waar de knelpunten zitten in de mogelijkheden
voor doorverwijzing: de GGZ kan geen clieÈnten opnemen zonder kader. Die kan
de reclassering nu zelf beter begeleiden. Volgens de GGZ is een voordeel dat de
motie van Velzen `de aandacht kan afleiden van de financieÈle geldstromen waar
we constant mee bezig zijn.'
Twee andere organisaties waarmee de reclassering veel te maken heeft, zijn nauwelijks op de hoogte van de gestarte pilot. De gemeente ± die de begeleiding van
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voormalig gedetineerden doet ± vreest dat de reclassering nu dingen zal gaan
doen die de gemeente met het team re-integratie ex-gedetineerden (REG-team)
ook al doet. Bureau Jeugdzorg ± dat de jeugdreclassering doet ± denkt dat het
geen probleem is dat zij tot dan toe nog niet hebben gehoord dat de pilot binnen
de reclassering loopt. Zij zeggen heel anders te werken dan de volwassenenreclassering.
Al met al blijkt dus dat de belangrijkste samenwerkingspartners ofwel niets merken van de andere werkwijze bij de reclassering, ofwel denken dat de reclassering nu zelf beter zal gaan werken op een aantal geconstateerde knelpunten in
hun eigen functioneren: veelplegers, daders van huiselijk geweld. Geen van deze
organisaties benoemt de gevolgen voor de samenwerking in het netwerk of voor
de effectiviteit van het netwerk.
Uit deze houding blijkt een aantal zaken. Ten eerste dat er relatief weinig structurele samenwerking lijkt te zijn tussen de reclassering en met name de netwerkpartners. Het blijkt dat de contacten met de netwerkpartners veelal afhangen
van personen die elkaar toevallig kennen. Het zijn eerder persoonlijke netwerken
dan organisatienetwerken. Daardoor is het fragmentarisch. Er is geen `staalkaart'
van relevante organisaties met contactpersonen op thema of specialisatie. Er is
geen overzicht van organisaties waarnaar doorverwezen kan worden in het
geval van bepaalde problemen. Er is buiten de strafrechtketen ook geen sprake
van afgedwongen samenwerking ten behoeve van een gezamenlijk doel. Er zijn
geen convenanten die door managers worden afgedwongen. Deze randvoorwaarden lijken nog niet voldoende ondersteund te worden door het middenmanagement.
Ten tweede blijkt dat er sprake is van verschillen binnen de netwerken: verschillen in visie, soms weinig vertrouwen en soms statusverschillen tussen de medewerkers bij de verschillende organisaties. Ook deze stellen de vanzelfsprekendheid ter discussie dat netwerken complexe problemen vanzelfsprekend beter oplossen. Medewerkers vanuit verschillende organisaties hebben verschillende opvattingen over wat goed handelen is. Zo is de focus van OM en rechtbankprofessionals met name strafgericht. Medische professionals hebben juist een zorgfocus.
Reclasseringsmedewerkers kunnen hun eigen visie niet altijd overtuigend brengen ten opzichte van deze klassieke professionals met hooggespecialiseerde kennis en een hoge status. Daarnaast zijn medische professionals ook BIG-geregistreerd. Zij zijn dus in principe aan strikte bescherming van patieÈntenprivacy gebonden. Reclasseringsmedewerkers zijn dat niet. Dat heeft gevolgen voor hoe
medewerkers van psychiatrische of verslavingszorgklinieken ten opzichte van reclasseringsclieÈnten staan en welke informatie ze al dan niet kunnen delen met reclasseringsmedewerkers, en dat heeft weer gevolgen voor de vertrouwensrelatie
die tussen medewerkers van verschillende organisaties kan worden opgebouwd.
Ten derde wordt netwerksamenwerking ook bemoeilijkt door nog een ander verschijnsel. Het systeem van productfinanciering en de registratie daarvan in het
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ClieÈnt Volg Systeem werkt zodanig dat reclasseringswerkers soms meer gericht
zijn op het aanbieden en registreren van hun eigen producten dan op het werkelijk zoeken naar de beste oplossing en plek voor een bepaalde individuele clieÈnt
in het netwerk. Reclasseringsmedewerkers geven in het onderzoek aan dat zij
kiezen uit de beschikbare ± niet altijd optimale ± producten, en ook dat trainingen soms gewoon vol moeten. De pilot zou hun de ruimte moeten geven om
daarbuiten te gaan denken: `wat is nodig voor deze clieÈnt?', in plaats van `wat is
mijn taak?' of `waar is nog een plek vrij in een van onze cursussen?' Ook klagen
reclasseringswerkers over het gebrek aan doorverwijzingsmogelijkheden voor
sommige van hun clieÈnten. Natuurlijk zijn er wachtlijsten, maar deels hangt het
gebrek aan doorverwijsmogelijkheden ook samen met een gebrekkig overzicht
bij reclasseringswerkers aan mogelijkheden voor doorverwijzing en een gebrek
aan initiatief tot het aangaan van allianties met behandelende organisaties, ook
bij het management van de reclassering. Reclasseringsmedewerkers nemen dan
genoegen met oplossingen waarvan ze weten dat ze niet optimaal zijn, in plaats
van het management te verzoeken initiatieven te nemen om betere oplossingen
mogelijk te maken via samenwerking met netwerkpartners.
Er is dus op meerdere manieren geen sprake van een homogeen netwerk van gelijkwaardige professionals die in overleg samenwerken aan hetzelfde doel. Hieruit wordt duidelijk dat goed functionerende netwerken niet vanzelfsprekend ontstaan. Ze moeten georganiseerd worden, niet alleen door professionals of medewerkers, maar ook door managers. Het is nodig dat managers ondersteunen dat
professionele uitgangspunten en houdingen op elkaar kunnen worden afgestemd
vanuit de verschillende missies van de betrokken organisaties: taakconflicten
moeten worden uitgediscussieerd, samenwerking op een beter niveau moet worden georganiseerd. Professionals moeten leren om flexibel samen nieuwe werkwijzen te ontwikkelen vanuit hun eigen professionele kracht, maar met oog voor
andere professionele achtergronden en werkwijzen.

9.3

Stille ideologie in viervoud binnen de reclassering: de
gevolgen

Het is gebleken dat er dat er vanzelfsprekendheden zijn over de professional en
de organisaties in de reclassering die niet bediscussieerd worden. Achter de hiervoor beschreven vanzelfsprekendheden (de stille ideologie in viervoud) doemt
een sector op waarin uiteenlopende en grotendeels impliciete beelden bestaan
over wat goed reclasseringswerk is: beschermt men vooral de samenleving tegen
justitiabelen, of ondersteunt men vooral clieÈnten in het herintegreren in de samenleving? Ook over de focus van de uitvoering verschillen de meningen: is die
vooral gericht op controle, straf en toezicht met behulp van wetenschappelijk bewezen methoden, of maakt die vooral gebruik van de kennis en ervaring van
professionals om clieÈnten te begeleiden. En ook over de wijze waarop de mede-
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werkers moeten worden aangestuurd en waarop zij verantwoording moeten afleggen verschillen de meningen: is dat vooral bedrijfsmatige prestatiemeting via
cijfers waarop helder kan worden afgerekend, of is dat vooral inhoudelijke prestatiesturing via reflexieve verhalen over keuzes in en resultaten van het werk
waarvan men vooral wil leren.
Het zal duidelijk zijn dat in het reclasseringswerk in het algemeen, en in de pilot
Motie van Velzen in het bijzonder, door medewerkers en managers gezocht
wordt naar een interessante en productieve combinatie van verschillende opvattingen over wat goed reclasseringswerk is. Daarbij leggen individuele medewerkers en managers, maar ook directies, niet allemaal dezelfde nadruk. Noch is al
uitgekristalliseerd hoe de missie het beste uitgevoerd kan worden en op welke
wijze wensen en eisen van relevante actoren uit de omgeving daarin een rol moeten spelen.
In ieder geval zal het nodig zijn voor het behalen van de doelstelling van de pilot
Motie van Velzen ± vergroten van de professionele handelingsruimte ± om naast
het strakke justitieÈle kader (met justitieÈle opdrachten voor reclasseringswerkers)
en het organisationele kader (met bedrijfsmatige aansturing) het professionele
kader flink te ontwikkelen. Daarvoor is binnen de pilot al een kleine eerste stap
gezet in de vorm van het inzetten op casuõÈstiekbesprekingen, en inhoudelijke en
reflectieve studiedagen waarin (morele en andere) dilemma's worden besproken.
Daarnaast zou ook een instrument ingezet kunnen worden als peer review (verantwoording afleggen aan collega reclasseringswerkers: horizontale verantwoording) en het direct commentaar en advies van collega's ontvangen en verwerken,
wanneer die meekijken in praktische situaties met individuele clieÈnten en tijdens
trainingen en interventies. Uiteindelijk zou dit alles ook kunnen uitmonden in
een beroepscode, een beroepsvereniging en eventueel tuchtrecht.
Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan enerzijds het doorontwikkelen van de
inhoudelijke dimensie van professionaliteit (kennis ontwikkelen, `tacit knowledge' en ervaringen expliciteren en systematiseren) en anderzijds het ontwikkelen van de institutionele dimensie (een beroepsgroep die de professionalisering
van reclasseringswerkers beõÈnvloedt en reguleert).
Dit is niet iets dat reclasseringswerkers op redelijk korte termijn zonder stimulans
zelf kunnen en zullen vormgeven. Daarvoor is ook ondersteuning door verschillende lagen van het management noodzakelijk. Zo zouden managers meer kunnen inzetten op het fungeren als `hitteschild' (Weggeman, 2007). Zij zouden bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om de productie-eisen die vanuit het departement gesteld worden niet rechtstreeks door te vertalen in het aansturen van de
medewerkers. Het is duidelijk dat een aantal managers dat nu al doet. Vele anderen is dat nog niet gelukt. Ook op het niveau van het management zien we dus
een verschil in benutte handelingsruimte. Een andere `hitteschild'-functie van het
management die de medewerkers meer de ruimte zou geven om inhoudelijk hun

9 Waarom nemen professionals de ruimte niet? Stille ideologie in de reclassering

163

professionaliteit te ontwikkelen zou zijn om ook de eisen van 100 procent veiligheid vanuit media, burgers en politiek niet door te vertalen tot aan het handelen
van individuele medewerkers, maar dit op organisatieniveau strategisch te benaderen.
Daarnaast lijkt het nodig om medewerkers inhoudelijk te ondersteunen en te stimuleren om zelf en via uitwisseling van kennis en ervaringen inhoudelijk te reflecteren op wat goed reclasseringswerk is en hoe dat in de praktijk vormgegeven moet worden, ook in netwerkverband. Zij moeten ondersteund worden om
hun professionele repertoire uit te breiden via `reflection-in-action'. Reclasseringswerkers moeten met andere woorden ondersteund worden om zich meer in de
richting van `reflective practitioners' (een term van SchoÈn, 1983) te ontwikkelen.
Managers moeten daarvoor randvoorwaarden, kansen, beleid en rugdekking organiseren.

9.4

Conclusie

Wat zegt dit alles nu over het meer algemene probleem waarmee dit hoofdstuk
startte: waarom nemen medewerkers van publieke organisaties de ruimte niet
als hun de kans daartoe geboden wordt en ze zelf constateren dat ze binnen de
bestaande kaders onvoldoende ruimte hebben om hun werk goed te doen? Het
is uit bovenstaande duidelijk geworden dat innovatief denken en handelen niet
gedijt in een situatie van te grote afhankelijkheid van en angst voor actoren in
de omgeving (departement, politiek, media) die te dicht op een organisatie zitten
en bijna op dagelijks niveau doorslaggevend zijn in het sturen, beoordelen en afrekenen van die organisatie. Deze afhankelijkheid en angst leiden ertoe dat publieke organisaties accepteren dat de machtige actoren in hun omgeving hun
niet alleen vertellen wat de organisatie moet doen (de dubbele en deels tegenstrijdige missie), maar ook hoe ze dat moet doen: alles meetbaar en evidence based
maken, wat leidt tot incidentenangst en tot vervreemding bij de individuele medewerkers. De organisatie is bang voor (verder) verlies van legitimiteit, en van
opdrachten of subsidie als zij zich tegen de druk vanuit de omgeving zou verzetten. Bij het ontbreken van managers als hitteschild komt dit rechtstreeks bij de individuele medewerkers terecht en wordt hun innovatievermogen belemmerd.
Aan de andere kant is het ook duidelijk geworden dat innovatief denken en handelen niet tot bloei komt als medewerkers te weinig professionele kracht hebben
ontwikkeld om als tegenwicht te kunnen gebruiken tegen deze druk vanuit de
omgeving. Het is noodzakelijk dat zij hun werkhouding niet uitsluitend moeten
ontlenen aan (de belangen van) de organisatie waarin ze werken. Zij moeten de
druk uit de organisatie en omgeving in balans kunnen brengen met het gewicht
van een professionele opleiding die niet stopt na het behalen van hun diploma
maar voortgezet wordt door voortdurende deskundigheidsbevordering, gecombineerd met het doorontwikkelen van een reflexieve houding, bijvoorbeeld via
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voortdurend inhoudelijk casegebaseerd overleg en peer review. Deze moeten zij
in kunnen zetten ten behoeve van een voortgaande herinterpretatie van de kerndoelen van de organisatie en hoe die het beste behaald kunnen worden binnen
de organisatie zelf, en ook in steeds betere flexibele, op de verschillende krachten
gebaseerde samenwerking met professionals uit andere organisaties in de netwerken waarin zij opereren.
Leren komt dan centraal te staan. Ten eerste is dat leren om via reflectie steeds
verder te verhelderen waar de organisatie voor staat en waartoe ze doet wat ze
doet. Ten tweede is dat leren om efficieÈnt en effectief te werken op een betekenisvolle manier, leren om het reflexief vermogen te ontwikkelen om uiteindelijk
daadwerkelijk een `reflective practitioner' te worden en zodoende duidelijk te
krijgen hoe datgene waarvoor de organisatie staat het beste gedaan kan worden,
zowel het werk binnen de organisatie als het werk in samenwerking met anderen. Daarvoor is het ook nodig dat managers zich hierin dienstbaar en stimulerend opstellen, zodat ook de derde leerdoelstelling in beeld komt: leren om
machtige actoren uit de omgeving te overtuigen en mee te krijgen door hen via
inhoudelijke verhalen steeds beter duidelijk te maken waartoe de organisatie bestaat en hoe de ontwikkelde werkwijzen en samenwerkingsverbanden bijdragen
aan het bereiken van de doelstelling. In dat geval zal een publieke organisatie
minder de focus leggen op de druk van buiten om af te rekenen en meer op de
wil van binnen om te innoveren. En daarmee zullen de professionals meer de
ruimte krijgen om hun werk naar eigen inzicht vorm te geven om op die manier
steeds beter bij te dragen aan de kerndoelen van de organisatie.
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De Lage Landen en het Hogere: het
overwinnen van onze ideologische
verlegenheid
GabrieÈl van den Brink

In deze bijdrage verdedig ik drie stellingen die rechtstreeks raken aan het thema
van dit boek. De eerste stelling luidt dat er in Nederland nog altijd heel wat ideologie bestaat. Daarbij neem ik de term letterlijk: ideologie verwijst naar een `logica
van idealen' die het denken en handelen van een groot aantal burgers bepaalt.
Ten tweede meen ik dat deze ideologie haar werk in stilte doet aangezien de articulatie van idealen veelal tot de private sfeer beperkt blijft. Velen zijn ervan overtuigd dat het in de publieke sfeer vooral om macht en belangen gaat en dat idealen daarbij geen rol spelen. Mijn derde stelling luidt dat de onvrede van burgers
met betrekking tot de politiek op die manier alleen maar sterker wordt. Ik meen
dan ook dat het wegnemen of verminderen van die onvrede een herwaardering
van idealen in de publieke sfeer vereist. Het is duidelijk dat deze laatste opvatting
nogal wat normatieve en politieke implicaties heeft. Voordat we daaraan toekomen, dringen zich enkele empirische vragen op. Wie zegt eigenlijk dat idealen in
het leven van Nederlandse burgers een rol spelen? Wat moeten we ons bij dat
soort idealen voorstellen? En wat is hun relevantie voor de publieke zaak?

10.1

Werkdefinitie van het hogere

Om deze vragen te beantwoorden put ik uit het onderzoek dat onder de titel De
Lage Landen en het Hogere aan de Universiteit van Tilburg is gedaan (Van den
Brink, 2012) Laat ik eerst aangeven wat we hebben onderzocht. `Het hogere' is
immers een vage notie. Om empirisch onderzoek te doen gingen we van de volgende werkdefinitie uit:
Het hogere is de verbeelding van een geheel waarmee ik mij verbonden weet en waardoor ik mij
geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen.

Deze formule omvat drie componenten die elk op een vorm van transcendentie
neerkomen. Zo verwijst de `verbeelding van een geheel' naar het overstijgen van
de alledaagse realiteit, een beweging waardoor men een domein aan gene zijde
van het tastbare bereikt. Vervolgens moet ik `me verbonden weten met dat geheel', waardoor ik boven de beperkingen van mijn particuliere bestaan uitstijg
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(verticale transcendentie). En ten slotte voel ik me geroepen `tot onbaatzuchtig
handelen', wat betekent dat de scheidslijn tussen mij en de ander overschreden
wordt (horizontale transcendentie). Een beslissend punt is dat we in het onderzoek niet verder dan een formele definitie gaan. Het hogere wordt in het moderne Nederland immers op heel verschillende manieren ingevuld. Voor sommige
mensen verwijst het grotere geheel naar God, voor andere naar de samenleving
en voor weer anderen naar een grootheid als de Natuur. Ofschoon het hogere in
deze omschrijving een verwantschap heeft met religieuze ervaringen omvat het
een breder scala aan verschijnselen. Het biedt ruimte voor diverse ervaringen die
op diverse wijzen door mensen worden geduid (Haidt, 2006). Terwijl deze invullingen principieel gelijkwaardig zijn, lopen ze qua herkomst nogal uiteen. Daarom
permitteren we ons een korte omweg over de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

10.2

Historische ontwikkeling

Gedurende vele eeuwen was ons geloofsleven op het klassieke onderscheid tussen een sacrale en een profane orde gebaseerd (Durkheim, 2008). Er bestond een
kloof tussen het bovennatuurlijke, het eeuwige en het goddelijke enerzijds en het
wereldlijke, het tijdelijke en het menselijke anderzijds. Pas in de tweede helft van
de achttiende eeuw zou die kloof minder diep worden. Verlichte burgers werden
gevoelig voor het idee dat men de waarden of idealen van het christelijke geloof
in maatschappelijk handelen moet omzetten. Ze geloofden weliswaar dat er een
sacrale orde is, maar ze streefden tegelijkertijd het betere samenleven na (Kloek
& Mijnhardt, 2001). Dat leidde tot een zekere relativering van de oppositie tussen
het eeuwige en het tijdelijke. Die tendens zette zich in de negentiende eeuw versterkt door. Er komen steeds meer burgers die hun idealen van naastenliefde en
rechtvaardigheid in een maatschappelijk engagement omzetten. Sommigen gaan
zelfs zo ver dat ze elk geloof in een goddelijke voorzienigheid loslaten om zich
te wijden aan een programma van sociale hervorming. Ze dromen van een nieuwe maatschappij waar alle mensen op broederlijke wijze met elkaar verenigd zijn
(Bank & Van Buuren, 2000).
Anderen houden weliswaar vast aan religieuze denkbeelden, maar zetten evengoed op maatschappelijke vernieuwing in. Neem bijvoorbeeld de massale katholiekendagen die door priesters en bisschoppen georganiseerd werden. Ze legden
in de eerste plaats getuigenis af van religieuze idealen. Maar er werd ook druk
over sociale vraagstukken gedebatteerd, waarbij men gewone gelovigen uitdaagde om zich een eigen mening te vormen. Dit soort initiatieven droeg niet alleen bij tot de emancipatie van het katholieke volksdeel, het leerde de katholieken ook dat ze een onderdeel van de Nederlandse natie vormden. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich bij de socialisten voor. Zij beseften (meÂeÂr nog dan de
katholieken uit die tijd) dat een betere maatschappij machtsvorming en politieke
strijd vergde. Met het oog daarop organiseerden zij voÂoÂr de Tweede Wereldoor-
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log tal van manifestaties waar vele duizenden aanhangers op afkwamen. Er
speelden ook bepaalde religieuze elementen mee. Dat blijkt onder meer voor de
massaal bezochte meivieringen. Daar zorgden bevlogen toespraken door socialistische voormannen alsmede het gebruik van vlaggen, liederen en andere rituele
elementen ervoor dat de deelnemers geõÈnspireerd werden en hun idealen hoog
hielden.
De conclusie uit ons onderzoek in dezen is niet dat de sacrale orde in de eerste
helft van de twintigste eeuw simpelweg verdwijnt (zoals de socialisten wellicht
gedacht hebben) of simpelweg gehandhaafd wordt (zoals de katholieken wellicht
hebben gedacht) maar dat zich een nieuwe verbinding tussen het sacrale en het
sociale ontwikkelde die inspirerend en mobiliserend werkte. In de tweede helft
van de twintigste eeuw zette die ontwikkeling zich door, zij het dat de nadruk
steeds meer naar het sociale aspect verschoof. Dat was onder andere in het publieke leven merkbaar, waar de overheid haar invloed langzaam maar zeker uitbreidde. Voor steeds meer vraagstukken werden politieke, bestuurlijke of beleidsmatige oplossingen bedacht. De verzorgingsstaat wierp zich op als drager en beschermer van humanitaire beginselen. Men verwachtte veel van sociaal beleid en
van de sociale wetenschappers die zouden uitleggen wat de maatschappelijke
achtergrond van allerlei problemen was. Men kan zeggen dat klassieke heilsverwachtingen in toenemende mate gesocialiseerd werden.
In latere jaren zien we nieuwe verschuivingen die erop neerkomen dat het hogere
behalve een sacrale en een sociale nu ook een vitale vorm aanneemt. De eerste tekenen daarvan dienden zich bij het begin van de jaren tachtig aan toen er in tal
van Europese steden demonstraties tegen de invoering van nieuwe kernwapens
plaatsvonden. Deze protesten waren zeer massaal: we spreken over bijeenkomsten met 200.000 tot 500.000 deelnemers. Het was de deelnemers niet in de eerste
plaats om machtsvorming maar om menselijke empathie te doen. Dat gold evenzeer voor de stille tochten waarmee men later protest tegen gevallen van zinloos
geweld aantekende. Men wilde niet zozeer een bepaald beleid afdwingen, maar
betrokkenheid en medeleven uitdrukken. Anders gezegd: de strekking van deze
tochten was eerder existentieel dan politiek van aard. De centrale inzet bleek de
heiligheid van het leven zelf te zijn en verbondenheid met mensen die het slachtoffer van geweld waren. Wat zich aftekent is een nieuwe sensibiliteit die ook vertakkingen heeft in de zorg om het milieu en de bescherming van bedreigde diersoorten. Verder valt een verwantschap met de new-agebeweging op waarbij lichamelijke integriteit, positieve gevoelens en de zoektocht naar het goddelijke in
jezelf een voorname rol spelen. Kortom: het gaat nog altijd hogere waarden of
geestelijke beginselen, zij het dat men die vooral zoekt in het register van de vitale ervaringen.
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Proliferatie van het hogere

Nu heeft deze ontwikkeling ± die we schematisch weergeven door te zeggen dat
het hogere in de loop van de geschiedenis eerst een sacrale, vervolgens een sociale en ten slotte een vitale vorm aannam ± vooral te maken met het grotere geheel
waarmee ik mij verbonden weet. Daarnaast is er een tweede ontwikkeling die
vooral te maken heeft met de kwestie van het onbaatzuchtig handelen. Ook op
dat punt brengt de geschiedenis grote veranderingen aan het licht. Zo zien we
dat de geografische horizon waarbinnen menselijke betrokkenheid vormt krijgt
in de loop der tijd steeds ruimer werd. Aanvankelijk was die horizon lokaal van
aard. Tot ver in de zeventiende eeuw strekte het bieden van hulp aan behoeftige
medemensen zich niet verder uit dan de plaatselijke gemeenschap. Pas tegen het
einde van de achttiende eeuw trad er een zekere verbreding op: verlichte burgers
gingen het bestrijden van armoede als een taak voor de nationale overheid opvatten. Overigens duurde het nog een eeuw voordat die gedachte in maatregelen
werd omgezet (Roebroek & Hertogh, 1998).
Aan dat laatste droeg vooral de sociale kwestie bij. Zij maakte dat maatschappelijke betrokkenheid echt nationale trekken kreeg. Als gevolg daarvan konden
leden van de Amsterdamse burgerij zich het lot van de fabrieksarbeiders in
Maastricht aantrekken. In dezelfde periode werden de eerste politieke partijen
met een massabasis opgericht. Zij ijverden samen met talloze andere sociale organisaties voor een betere bescherming van zieke, werkloze en behoeftige burgers.
Toch stelde de nationale overheid zich lange tijd terughoudend op. Het helpen
van kwetsbare medemensen bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog een zaak van
particulier initiatief. Pas in de jaren vijftig en zestig kwam er een verzorgingsstaat
tot stand en nam de horizon van menselijke betrokkenheid een nationale vorm
aan. Desondanks bleef de expansie van die horizon zich voortzetten. Mede
onder invloed van mediabeelden over armoede en ellende in andere werelddelen
is de afgelopen decennia het besef ontstaan dat we eÂeÂn samenhangende gemeenschap vormen. Daardoor groeit het aantal mensen dat zich als wereldburger beschouwt en dat bereid is om medemensen te helpen zodra zich elders ter wereld
een ramp voltrekt. Dit proces in eÂeÂn formule weergevend, kan men zeggen dat
de vormen van onbaatzuchtig handelen eerst een lokale, vervolgens een nationale en ten slotte een globale gedaante aannemen (Singer, 2004).
Door het combineren van deze twee ontwikkelingen wordt de strekking van
onze proliferatiethese duidelijk. Figuur 10.1 biedt een schematische voorstelling
van dat proces. Daarin zijn de overgangen van de sacrale via de sociale naar de vitale orde in verticale richting afgebeeld terwijl de overgang van lokale via nationale
naar globale vormen van onbaatzuchtig handelen van links naar rechts lopen.
Aldus komen de verschillende etappes in het proliferatieproces overzichtelijk in
beeld.
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Figuur 10.1 Proliferatie van het hogere, 1700-2000
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Ten slotte nemen we negen `objecten van toewijding' in dit schema op. Met die
term verwijzen we naar een manier waarop de omgang met het hogere in een
specifieke situatie vorm krijgt. We maken onderscheid tussen God, Vaderland,
Werk, Naaste, Samenleving, Mensheid, Liefde, Lichaam en Natuur. Dat zijn uiteraard symbolische grootheden die voornamelijk op het niveau van de maatschappelijke verbeelding betekenis hebben. We schrijven ze daarom met een
hoofdletter. Ze zijn enerzijds aan een transcent geheel gerelateerd (van sacrale,
sociale of vitale aard) en anderzijds aan een bepaalde horizon van onbaatzuchtig
handelen (van lokale, nationale of globale aard). Onze aanname is dat een samenleving waarin de proliferatie van hogere zich ver ontwikkeld heeft een grote
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diversiteit in de objecten van toewijding laat zien.1 Omgekeerd leidt een geringe
mate van proliferatie tot een beperkt aantal objecten van toewijding.

10.4

Verschillen in levensstijl

Hoe zijn deze vormen van toewijding nu over de Nederlandse bevolking verdeeld? Daartoe gingen we na welk antwoord onze respondenten gaven op de
vraag wat voor hen het meest wezenlijke in het leven is. Als we het totaal van
de gegeven antwoorden op 100 procent stellen, dan zien we dat sociale waarden
het vaakst worden vermeld (44 procent). Vervolgens geeft men vitale waarden
(26 procent) en sacrale waarden op (18 procent). Daarnaast onderscheidden we
nog mensen die op geen enkele wijze geloof hechten aan het hogere en die meer
alledaagse waarden vooropstellen (12 procent). Dit resultaat is te vergelijken met
de bevindingen van een onderzoek door Motivaction uit 2006 waarbij een onderscheid tussen vier soorten van burgers werd gemaakt (Kronjee & Lampert, 2006).
De centrale vraag was welke waarden en denkbeelden een rol spelen als het gaat
om zingeving. Een eerste groep van burgers gaat bij voorkeur van sociaal-morele
waarden uit. Zij zoeken naar zingeving op het sociale vlak. Bijvoorbeeld doordat
ze aan de leden van het eigen gezin, aan familie of aan vrienden een grote betekenis toekennen. Een tweede groep stelt het geloof in God of een andere goddelijke instantie voorop. Deze mensen hebben relatief veel spirituele belangstelling
en nemen aan dat er meÂeÂr is tussen hemel en aarde dan wij met onze gewone
zintuigen kunnen waarnemen. Burgers in de derde groep nemen een hedonistische attitude aan. Het zijn de zogeheten `vitalisten' die veel met hun gezondheid
bezig zijn, bewust kiezen voor geluk of plezier maken en graag van dag tot dag
leven. Ten slotte is er een groep die van de medewerkers bij Motivaction het etiket `nihilisten' meekrijgen. Zij geloven nergens in en zijn niet op zoek naar een
diepere zin van het bestaan.

1. Overigens is het begrip proliferatie niet nieuw. Enige jaren terug schreef de Franse godsdienstsociologe DanieÁle Hervieu-LeÂger dat `het huidige religieuze landschap nog het beste als een ongecontroleerde proliferatie van geloofsinhouden te beschrijven is' (Hervieu-LeÂger, 2003).
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Figuur 10.2 Verdeling naar leefstijlen in Nederland volgens eigen schatting (figuur
links) en volgens Motivaction in 2006 (figuur rechts).
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alledaagse waarden
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Er is onderscheid gemaakt tussen de gerichtheid op sociale waarden (donkere arcering), sacrale waarden (lichte
punt), vitale waarden (verticale stippel) en alledaagse waarden respectievelijk nihilisme (horizontale arcering).

Welnu, ook bij deze indeling vormen sociaal gerichte burgers de grootste groep
(42 procent). Ze worden gevolgd door gelovigen (33 procent) en hedonistisch gerichte burgers (15 procent) terwijl de nihilisten opnieuw de kleinste groep vormen (10 procent). We zien dat de verdeling niet helemaal hetzelfde is. Dat was
ook niet te verwachten, omdat er met enigszins verschillende categorieeÈn werd
gewerkt. Niettemin laat dit enkele conclusies toe. Ten eerste constateren we dat
de drie hoofdvormen waarin het hogere zich manifesteert naast elkaar in de Nederlandse bevolking voorkomen. De groep met een aan het sacrale of het goddelijke gerelateerde levenshouding vormt geen meerderheid maar het gaat evenmin
om een onbetekenende minderheid. Ten tweede komt de sociale gedaante van
het hogere in beide schattingen het vaakste voor. Dit betekent dat `maatschappelijke' idealen of beginselen onder Nederlanders het meest gangbaar zijn. Ten
derde vormt de groep van burgers die alledaagse waarden voorop stellen of helemaal geen hogere waarden aanhangen een kleine minderheid. Een en ander
weerlegt het veel gehoorde idee dat hogere waarden er voor de (post)moderne
mens niet meer toe doen.2

10.5

Onvrede en publiek zaak

Nu is deze optimistische conclusie in strijd met het pessimisme dat Nederlanders
ventileren als hen naar de samenleving wordt gevraagd. Deze tegenstelling werd
puntig geformuleerd door Paul Schnabel, die uit onderzoeken van het SCP de
volgende conclusie trok: `Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht.' Dat
contrast lijkt ook te gelden voor het hogere in Nederland. Hogere waarden wor2. Gelijksoortige conclusies zijn te vinden in Van Oudenhove (2008).
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den alom erkend en zelfs gewaardeerd zolang ze een min of meer private vorm
hebben, maar in de publieke sfeer doen we alsof ze niet bestaan. Ons onderzoek
toont ondubbelzinnig aan dat hogere waarden, morele idealen en geestelijke beginselen op tal van plaatsen in de Nederlandse samenleving te vinden zijn. Ze
werken niet alleen door in de wijze waarop burgers hun levensstijl vormgeven.
Ze komen ook tot uiting in de motieven die mensen ertoe aanzetten om actief te
worden als vrijwilliger. Ze zijn herkenbaar in de doelen die professionals in de
(semi)publieke sector nastreven (Jansen e.a., 2009). In die zin kan men inderdaad
spreken over een proliferatie van het hogere. Daar komt nog eens bij dat de variatie aan uitingsvormen in de loop van de geschiedenis steeds groter werd. Anders gezegd: met mijn eigen verhouding tot het hogere zit het in Nederland wel
goed. Maar hoe geven we onze hogere waarden, morele idealen en geestelijke beginselen vorm in de publieke sfeer?
Het korte antwoord op deze vraag luidt: niet of nauwelijks. Zoals bekend wordt
het openbare leven in Nederland al geruime tijd gekenmerkt door een sterk negatieve atmosfeer.3 Een recente uitgave van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) bevestigt dat nog eens. Nederlanders zijn zeer te spreken zolang het
over hun persoonlijke leven gaat. In termen van rapportcijfers geven zij aan
zaken als kennissen- en vriendenkring, hun gezondheid, hun voornaamste werkzaamheden en het buurtleven een ruime voldoende. Aan de kwaliteit van hun
vriendenkring kent zelfs 95 procent van de ondervraagden een voldoende toe.
Maar de samenleving als geheel geeft minder reden tot tevredenheid. In termen
van een rapportcijfer komt de waardering niet boven een mager zesje uit. Er
wordt veel over onwenselijke verschijnselen en gedragingen geklaagd. Vooral de
omgangsvormen gelden als een belangrijk maatschappelijk probleem. Men maakt
zich zorgen over groeiende intolerantie of onverdraagzaamheid, over agressief of
hufterig gedrag in de publieke ruimte en over toenemend egoõÈsme onder burgers.
Maar het kan nog erger. Terwijl het persoonlijke bestaan van de burgers een
ruime voldoende en de samenleving als geheel een mager zesje krijgt, deelt men
aan de politiek een forse onvoldoende uit. Dat is niet zo vreemd als men beseft
dat burgers bij het opsommen van de belangrijkste problemen steevast `bestuur
en politiek' noemen (De Ridder & Dekker, 2010).
Om te begrijpen hoe we in deze pijnlijke en paradoxale situatie terechtgekomen
zijn, is een korte terugblik wenselijk. En wel naar de tijd van het verzuilde Nederland, toen vele organisaties zich baseerden op religieuze, morele of levensbeschouwelijke beginselen. We willen die tijd niet verheerlijken. Bovendien kunnen
we er onmogelijk naar terug. Maar het is wel goed om te beseffen dat deze organisaties een functie vervulden die tegenwoordig node wordt gemist. Zij zorgden
namelijk voor een zekere bemiddeling tussen de politieke sfeer en datgene wat
er in de samenleving zelf gaande was. Opvattingen over het Hogere speelden bij
3. Een onthutsend beeld van het Nederlandse pessimisme is te vinden in het Sociaal en Cultureel Rapport van 2004.
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deze bemiddeling een grote rol. Daarbij zorgden de zuilen voor communicatie in
twee richtingen. Van de ene kant konden politieke leiders hun standpunten, besluiten, wetten, beleidslijnen of denkbeelden aan een breder publiek `uitleggen'
doordat ze een levensbeschouwelijke taal spraken. Die taal kon rooms-katholiek,
socialistisch of liberaal van aard zijn, maar in alle gevallen werd er verwezen
naar waarden of beginselen die het politieke handelen een zekere geloofwaardigheid meegaven. Zo werd duidelijk dat de politieke strijd ergens over ging. Aan
de andere kant zorgden die verenigingen, instituten, organisaties en functionarissen ook voor communicatie in de omgekeerde richting. Idealen die in de samenleving opkwamen, waarden die burgers van belang achtten, vormen van moreel
engagement, denkbeelden van levensbeschouwelijke aard en zelfs uitingen van
onvrede kwamen via deze verzuilde organisaties bij de politiek terecht. De vertaling van idealen of beginselen uit de private naar de politieke sfeer verliep dus
indirect, maar ze vond wel plaats.
Een dergelijke bemiddeling bestaat niet meer. Er zijn ± zoals we in het voorgaande hebben geschetst ± nog altijd vele vormen van moreel, geestelijk en spiritueel engagement die op verschillende plaatsen in de Nederlandse samenleving
doorwerken. Maar het ontbreekt aan middelen om dit engagement te vertalen in
een publieke en herkenbare gestalte van het Hogere. De verstatelijking van onze
civil society heeft ertoe geleid dat er slechts twee registers over zijn: ons eigen private leven aan de ene kant en het publieke leven van onze politici aan de andere.
Daardoor wordt geloofwaardig optreden in de politiek steeds moeilijker. Met het
wegvallen van de kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen krijgt cynisch of nihilistisch denken in het openbare leven ruim baan. Probeer dan nog
maar eens te vertellen dat je in een ideaal gelooft! Na de bevrijding van de burger uit zijn zuil moet een politieke leider zestien miljoen afzonderlijke individuen
toespreken. Hoe vertel je dan nog een verhaal dat over gedeelde idealen gaat?
Nu de politiek een professionele bezigheid is geworden, moet elk voorstel in cijfers en rationele argumenten worden uitgedrukt. Wie houdt er dan nog een redevoering waarin het geloof in een betere wereld wordt verbeeld? We zullen in de
zorg nooit recht kunnen doen aan idealen als compassie, empathie of naastenliefde zolang we vasthouden aan het idee dat efficiency voor een overheid de
hoogste waarde is. Welke dwaas zal dergelijke idealen dan vooropstellen?
Al met al belemmeren de voorwaarden waarmee het publieke domein in Nederland te maken heeft dat hogere waarden een bezielende invloed op de politiek
uitoefenen. Bijgevolg krijgen zaken als het verwoorden van idealen, gemeenschapsvorming, de verbeelding aanspreken, onbaatzuchtig handelen en werken
voor de langere termijn in het politieke leven nauwelijks een kans. Terwijl politiek in de ware zins des woords juist van dat soort ingredieÈnten leeft! Het is
daarom niet vreemd dat burgers negatief over samenleving en politiek denken
hoewel diezelfde burgers in hun eigen kring heel goed weten waar het eigenlijk
om gaat. Om een oplossing te vinden voor deze paradox is een nieuw soort civil
society noodzakelijk.4
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Heruitvinding van de publieke sfeer

Daarmee zijn we bij onze derde stelling aanbeland. We denken dat het onbehagen in de politiek afneemt wanneer de eigen idealen van burgers in het publieke
leven weer erkend worden. Breng de stille ideologie tot spreken en het politieke
engagement herleeft! (verg. Fogteloo, 2010). Een belangrijke vraag is uiteraard of
een dergelijke `herwaardering van de publieke sfeer' voldoende kans van slagen
heeft. Berust dit streven niet op een vorm van nostalgie? Zijn hedendaagse burgers daartoe nog in staat? Zelf denken wij van wel. Ondanks (of juist dankzij)
de individualisering sluiten mensen zich graag bij gelijkgezinden aan. Ze omringen zich spontaan met anderen met wie zij een band voelen. Deze vorm van
`vrije associatie' heeft onvermijdelijk een publieke kant (Tocqueville, 2011). Zelfs
als mensen hun eigen belangen nastreven, doen zij dat doorgaans in collectief
verband. Zij willen niet alleen zelf vrij, gezond en gelukkig zijn: ze willen dat degenen met wie zij een band hebben eveneens vrij, gezond en gelukkig zijn. Hoe
zou men dat anno 2012 moeten inrichten? We kunnen nu eenmaal niet terug
naar de tijd dat iedereen zich in bepaalde religieuze soorten liet opdelen. Bovendien is de civil society geen vastomlijnd begrip dat altijd op dezelfde manier
wordt opgevat (Dekker, 2002). Wellicht is het beter om te spreken van een civil
sphere.
Dit begrip verwijst naar de maatschappelijke sfeer waarin mensen primair als
burgers ± en dus niet allereerst als consumenten of producenten, als lijders aan
een ziekte of beoefenaars van een sport ± vrijwillige relaties met elkaar aangaan
en zich engageren met het oog op kwesties van gemeenschappelijk belang. Dat
varieert van lokale Oranjeverenigingen of comiteÂs ter viering van de vierde mei
tot de tijdelijke actiegroep die zich verzet tegen de plannen om een snelweg aan
te leggen door de wijk. Mensen blijken zich steeds weer elkaars lot aan te trekken, dit te verbinden met het lot van anderen en zich in te zetten voor gezamenlijke lotsverbetering. Dat verlangen naar samenhang dringt zich min of meer vanzelf op als antwoord op nieuwe scheidslijnen en als verzet tegen ontwikkelingen
die bedreigend zijn (Alexander, 2006).
Deze opvatting van civil sphere sluit ten dele aan bij de organisaties die zich ten
tijde van de verzuiling ontwikkelden en toen voor een bemiddeling tussen samenleving en politiek zorgden. Vandaag de dag moeten we deze bemiddeling
echter anders vormgeven. We denken aan een werkwijze die zich in de Verenigde Staten lijkt te ontwikkelen en die ook wel als personalized politics omschreven wordt (Eliasoph, 1998). Het gaat om een nieuw type engagement, waarbij
sprake is van een sterk persoonlijke identificatie met een specifieke zaak of een
concreet probleem. Dat blijkt een efficieÈnte methode om in een geõÈndividualiseerde cultuur energie vrij te maken voor maatschappelijke verandering, mensen
samen te brengen en krachten te bundelen. Voorbeelden hiervan zijn milieuac4. Een vergelijkbare betoog wordt gehouden in Blond (2010).

10 De Lage Landen en het Hogere: het overwinnen van onze ideologische verlegenheid

177

tivisten en mensen die zich inzetten voor de gelijkberechtiging van homo's of de
bescherming van kinderen. Zij zien hun inzet niet alleen als middel tot het bereiken van een doel, maar ook als onderdeel van hun identiteit. Het sluit aan bij de
groeiende betekenis van het vitale, het ervaarbare en het lichamelijke dat wij als
een gestalte van het Hogere hebben geduid.
Niettemin kent deze werkwijze ook een zwakke kant. Het ontbreekt deze activisten veelal aan een taal waarin zij hun handelen kunnen uitdrukken, communiceren, beoordelen en verdedigen. Ze kunnen tegenover de bestaande wereld met al
zijn problemen slechts een utopisch tegenbeeld stellen, een beeld van hoe de wereld eigenlijk zou moeten zijn. Het is dan ook van groot belang om een civic talk
te ontwikkelen. Wij doelen daarmee op een publiek gesprek dat de alledaagse ervaring van mensen verbindt met een maatschappelijke visie en met politieke gezichtspunten. Het belang van een dergelijk gesprek bleek onder meer bij de voorverkiezingen en de verkiezingen die het presidentschap van Barack Obama inluidden. Het succes van diens campagne was dat ze erin slaagde het gesprek
van mensen over hun dagelijks leven te bevorderen en te vertalen in werkbare
politieke termen (Klofstad, 2011). Burgers konden invloed uitoefenen door hun
ideeeÈn met elkaar te delen en hun krachten te bundelen. Juist het gebruik van
een civic talk maakte het overwinnen van oude tegenstellingen en scheidslijnen
mogelijk. Zo kregen burgers het gevoel niet langer machteloos aan de omstandigheden onderworpen te zijn.
Het is onvermijdelijk dat bij dit gesprek ook de eigen denkbeelden over het Hogere aan bod komen. Daarom moet het overleg van burgers over hun idealen en
ervaringen op alle niveaus gestimuleerd worden. Opvattingen over het goede
leven laten zich niet van bovenaf opleggen of van buitenaf invoeren. Mensen dienen een eigen visie op het goede leven te ontwikkelen. Daarbij moet wel aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Maatregelen gericht op een sterke publieke omroep, een onafhankelijke pluriforme pers en een voor iedereen toegankelijke uitwisseling via internet zijn van eminent belang. Verder moet het overleg van burgers werkelijk een inzet hebben. Wat zij met elkaar bespreken, de conclusies die
ze trekken en de voorstellen die ze doen mogen niet zonder gevolg blijven.
Er moet dus een nieuw verhaal komen. Of beter gezegd: we moeten ervoor zorgen dat zich vele verhalen ontwikkelen en ruimte maken voor de spanningen
die dan ontegenzeggelijk ontstaan. Maar wel verhalen waarmee burgers zich
kunnen identificeren, die ze ervaren als huÂn verhaal omdat daarin huÂn idealen,
waarden en beginselen onder woorden zijn gebracht. Verhalen die richting en betekenis geven aan de zaken die op ons afkomen. Ons onderzoek toont aan dat
we de bouwstenen voor die verhalen op talloze plaatsen kunnen aantreffen. Het
gaat erom dat de idealen die in het private en het professionele leven van de burgers volop aan het werk zijn in het openbare leven verdedigd en verwoord worden. Als dat gebeurt, keert ook de bezieling van het publieke leven terug en krijgen we een vorm van politiek die weer ergens over gaat. Een en ander veronderstelt echter dat wij onze fixatie op de burger als een louter calculerend wezen los-
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laten. Uit de veranderingen die zich de afgelopen tien jaar in Nederland en andere West-Europese landen hebben voorgedaan kan men afleiden dat dit proces
al volop gaande is.
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De categorie `schurk': ideologie en
internationale politiek
Jorg Kustermans

11.1

Proloog

In de nasleep van de terroristische aanslagen op New York en Washington van
11 september 2001 schilderde Luc Tuymans een reeks doeken over de Amerikaanse reactie op deze schokkende gebeurtenissen. Gek genoeg beeldt Tuymans
geen militaire taferelen af, noch verbeeldt hij opzwepende presidentieÈle retoriek.
Een eerste doek, The Secretary of State, toont Condoleeza Rice, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Het schilderij geeft een
vastberaden doch ingetogen vrouw weer, een toonbeeld van klassieke deugdzaamheid. Rice belichaamt in het portret een klassiek-republikeinse orde. Het
tweede werk, Ballroom Dancing, becommentarieert de groeiende populariteit van
stijldansen in New York na de terroristische aanslagen. Vele New Yorkers, jong
en oud, volgden lessen en woonden soirees bij. Het doek toont een elegant koppel ± de man in smoking, de vrouw in een jurk ± dat gracieus over de dansvloer
beweegt. Op deze vloer, die van marmer lijkt en bijdraagt tot een zeker gevoel
van plechtstatigheid, staan in de linkerbenedenhoek drie letters, `XAS,' een verwijzing naar Texas, de woonplaats van de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush. Het derde schilderij heet The Perfect Table Setting en toont een minutieus gedekte tafel. De inspiratie voor dit stuk komt uit een tijdschrift uit 1948
dat haar verschillende lezers vertelde hoe ze hun respectieve tafels perfect konden
dekken. De minste tafel was voor de zwarte huisvrouw, die zelfs geen wijnglazen moest zetten. De meest uitgedoste tafel was voor de diplomatenvrouw. Tuymans wijst op de ironie dat een zwarte vrouw na 9/11 aan het hoofd van de diplomatie stond en dus verantwoordelijk was voor het diplomatieke protocol en
dus ook hoe de tafels gedekt werden bij staatsbanketten en andere belangrijke diners. Rice, zo blijkt, hechtte hier bijzonder veel belang aan. Wat de drie doeken
samen suggereren, is dat het heropbouwen van de internationale orde na de aanslagen van 11 september niet het minst het herstellen van een stilistische orde
aanging.
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Inleiding

Schurkenstaten zijn significante entiteiten in de internationale politiek. Dit betekent in de eerste plaats dat ze belangrijk worden geacht. Beleidsmakers stemmen
er hun veiligheidsbeleid in meer of mindere mate op af, zoals met name bleek uit
de befaamde Nationale Veiligheidstrategie van de Verenigde Staten van Amerika
(VSA) van 2002, waar sprake is van `nieuwe dodelijke uitdagingen die' nu, met
het einde van de Koude Oorlog, `van schurkenstaten uitgaan' (President of the
United States, 2002: 13). De daad werd al snel bij het woord gevoegd. In 2003
viel een `coalition of the willing' onder leiding van de VSA Irak aan. In 2011 besliste de internationale gemeenschap militair in te grijpen in LibieÈ. Ook filosofen
zijn het erover eens dat men de uitdagingen die schurkenstaten stellen het hoofd
dient te bieden. John Rawls besteedde meerdere bladzijden aan de kwestie in zijn
liberale Law of Peoples, en Philip Pettit doet hetzelfde in zijn Republican Law of Peoples. Rawls spreekt in dit verband over outlaw states, Pettit over ineffective and nonrepresentative states. Beiden zijn van mening dat deze staten een moreel en praktisch probleem vormen voor de internationale gemeenschap en dat de andere staten de plicht hebben om `dit probleem te verhelpen' (Pettit, 2010: 89; Rawls,
1999: 89-104).
Dat schurkenstaten significant zijn, betekent ook dat ze betekenisvol zijn. Ze belichamen `betekenis'. Hun aanwezigheid, en de reactie op hun aanwezigheid, vormen een indicatie van de betekenisstructuur van het internationale domein. Een
analyse die van deze insteek vertrekt, zou men een ideologische analyse kunnen
noemen, waarbij ideologie in zijn meest brede zin gedefinieerd wordt als `een
verzameling van nauw verbonden ideeeÈn en overtuigingen, of zelfs attitudes,
kenmerkend voor een bepaalde groep of gemeenschap' (Plamenatz, 1970: 15).
Het is dit soort analyse die ik hier zal betrachten. Door middel van een analyse
van het fenomeen schurkenstaat is het de bedoeling de ideologische constellatie
van de moderne internationale politiek te kenschetsen. Als voorschot op de conclusie kan reeds worden gesteld dat de internationale politiek gekenmerkt wordt
door een ideologie die zichzelf ontkent. Daar waar ideologie traditioneel verband
houdt met vurige pleidooien en gebalde vuisten, steeds gericht op overtuiging,
wordt de internationale gemeenschap gekenmerkt door het omarmen van terughoudendheid. Dit betekent niet alleen dat staten er traditioneel van afzien om andere staten al te zeer de les te lezen, maar evenzeer dat het `diplomatieke lichaam' gesommeerd wordt terughoudend voor de dag te komen. Etiquette is de
grondnorm. De regels van de etiquette werken niet enkel regulatief, maar constitueren het internationale sujet in zijn identiteit. Schurkenstaten hebben typisch
lak aan etiquette en net daarom ± beter: onder meer daarom ± vinden we hen
zulke schurken.
Dit argument zal ik in drie verdere delen uitwerken. In een eerste deel schets ik
hoe ideologie in de internationale politiek in zekere zin slechts slinks aanwezig
kan zijn omdat er binnen het internationale domein een conservatieve antipathie
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tegen ideologie heerst. In een tweede deel geef ik vervolgens een bondig overzicht van het discours rond schurkenstaten in de hedendaagse internationale politiek, waarbij de voornaamste vaststelling is dat de categorie zich geleidelijk ontvoogd heeft van haar oorspronkelijke genese binnen defensiekringen en er tijdens
dit ontvoogdingsproces een betekenisverbreding optreedt. Waar oorspronkelijk
concrete ± zij het op de toekomst gerichte ± handelingen de criteria uitmaakten,
duiken in de loop van de tijd steeds vaker associaties op met een vaag gedefinieerde cultuurstandaard. In een derde deel probeer ik deze empirische vaststellingen te duiden door ze te plaatsen binnen een bredere historische context. Aanknopingspunt hier is John Pococks (1981) suggestie dat welgemanierdheid een autonoom ideologisch model is binnen het westerse politieke denken, naast de
meer gekende ideologieeÈn van rechten en deugd. De ontdekking van de categorie
schurk, zo luidt het argument, krijgt haar volle betekenis binnen het kader van
dit ideologische model, een model met diepe historische wortels.

11.3

Ideologie in de internationale politiek

Een veronderstelling van deze analyse is dat staten binnen een internationale gemeenschap leven. In tijden van crisis verwordt deze gemeenschap potentieel tot
een actor, die beoordeelt, eventueel veroordeelt en zo nodig tussenbeide komt,
maar meestal is deze gemeenschap eerder een forum, een normatieve en institutionele context waarbinnen andere actoren handelen. Een bekende, en bondige, definitie beschrijft de internationale gemeenschap als een `groep staten die gedeelde
normen en instellingen uitbouwt, met het oog op het behoud van orde en rechtvaardigheid, en op basis van een gemeenschappelijke cultuur en waarden' (Bull,
1995: 13). Soevereiniteit is de traditionele kernnorm binnen deze internationale
gemeenschap. De norm veronderstelt dat staten zich niet bemoeien met de binnenlandse politiek van andere staten, en zeker niet intervenieÈren om deze binnenlandse politiek te hervormen. Deze norm ontwikkelde zich in reactie op de
godsdienstoorlogen die het Europese continent teisterden tijdens de zestiende
eeuw, en werd binnen deze originele context kernachtig samengevat in de Augsburgse slagzin `cuius regio, eius religio'; wiens rijk, diens godsdienst. De opkomst van deze norm wordt vaak gekoppeld aan de gelijktijdige opkomst van
het liberalisme in het moderne politieke denken, wat haar plaatst binnen een omvattend cultureel en intellectueel kader. Zoals het liberalisme de mens denkt als
een autonoom individu en staat en samenleving in termen van een contract, zo
verwijst de idee van soevereiniteit eveneens naar een vorm van wezenlijke onafhankelijkheid en de internationale samenleving naar een pragmatische overeenkomst ter vrijwaring van ieders eigenbelang. Het denken over de internationale
samenleving ontwikkelt zich analoog aan de politieke theorie van de binnenlandse samenleving. Beide zitten gevat binnen eenzelfde cultureel kader.
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De bovenstaande alinea vertelt een gestileerde versie van het ontstaan en de betekenis van het moderne statensysteem. Ze roept evenwel de vraag op of er binnen
het geschetste verhaal een rol is voor ideologie. En zo ja, welke is dan deze rol?
Een geschiedenis van de rol van ideologie in de internationale politiek begint
doorgaans aan in de late achttiende eeuw met een inschatting van het buitenlandse gedrag van het post-revolutionaire Frankrijk en eindigt vaak met een bespreking van de Koude Oorlog als een ideologisch conflict, met een kort intermezzo over de internationale ambities van het revolutionaire Iran. Na de Koude
Oorlog eindigt het verhaal: in de strijd der ideeeÈn behaalden het kapitalisme en
de liberale democratie de overwinning op het communisme en het totalitaire
staatsbestel. Ideologie verdween uit het discours om plaats te maken voor het objectievere `sturing.' Wanneer ook de bedrijfswereld zich zorgen begint te maken
om `corporate governance', en het binnenlandse bestuur en de ontwikkelingswereld de aandacht vestigen op het belang van `good governance', ontwikkelt zich
in de internationale betrekkingen een parallel discours over `global governance'.
Dit is typisch geen ideologisch discours, ondanks de inschatting van een niet-onbelangrijke groep anders-mondialisten en marxistische waarnemers dat het neoliberale gedachtegoed zich verankerd zou hebben in belangrijke internationale financieÈle en ontwikkelingsinstellingen. De ideologie zegeviert, maar ze houdt het
feestgedruis kalm. Stille ideologie dus.
Deze schets verdient uitdieping. Met name blijft het onduidelijk hoe ideologie
precies een rol speelde in de internationale politiek voordat het neoliberalisme
vermeend zegevierde. Bovendien is het onduidelijk of de kwestie schurkenstaten
zinvol gesitueerd kan worden binnen een politiek-economische vertelling. De
schurkenstaat, zo voelt men aan, krijgt primair betekenis binnen het politiek-militaire statensysteem, minder binnen het politiek-economische wereldsysteem.
De geschiedenis van de rol van ideologie in de internationale politiek betreft,
zoals reeds vermeld, veelal een geschiedenis van de pogingen van revolutionaire
actoren om de internationale gemeenschap duurzaam te hervormen op basis van
de eigen ideologische principes. Paradigmatisch, in dezen, is de uitspraak van
Leon Trotski bij zijn aanstelling als Volkscommissaris voor Buitenlandse Aangelegenheden in 1917. `Ik zal enkele revolutionaire afkondigingen uitvaardigen,' zo
voorspelde een zelfverzekerde Trotski, `en dan spoedig mijn winkel sluiten' (geciteerd in Engerman, 2010: 25). Revolutionaire diplomatie, gedreven door ideologische overtuiging, is erop gericht zichzelf af te schaffen. Paul Sharp (2009) oordeelde in een recente studie dat diplomatie het spel is waarbij twee of meer entiteiten het belang van onderlinge relaties erkennen, maar het ook eens zijn dat de
beide entiteiten hun autonomie dienen te bewaren. Diplomatie veronderstelt de
soevereine staat, en dus de niet-inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden. Ideologie, daarentegen, veronderstelt de juistheid van de eigen overtuiging
en heeft volgens vele waarnemers een intrinsiek messianistische drang. Zo ideologie niet uit is op het ondermijnen van het hele statensysteem, dan is ze er tenminste op uit om de binnenlandse systemen van derde landen op de juiste ideo-

11 De categorie `schurk': ideologie en internationale politiek

185

logische leest te schoeien. Deze vrees, of hoop, werden opgewekt naar aanleiding
van de Franse Revolutie, naar aanleiding van de bolsjewistische revolutie, van de
Iraanse Revolutie, en meer recent naar aanleiding van de opkomst van het politieke islamisme.
Vele analyses komen echter tot de conclusie dat realpolitik doorgaans de bovenhand heeft op ideologisch gedrag. Historicus Paul SchroÈder (1994) bestudeerde
het buitenlandse beleid van het revolutionaire Frankrijk aan het einde van de
achttiende eeuw en besluit dat dit beleid wel erg traditioneel was. Haar retoriek
was weliswaar revolutionair, ook wat haar oorlogen betreft, maar haar eigenlijke
oorlogsdoelstellingen in de zogenaamde Oorlog van de Eerste Coalitie
(1792-1797) waren eerder beperkt: een beperkte oorlog met Oostenrijk met het
oog op minimale territoriale uitbreiding en een halfslachtige aanspraak op erkenning als hegemoniale macht in Europa. Collega-historicus Anders Stephanson
(1983: 30) komt tot een gelijkaardig besluit met betrekking tot het buitenlandse
beleid van de Sovjet-Unie. Een grondige studie van de geschiedenis leert ons dat
de Soviet-Unie op geen enkel moment in haar geschiedenis, ook niet na de Tweede Wereldoorlog, uit was op de wereldhegemonie, noch op de verovering van
het hele Europese vasteland. Wel wilde de Soviet-Unie een defensieve invloedssfeer, gericht op het vrijwaren van de eigen territoriale integriteit, een buffer om
de schokken van een eventueel herboren Duitsland op te vangen. `Voor de rest
toonde Stalin weinig interesse in de reeÈle kans op een revolutie in het buitenland,
en was hij veelal onwetend wat betreft buitenlands beleid [¼].' Belgisch diplomaat, jurist en politicoloog Luc Willemarck (2002: 211) evalueerde het buitenlands beleid van ayatollah Khomeini na de Iraanse revolutie en komt tot de conclusie dat na een revolutionaire en weinig succesvolle beginfase de opvolgers van
Khomeini `verplicht waren het roer om te gooien en een meer realistische koers te
varen, die erop neerkwam de export van de revolutie stop te zetten en ernaar te
streven betere betrekkingen met de nabuurstaten aan te knopen.' De realistische
waarnemer stelt keer op keer vast dat ideologie weinig doorgang vindt in het
buitenlandse beleid van staten.
Een variant van deze stelling bepleit dat realpolitik de bovenhand zou moeten krijgen op de ideologische overwegingen. Buitenlands beleid gestoeld op ideologische overtuigingen ondermijnt niet enkel de bestaande orde, maar evenzeer het
eigen nationale belang. De Duits-Amerikaanse politoloog Hans Morgenthau vertolkte deze kritiek op de oorlog in Vietnam, en meer recent galmde een gelijkaardige opinie na in reactie op de Amerikaanse oorlog in Irak. Zeer betekenisvol
groepeerden de kritische wetenschappers zich onder het etiket `security scholars
for a sensible foreign policy' (Jackson & Kaufmann, 2007). De oorlog in Irak was
een ideologisch gedreven misvatting. Verstandiger (`sensible') ware geweest thuis
te blijven, niet enkel omwille van de kosten achteraf, maar omwille van het dubieuze verband met het nationale belang.
De conclusie tot dusver is dat er weinig plaats is voor ideologie in de internationale politiek, althans niet in de politiek-militaire sfeer. En wanneer ideologie wel
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de bovenhand heeft, levert ze al met al weinig op. Een dergelijke conclusie gaat
voorbij aan een niet-onbelangrijke vaststelling. Tot het dekolonisatieproces van
de jaren zestig van de vorige eeuw bestond er naast een internationale gemeenschap van soevereine staten ook een parallel internationaal circuit gekenmerkt
door hieÈrarchische verhoudingen en imperialisme. Binnen deze dimensie van de
internationale politiek had ideologische daadkracht meer ruimte dan binnen de
traditionele internationale betrekkingen. Natuurlijk speelden ook materieÈle overwegingen en zelfs de drang naar avontuur hun rol in de imperiale projecten,
maar deze waren niettemin ook wezenlijk religieus-ideologisch van aard. `De primaire impulsen van het imperialisme zijn: te koloniseren, te beschaven, zijn cultuur te verspreiden, uit te breiden. En kolonisering was de ``macht'' van een
volk om zichzelf te ``reproduceren'' op verschillende plekken,' stelt historicus
Marc Ferro (1997: 11).
Het negentiende-eeuwse internationale recht verankerde deze ideologische dimensie van de internationale samenleving via het principe van de `beschavingsstandaard'. Een land, zo stelde men toen, kon alleen maar als volwaardig lid
van de internationale gemeenschap erkend worden, en dus internationale rechtspersoonlijkheid genieten, indien het voldeed aan deze standaard. De standaard
bestond erin dat een `beschaafde' staat over een goed functionerend bestuur beschikt, de rechten van `beschaafde' buitenlanders respecteert, en ± ietwat vager ±
zich conformeert aan `beschaafde' gewoontes en gebruiken. Onder dit laatste viel
onder meer een verbod op polygamie en op sati, de Indiase gewoonte om weduwen te verbranden (Gong, 1984). In de loop van de twintigste eeuw verdween de
beschavingsstandaard als een expliciete norm uit het internationale recht, wat het
dekolonisatieproces en de erkenning van de nieuwe soevereine staten voor de
westerse internationale gemeenschap hielp te rechtvaardigen. En zoals beschreven gedroegen de meeste vermeend ideologische actoren zich gedurende de
twintigste eeuw in hun onderlinge betrekkingen veelal onideologisch, tot en met
tijdens de Koude Oorlog. Echter, naast de directe confrontatie in Europa en
AzieÈ, speelde de Koude Oorlog zich ook af in de derde wereld. Wederom bestond er een parallel, hieÈrarchisch circuit naast de `primaire' internationale betrekkingen. En wederom was dit de plek waar ideologie kon worden bedreven,
en waar geweld ingezet werd (Engerman, 2010; ook Westad, 2006).
Na het einde van de Koude Oorlog spraken vele waarnemers over het opduiken
van een nieuwe beschavingsstandaard, waarbij de lat zelfs hoger werd gelegd
dan in de negentiende eeuw: de noodzaak van sterk bestuur werd aangevuld
met de vraag om democratisch bestuur (Hobson, 2008). Wie de eerste horde niet
haalde, werd gedefinieerd als een mislukte staat. Wie de tweede horde negeerde,
liep het gevaar gebrandmerkt te worden als een schurkenstaat. Al vergt dit laatste nuancering.
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Schurkenstaten: empirische aspecten

Een schurkenstaat bestaat niet op de dezelfde evidente wijze als een fysiek object.
Wel kunnen we zonder meer vaststellen dat bepaalde staten gedrag vertonen dat
sommige andere staten beoordelen als schurkachtig. Paul Sharp (2009: 197),
wiens definitie van diplomatie hierboven reeds aangehaald werd, zegt het volgende over dit proces:
`Wanneer men een staat als een schurk beschouwt, betekent dit ongeveer hetzelfde als
wanneer men een persoon zo beschouwt in een binnenlandse context. Zodra iemand
als schurk bekendstaat, weet de misdadiger dat zijn lidmaatschap van de groep ± en
de daarmee samenhangende rechten en bescherming ± in twijfel wordt getrokken en
dat hij mag verwachten gestraft te zullen worden.'

`Schurk' is een categorie binnen een discours, een categorie die `de maatschappij'
toeschrijft aan sommige van zijn leden, en wiens lidmaatschap op die wijze gekwalificeerd wordt. Als dusdanig ent de categorie zich op een meer basale,
quasi-kantiaanse categorie, `de persoon' (cf. Mauss, 1985), of, in politieke termen,
op de categorie `burger'. Een courante aanvulling op deze analyse schrijft een
specifieke functie toe aan de categorie schurk. De schurk is de `Ander' van de
burger- of internationale samenleving en is als dusdanig een moderne variant op
een oud thema, dat tenminste teruggaat op het onderscheid tussen Grieken en
Barbaren. Als `Ander', een `Ander' die in deze hoedanigheid slechts bestaat in
de discursieve praktijken van de (internationale) gemeenschap, bevestigt de
schurk de gemeenschap en verstevigt hij diens samenhorigheid (cf. Neumann,
1999).
De categorie schurk heeft dus ten minste twee functies: het is een signaal aan de
vermeende schurk dat hij beter op zijn tellen moet passen en het is een manier
om het gemeenschapsgevoel onder de niet-schurken aan te scherpen. Een dergelijke functionalistische analyse heeft evenwel zijn tekortkomingen. Een theoretische tekortkoming betreft juist het functionalistische karakter van de analyse.
Met een loutere verwijzing naar een mogelijke functionaliteit hebben we het ontstaan van de categorie nog niet verklaard. Een empirische tekortkoming betreft
de vermeende consensus binnen de gemeenschap. De internationale gemeenschap, en laten we aannemen dat deze bestaat, spreekt niet eensgezind over zogenaamde schurkenstaten. Verschillende staten hebben een verschillende mening,
en ook binnen eenzelfde staat hoort men uiteenlopende geluiden. Er is onenigheid over hoe men schurken het best aanpakt, over welke staten nu precies
schurken zijn, en zelfs over de vraag of de categorie schurk wel van toepassing
is op de internationale politiek (Saunders, 2006). Wanneer men inzoomt op de
Verenigde Staten, waar de notie schurkenstaat haar oorsprong kent, stelt men
vast dat de eerste regering Clinton de notie aanvankelijk introduceerde in het
Amerikaanse beleidsdiscours om haar vervolgens terug te nemen, dat de eerste
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regering Bush het woord veelal schuwde om het begrip pas echt te omarmen na
de aanslagen van 11 september 2001, en dat president Obama tot nu toe weigert
het begrip te gebruiken. Niet dat Europese leiders, Clinton tijdens zijn tweede
termijn, Bush tijdens zijn eerste, of Obama (2012, red.) nu zich geen zorgen hebben gemaakt of maken om het gedrag van bepaalde staten. Wel is het zo dat ze
deze staten geen schurken wensen te noemen, maar bijvoorbeeld liever `statesof-concern,' zorgwekkende staten.
Deze variatie vraagt om een verklaring. Een mogelijke verklaring is naar mijn inschatting de aanwezigheid van een `stille ideologie' en `stille ideologische strijd'
in de internationale politiek. Om dit punt enigszins overtuigend uit te kunnen
werken, is het nodig om de categorie schurkenstaat en haar gebruik, met name
in Amerikaanse beleidskringen, in meer detail te beschrijven. Recent empirisch
onderzoek naar het Amerikaanse discours over schurkenstaten, met data van
1993 tot 2004, levert hiertoe de grondstof aan (O'Reilly, 2007). Een eerste vaststelling is dat de gangbare, legalistische definitie de lading niet dekt. Deze definitie
stelt dat een schurkenstaat `terrorisme sponsort, massavernietigingswapens nastreeft, en haar bevolking onheus behandelt.' In zekere zin omvat de definitie
vele van de relevante elementen van het schurkendiscours, maar ze is te streng
omdat ze de definieÈrende elementen te zeer aan elkaar koppelt. Ook helpt ze
niet te begrijpen hoe de elementen hun werking kennen. Een tweede vaststelling
is dat de categorie schurkenstaat weliswaar verdwenen is uit het officieÈle regeringsdiscours, maar niettemin een vaste plaats heeft veroverd in het bredere, publieke discours. Een derde vaststelling is dat het concept `multidimensioneel' is
en bij verschillende institutionele actoren een verschillende invulling krijgt, van
eng-legalistisch tot breed-culturalistisch.
Het originele gebruik van de term schurkenstaat vindt men terug bij Amerikaanse veiligheidsexperts, met name in het Ministerie van Defensie. Deze strategen beschouwden de `schurken' als een reeÈle, zij het toekomstige, bedreiging
voor de nationale veiligheid en ze betichtten hen ervan massavernietigingswapens na te streven. Waarnemers brengen deze analyse graag in verband met het
intellectuele vacuuÈm dat ontstond met het einde van de Koude Oorlog. Defensie
had een institutioneel belang om dit vacuuÈm op te vullen door middel van een
nieuw vijandsbeeld om op die manier haar blijvende belang te benadrukken, en
blijvende investeringen te waarborgen (Klare, 1995: hfst. 1). Schijnbaar raakte de
notie `schurkenstaat' een gevoelige snaar, want spoedig werd het concept ook gebezigd buiten de defensiegemeenschap. Het concept raakte ingeburgerd in een
breder politiek, en diplomatiek, discours. Met deze verbreding van het draagvlak
ging ook een verbreding van de betekenis gepaard. De aandacht verschoof van
toekomstig, maar tastbaar, agressief gedrag naar een inschatting van meer algemene disfunctionaliteit omwille van een weinig gespecificeerd `cultureel verval'.
Schurken zijn niet onmiddellijk agressief, volgens deze opvatting, maar verwerpen, impliciet of expliciet, de regels van de internationale gemeenschap. Dit
wordt erg duidelijk bij zogenaamde `mindere schurken,' zoals SyrieÈ , Cuba,
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Myanmar, Zimbabwe of Pakistan, soms ook China: `deze staten worden niet als
schurk bestempeld omdat ze een onmiddellijk materieel gevaar vormen, maar
omdat ze als niet-democratisch worden beschouwd' (O'Reilly, 2007: 305-306).
Er zijn dus `schurken' die geen massavernietigingswapens nastreven en die bovendien ogenschijnlijk geen terroristische groeperingen financieren. Wat hen
bindt, is dat ze geen democratieeÈn zijn en dus niet voldoen aan wat sommigen
de nieuwe beschavingsstandaard hebben genoemd. Tegelijkertijd zijn er landen
die bezwaarlijk democratieeÈn zijn, maar die toch niet als schurk worden bestempeld. Denk aan Turkmenistan, Oezbekistan, Egypte (voor de revolutie), Congo,
Kameroen en Guatemala. Sommige van deze staten worden misschien als `mislukte staten' beschouwd, en ondemocratisch acht men ze zeker, maar schurken
niet per se. Hoe verklaart men deze discrepantie? Wanneer men het discours
rond schurkenstaten nog wat gedetailleerder bekijkt, stelt men vast dat `cultureel
verval' twee verschillende invullingen krijgt. De eerste invulling betreft `inhoud',
beredeneerde normen en waarden. Hier komt men gepassioneerde verwijzingen
naar (een gebrek aan) democratie en mensenrechten tegen.
Een tweede invulling betreft veeleer `vorm,' `stijl' en `procedure'. Hier treft men
een misprijzen aan over het ruwe gedrag van schurkenstaten en een afkeer van
hun gebrek aan zelfbeheersing. Schurkenstaten wordt verweten `onbesuisd en
onbedachtzaam' (`reckless and rash') te zijn. Hun wordt verweten `beloftes te
breken' en `willekeurig aan te vallen' (O'Reilly, 2007: 314). De Noord-Koreaanse
leiders krijgen het verwijt `ongebruikelijk persoonlijke opmerkingen' naar het
hoofd van de Amerikaanse president te hebben `geslingerd' (Kessler, 2004). De
Iraanse president Ahmadinejad stuit op ongeloof wanneer hij de alternatieve
kerstboodschap op BBC4 `gijzelt met antisemitische vuilbekkerij.' Een gelijkaardige negatieve waardering volgde in 2009 op het optreden van landen als Iran,
LybieÈ en Cuba op de Durban Review Conference, gewijd aan de strijd van de
Verenigde Naties tegen het racisme. De theatrale optredens van de leiders van
deze landen riep bij vele waarnemers weerzin op (Lambdorff, 2009). De Verenigde Staten en Canada hadden de bijeenkomst bij voorbaat geboycot. Vele Europese leiders verlieten de zaal toen Ahmadinejad het woord nam. Toen Kadhafi
naar aanleiding van een samenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2009 zijn tent wilde opslaan in het New Yorkse Central Park,
werd dat meewarig aangezien. Dat sloeg om in misprijzen toen hij het VN-charter verscheurde tijdens zijn toespraak op diezelfde vergadering.
Merk ten slotte op dat de leiders van de grootste schurkenstaten de internationale gemeenschap ook stilistisch tarten. Een voor een vermijden ze het westerse
maatpak en kleden ze zich op graag op alternatieve wijze. En vergelijk dit gedrag
met dit van de Chinese leiders. Waarschijnlijk zijn de Chinezen een taaier strategisch brok en straffere onderhandelaars dan pakweg Hugo ChaÂvez, alvast even
weinig democratisch, maar sinds Mao houden ze zich wel aan het dominante diplomatieke protocol. Machtspolitiek mag, maar het moet wel een `machtspolitiek
met manieren' zijn (Sharp, 2003: 860).
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Waar we eerder opmerkten dat diplomatie antithetisch is aan ideologie, aan een
al te vurig promoten van enig politiek programma, is het hier des te belangrijker
te onderstrepen dat diplomatie niettemin zijn eigen, stille ideologie heeft: de ideologie van de beleefdheid. `Diplomatie,' zo schreef diplomaat Ernest Satow in
zijn legendarische handboek, is het `toepassen van vernuft en tact op de officieÈle
betrekkingen tussen regeringen.' Tact betreft hier niet enkel tactiek, maar ook
stijl en etiquette. Het is een quasi-lichamelijke ideologie: ze betreft niet enkel de
boodschap maar veel meer nog de wijze waarop de boodschap gebracht wordt.
Ze betreft toon meer dan inhoud. Het zijn deze regels die de vertegenwoordigers
van schurkenstaten al te openlijk tarten. Dit is wat hen buitenspel en buiten de
wet plaatst.

11.5

Etymologie, ideologie en imperiale geschiedenis

Deze laatste zin stoot onvermijdelijk tegen de borst. Het geweld in LibieÈ was
echt. Het geweld van het regime van Kadhafi was echt. Het geweld van de
NAVO-troepen natuurlijk ook. Zoals in de inleiding gezegd, wil ik dit niet ontkennen. Wel heb ik willen beweren dat stijl en lichamelijkheid ook een plaats hebben binnen deze geschiedenis. Beleefdheid, en zijn tegendeel, doen er echt toe, zo
blijkt naar mijn inschatting uit `het geval schurkenstaten'. In deze korte paragraaf
wil ik tot slot betogen dat dit geen toeval is. We vinden een dergelijke grondslag
in de eerste plaats terug in de etymologie van het woord schurkenstaat. Meer algemeen vinden we een dergelijke basis in de kern van het liberale politieke denken. Internationaal deed deze bezorgdheid zich bovendien reeds eerder voor tijdens het koloniale avontuur. De categorie schurk toont zich met andere woorden
een nieuwe vertaling van een gekend fenomeen, ideologisch en materieel, binnen
de moderne internationale context.
Etymologisch valt het concept schurkenstaat uiteen in twee delen: `schurk' (in het
Engels, `rogue') en `staat'. De etymologische wortels van staat liggen bij het Latijnse status, `toestand, rang, positie'. Opgemerkt moet worden dat de functie
van de categorie `persoon', waarop de categorie `schurk' zich zoals gezegd ent,
traditioneel is gebruikt om groepsleden te rangschikken. Een persoon zijn, wat
oorspronkelijk samenvalt met het hebben van een naam, en in stammenmaatschappijen vaak geregeld werd door `geheime genootschappen', betekent dat
men een bevoorrechte maar ook verantwoordelijke positie bekleedt binnen een
samenleving. Een zelfde idee vindt men terug bij het concept soevereiniteit, dat
verband houdt met bezit en het recht op bezit. De drie concepten komen praktisch samen in de moderne idee dat de staat als internationale rechtspersoon soeverein is. Hun logische band betreft de gedeelde verwijzing naar `status'. In de
moderne wereld hebben vrijwel alle mensen een naam, zijn alle mensen a priori
rationeel, en alle staten soeverein. Niettemin blijft het concept persoon een ver-
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wijzing inhouden naar dominante sociale mores en al snel ontstaan subcategorieen, zoals bijvoorbeeld de schurk.
Een schurk ± a rogue ± verwijst oorspronkelijk naar een `ijdele vagebond', iemand
die rondzwerft en zich grotendeels buiten de gemeenschap plaatst. Snel verbreedt deze betekenis om meer algemeen te verwijzen naar `gemene mensen',
ook binnen de maatschappij. In 1722 beschrijft Daniel Defoe de belevenissen van
Moll Flanders, een wees die opgroeit binnen een hoogburgerlijk gezin maar ten
slotte toch in de onderwereld terechtkomt.1 Defoe verontschuldigt zich in het
voorwoord bij de lezer voor de ruwe taal die hij heeft moeten hanteren om het
verhaal te kunnen vertellen, en bekent dat hij sommige schunnigheden zelfs niet
heeft durven neerpennen. De auteur van de moderne uitgave van Defoe's boek
vat de idee en het gevoel van Defoe's verhaal samen in de vaststelling dat `Molly
Flanders is a rogue.' Haar gedrag wekt onbehagen op bij de gegoede lezer. Defoe's verhaal over Moll Flanders was een van de vele `rogue biographies' die in
de late zestiende eeuw in Engeland verschenen. Ze ontsproten aan een Engelse
maatschappij die zich geconfronteerd zag met een groeiende groep verschoppelingen en aan lager wal geraakte lieden in de snel industrialiserende steden. Het
is duidelijk dat deze Engelse schurken inderdaad zo nu en dan de wetten overtraden, maar men begrijpt evenzeer dat ze geen misdaad hoefden te plegen ±
wettelijk of moreel ± om minachting te genieten. Hun loutere aanwezigheid verstoorde de orde reeds (cf. Dionne & Mentz, 2006).
Recenter, en met meer kritische afstand, analyseerde de Oostenrijks-Amerikaanse
filosoof en econoom Walter Block (1961/2008) wat hij omschrijft als de `schurkengalerij', een opsomming van typische schurken. Hij vermeldt hoeren, pooiers,
drugsdealers, drugsverslaafden, maar ook oude knorren, mensen die afval laten
slingeren en mensen die afpingelen. Wat opvalt aan deze lijst is dat er moeilijk
een lijn in te zien valt. Sommige schurken vertonen expliciet illegaal gedrag,
maar een brompot doet dit bijvoorbeeld niet. En niet alle misdadigers worden
als schurken beschouwd. Het enige wat de lomperik aan het stuur van de taxi,
de pooier en de belastingsontduiker met elkaar verbindt is dat ze aanstoot
geven. Een schurk is met andere woorden deze persoon die aanstoot geeft.
Schurkenstaten, zo suggereerden we eerder, geven ook aanstoot. Hun politieke
gedrag speelt hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol, maar het lijkt er niettemin
op dat hun ongemanierdheid de spreekwoordelijke druppel is.
Norbert Elias heeft in detail het proces beschreven waarbij de moderne mens
steeds meer verfijning nastreeft, en aanstoot begint te nemen aan allerlei niet-ver-

1. Defoe vatte de plot zelf gevat samen in de inleiding op het boek. Ik laat het Engels van Defoe
liefst onvertaald. `The Fortunes and Misfortunes of Famous Moll Flanders, etc. Who was Born in Newgate, and during a Life of continu'd Variety for Threescore Years, besides her Childhood, was Twelve Year a
Whore, five times a Wife (whereof once to her own Brother), Twelve Year a Thief, Eight Year a Transported
Felon in Virginia, at last grew Rich, liv'd Honest, and died a Penitent. Written from her own Memorandums.'
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fijnd gedrag (zie Goudsblom, 2006). Hij brengt dit verfijningsproces causaal in
verband met een toename aan interactie, met de hiermee gepaarde gaande democratisering, en de resulterende wens tot distinctie. Het is niet geheel verrassend
vast te kunnen stellen dat dit maatschappelijke proces een vertaling kreeg in politiek-theoretische beschouwingen, in ideologische termen. De context van deze
vertaling is een gelijklopende vertaling van het klassieke republicanisme naar de
moderne commercieÈle samenleving. Het klassieke republicanisme draaide rond
de deugdzame burger, waarbij zowel burgerschap als deugdzaamheid een streng
ethische, soms martiale, en ook wel religieuze bijklank had. Denkers als Adam
Smith voelden aan dat deze opvatting niet meer relevant was in de zich snel ontwikkelende commercieÈle maatschappijen, maar beseften ook dat een streng liberale opvatting van burgerschap, die puur materieel zou zijn en enkel rond eigenbelang draaide, niet houdbaar was, net zoals een puur begrip van de soevereiniteitsnorm elke vorm van internationale gemeenschap onmogelijk maakt. Om uit
dit dilemma te geraken articuleerde onder meer Smith een `liberaal republicanisme' dat de nadruk legde op het belang van gemanierdheid en de marktmaatschappij als een ethische ruimte beschouwde waarbinnen gemanierdheid aangeleerd kon worden (Kalyvas & Katznelson, 2008; Pocock, 1981). Op gebied van internationale politiek stellen we tegelijkertijd vast dat soevereiniteit deels losgekoppeld wordt van de idee `bezit' (`property') en gekoppeld geraakt aan de idee
`propriety' of `welvoeglijkheid' (Kratochwil, 2010).
Zo gesteld kent de nadruk op stijl, etiquette en procedure een diepe sociologische
grondslag, en vormt ze een belangwekkend moment in de ontwikkeling van het
westerse politieke denken. Haar historische betekenis is echter niet enkel cultuur-historisch maar ook praktisch. Deze praktische uitwerking is niet zozeer
zichtbaar op het Europees-internationale toneel, al was het maar omdat dit aanvankelijk een bezigheid van aristocraten bleef, en omdat Smith' liberaal-republicanisme het uiteindelijk de moest afleggen tegen het nationalisme als ideologie
(Cassels, 2003). Binnen het imperiale internationale circuit, daarentegen, speelden
lichamelijkheid, stijl en manieren een des te belangrijkere rol als een soort van parallelle, informele beschavingsstandaard. Het rijk was doordrongen van geuren,
klanken en vreemde lichamen die zowel tot de erotische verbeelding spraken als
oprechte weerzin opwekten (Rotter, 2011). Beschaving betrof niet enkel waarden
en normen, maar evenzeer manieren en stijl. Een gebrek aan goede manieren
vormde bijna voldoende rechtvaardiging voor het in stand houden van het rijk.
Historicus Andrew Rotter (2011: 18) komt tot de prikkelende conclusie dat `de
opkomst en neergang van het Britse rijk en Amerika's aanwezigheid in de Filipijnen verband houden met het juiste gebruik van de zintuigen en de zintuiglijke
organen in overeenstemming met een westers begrip van respect voor goede manieren en hygieÈne.' De conclusie is niet heel sterk verwoord en moet met omzichtigheid geõÈnterpreteerd worden. Niettemin vindt ze in zekere zin bevestiging in
het wel en wee van de moderne schurkenstaat. Ook in het discours rond schur-
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kenstaten wordt orde gekoppeld aan stijl en orde bedreigd door gebrek aan stijl.
De details verschillen maar de basisidee stemt overeen.

11.6

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat ideologie in de internationale politiek met name
slinks, of stil, aanwezig is. Wanneer ideologie zich revolutionair opstelt, stuit ze
spoedig op de conservatieve basisprincipes van de internationale gemeenschap,
niet het minst op de soevereiniteitsnorm. Echter, deze norm kan zelf geduid worden als uitdrukking van het liberale gedachtegoed, hoe weinig intuõÈtief dit ook
moge klinken. Het gedrag van de schurkenstaat verstoort de orde. Het is een
soort van `breaching experiment' dat juist daardoor de bestaande orde en haar
ideologische fundamenten blootlegt. Als categorie maakt de schurkenstaat zichtbaar dat de bestaande orde zich ervan bewust is dat ze als orde bestaat en dat
haar basisprincipes, haar ideologie, verdedigd moeten worden. In de mate dat
dit geeÈxpliciteerd wordt, is het veelal in termen van democratie en mensenrechten. Onderhuids ontdekten we evenwel een aanvullende stille ideologie die stijl
en welvoeglijkheid thematiseert. Paradoxaal voor deze ideologie is dat ze zich
geen ideologische mantel kan aantrekken. Ideologie draait op begeestering, enthousiasme, overtrokken retoriek en ruwe daadkracht. Ze is het tegengestelde
van gemanierdheid of terughoudendheid. En toch blijkt juist terughoudendheid
een dominant principe in de internationale betrekkingen.
Laat ik ten slotte afsluiten met enkele thematische beschouwingen. Ten eerste betreffende de reikwijdte van de rol van stijl en etiquette, waarbij met name dient
te worden opgemerkt dat het gebrek hieraan misschien een noodzakelijke maar
op geen enkele wijze een voldoende voorwaarde is om als schurk te gelden.
Schurkenstaten vertonen echt kwalijk gedrag. Alleen is het zo dat er ook nietschurken zijn die echt kwalijk gedrag vertonen. Een verschil tussen schurk en
niet-schurk, dat ik heb benadrukt in dit essay en heb proberen te duiden, is dat
niet-schurken die kwalijk gedrag vertonen vaak de slimmigheid aan de dag leggen om zich aan de stilistische regels van het spel te houden.
Ten tweede betreffende ideologie en stille ideologie. In de inleiding citeerde ik
een definitie van John Plamenatz, die een onderscheid maakt tussen `schreeuwlelijke' ideologie als seculiere religie en de, wat hem betreft zinvollere opvatting,
van ideologie als een geheel van ideeeÈn die binnen een gemeenschap enige verankering hebben gekregen. Het was deze laatste opvatting van ideologie ± die
erg lijkt op de notie van een maatschappelijke mentaliteÂ ± die ik heb blootgelegd
in voorgaande analyse. Opvallend is dat zulke ideologie per definitie stil lijkt te
zijn. Ze tempert de stem, maar spreekt net daarom met des te meer gezag. Stil
betekent dus niet monddood. Stil betekent wel dat men toon en medium aanpast.
Waar `traditionele' ideologie haar toevlucht neemt tot vlugschrift en megafoon,
houdt `stille' ideologie het bij het manierenboekje of het diplomatieke instructie-
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boek. Bovendien lenen niet alle kwesties zich tot uitvoerige betogen. Soms is een
ideologie stil omdat dat wat zij `betoogt' quasi-onuitspreekbaar is. Een bekommernis om etiquette houdt een bekommernis om een controle over lichamelijke
uitingen in. Etiquette is geen geheel van ideeeÈn, maar veeleer een geheel van lichamelijke gedragsregels. Voor filosofen is dit moeilijke grondstof om vurige ideologische pleidooien rond te bouwen. Daarom blijft het er stil rond. Maar dit
maakt het niet minder ideologisch.
Ten slotte betreffende de praktische waarde van etiquette en van de categorie
schurk. Betreffende etiquette is er weinig aan te merken op de regulatieve functie
die ze vervult binnen complexe en dichtbevolkte moderne maatschappijen. Wat
haar constitutieve dimensie betreft, kan men enige sympathie aan de dag leggen
voor de freudiaanse idee dat zo'n beschavingsproces enig ongenoegen opwekt.
Verveling loert al snel om de hoek. Een belangrijke vraag binnen het kader van
de voorgaande analyse, en een die meer binnen mijn competentie ligt, is of een
zekere waardering voor etiquette onmiddellijk betekent dat men het hanteren
van de categorie schurk ook billijkt. Naar mijn gevoel niet; het gezonde verstand
dicteert immers dat men zelf het goede voorbeeld geeft. Een staat een schurk
noemen is niet het goede voorbeeld geven. De connotaties zijn te platvloers.
Beter is het op zoek te gaan naar een nieuwe terminologie. `States of concern' is
een optie. Dit heeft de connotatie van zorg, van `bezorgdheid om'. Een straf is
niet uitgesloten, maar ook niet voorbeschikt. Diplomatie blijft mogelijk.
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Europese integratie: laveren tussen
stille ideologie en politiek
pragmatisme
Meike Bokhorst

12.1

Inleiding

`Nooit meer oorlog!' Onder dat motto legitimeerden ambtenaren en politici na de
Tweede Wereldoorlog het proces van Europese samenwerking. Europa zou een
gemeenschap van recht en vrede worden. De angst voor het nazistisch en communistisch totalitarisme maakte Europa immuun tegen grootse en meeslepende
ideologische plannen. De Europese gemeenschap diende geleidelijk te ontstaan
als neveneffect van een pragmatische, maar steeds intensievere economische samenwerking. Dat lukte verrassend goed. De vrede kwam en bleef. Europa werd
mede dankzij de stabiliteit en de economische samenwerking welvarend. Burgers
hadden er baat bij en leken het Europees ideaal te accepteren.
`EeÂn markt, eÂeÂn munt!' Onder dat motto werd de economische integratie aan het
einde van de twintigste eeuw steeds meer een doel op zichzelf. Die ene markt en
munt kwamen er en daarmee was Europa als Economische en Monetaire Unie
een feit. De bijbehorende Politieke Unie die de Economische en Monetaire Unie
zou moeten aan- en bijsturen kwam moeizamer van de grond, zoals pijnlijk duidelijk is geworden in de nasleep van de krediet- en schuldencrisis. Regeringsleiders kregen het verwijt van een gebrek aan politieke daadkracht. Lidstaten bleken gemakkelijker hun munt op te geven dan grote delen van hun soevereiniteit.
De Europese Unie is een `economische gigant en een politieke dwerg', aldus een
gevleugelde uitspraak. Het gevolg is dat de Europese Unie niet geregeerd wordt
door eÂeÂn krachtig democratisch bestuur, maar door een veelheid aan actoren: regeringsleiders, eurocommissarissen, parlementarieÈrs, ambtenaren, toezichthouders, bankiers, rechters, et cetera. Deze Europese multi-actor-politiek heeft lange
tijd gewerkt en tot veel resultaten geleid. De resultaten legitimeerden de Europese constructie. Deze output-legitimiteit is echter niet onbeperkt houdbaar en
kan maar zeer ten dele het gebrek aan input-legitimiteit compenseren (Scharpf,
1999). Een voorwaarde voor volkssteun is ook dat burgers en volksvertegenwoordigers zich met het Europese project kunnen blijven identificeren. Niet alleen wat Europa doet, maar ook hoe ze het doet is van belang. Zeker sinds de eurocrisis denkt een deel van de burgers zowel in Noord- als Zuid-Europa dat ze
beter af zijn zonder de EU.
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`In verscheidenheid verenigd' Onder dat tweeslachtige motto aanvaardt de Europese Unie sinds het jaar 2000 haar politieke en culturele beperkingen. Veel meer
politieke en culturele eenwording blijkt vooralsnog niet haalbaar door het gebrek
aan identificatie van burgers en de geringe consensus van volksvertegenwoordigers over de beoogde einddoelen van die integratie. De breed omarmde pragmatische en technocratische werkwijze betekent niet dat de Europese integratie een
politiek-ideologisch neutraal project is. Het betekent eerder dat politiek-ideologische verschillen niet te veel op de spits gedreven worden en dat discussies in bedekte termen en besloten bijeenkomsten tussen ambtelijke, politieke en maatschappelijke elites worden gevoerd. De Europese ideologie is een stille ideologie.
Voor burgers lijkt er daardoor weinig te beleven en te kiezen in de Europese politieke arena. De Europese Unie ontleent haar legitimiteit volgens Fritz Scharpf
(2010: 345) niet zoals de lidstaten aan republikeinse vormen van legitimiteit,
waarbij het volk zeggenschap heeft en in onderling overleg collectieve doelen
stelt (de zogenoemde positieve integratie). In de EU domineren vooral de liberale
vormen van legitimiteit, waarbij burgers en bedrijven via wetgeving en rechtspraak tegen onnodige overheidsinterventie worden beschermd en zoveel mogelijk economische vrijheden genieten (de zogenoemde negatieve integratie). Over
de wenselijkheid van deze liberale boven de republikeinse vormen van legitimiteit is weinig publiek debat gevoerd en geen burger heeft zich er ooit rechtstreeks
over kunnen uitspreken in het stemhokje. Het proces van negatieve Europese integratie is bij uitstek het product van stille ideologie. Dat die stilte niet langer geaccepteerd wordt, bleek onder meer bij het protest tegen de Europese dienstenrichtlijn en de negatieve uitslagen bij referenda over de Europese grondwet in
Nederland en Frankrijk.
Het project van Europese integratie is ontstaan als pragmatisch alternatief voor
het nazisme en communisme. Het zijn juist deze ideologieeÈn geweest die alle ideologieeÈn in Europa lange tijd in een kwaad daglicht hebben gesteld. Daardoor
leven we nu in een schijnbaar ideologieloos tijdperk met volop stille ideologie.
In de inleiding van deze bundel wordt gesteld dat het te lang stil blijven van
ideologie risico's inhoudt. Doel van deze bijdrage is om te onderzoeken hoe stille
ideologie legitimiteit zou kunnen aantasten. De centrale vraag luidt: Hoe kan de
stille ideologie die schuilgaat achter de liberale, negatieve integratie de legitimiteit van de
EU ondermijnen?
Om die vraag te beantwoorden is allereerst meer inzicht nodig in de (de)legitimerende werking van stille en uitgesproken ideologie. Wat is legitimiteit, wat is
(stille) ideologie voor een bron van legitimiteit, hoe kan uitgesproken of stille ideologie leiden tot legitimiteit en wanneer raakt (stille) ideologie uitgewerkt als
bron van legitimiteit? Deze vragen worden in de tweede paragraaf nader uitgewerkt. De derde paragraaf schetst het proces van Europese integratie als een
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unieke mix van stille ideologie en politiek pragmatisme en analyseert tot welke
legitimiteitsproblemen dat heeft geleid. De vierde paragraaf trekt conclusies over
de manier waarop en de mate waarin de liberale, negatieve integratie de Europese Unie delegitimeert.

12.2

De legitimerende werking van stille ideologie1

Wat is legitimiteit?
Er zijn veel definities van legitimiteit in omloop en over die definities voeren politieke en sociale wetenschappers al lange tijd discussie (Barker, 1990). Uit die definities en discussie is de conclusie te trekken dat legitimiteit zowel een normatief
als een descriptief concept is, dat zowel een informele of subjectivistische als een
meer formele of geobjectiveerde kant heeft. Legitimiteit wordt hier gedefinieerd
als de mate waarin macht gerechtvaardigd, wettig, erkend en door de gereguleerde geaccepteerd is. Legitimiteit heeft dus zowel een ethische, een juridische,
een politieke als een maatschappelijke dimensie. Alle vier de dimensies zijn wenselijk en kunnen bijdragen aan legitimiteit, maar er kan over getwist worden of
ze ook allemaal noodzakelijk zijn. Wel is het zo dat hoe sterker een institutie
scoort op de vier afzonderlijke dimensies, hoe sterker de totale legitimiteit van
die autoriteit is.
Het antwoord op de vraag hoe legitimiteit ontstaat, is veelal gebaseerd op de
bronnen van legitimiteit. Beetham en Lord (1998) spreken van identiteit, democratie en prestatie als belangrijkste bronnen, Weatherford (1992) wijst op vertrouwen in de gemeenschap, representatieve procedures, overheidsprestaties en politieke betrokkenheid, Karlsson-Vinkhuyzen en Vihma (2009) hebben het over deskundigheid, traditie en discours en Levi en Sacks (2009) zien effectiviteit van de
overheid en procedurele rechtvaardigheid als belangrijkste bronnen. Ideologie is
dus een van de mogelijke bronnen van legitimiteit.
Wat betekent (stille) ideologie als een bron van legitimiteit?
Ideologie is richtinggevende betekenis. Het is een krachtige bron van legitimiteit
en morele sturing voor degenen die in de ideeeÈn geloven. IdeeeÈn zijn in de geest
levende voorstellingen of gedachten van theoretische, praktische of persoonlijke
aard. Bij theoretische ideeeÈn kan het gaan om concepten, modellen of utopieeÈn.
Voorbeelden van praktische ideeeÈn zijn visies, plannen en voorstellen. Bij ideeeÈn
van persoonlijke aard kan het gaan om verhalen, ingevingen of levenslessen.
1. De tekst in deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op een door de auteur van dit hoofdstuk nog
te publiceren proefschrift over legitimiteit van regelgeving.

200

Deel 4 De stille ideologie van de idealen

Wanneer ideeeÈ n een min of meer coherent geheel vormen, gaat het om een
ideeeÈnleer of ideologie. De scheidslijn tussen religie en ideologie is niet altijd
scherp. Grofweg gaat het bij religie meer om zingeving en bij ideologie meer om
betekenisgeving. Religie doet een beroep op geloven en ideologie op denken.
Maar waar ideologie tot dogma verwordt of waar religie streeft naar inzicht, verdwijnt het onderscheid. Een ideologie kan gaan over de mens, zijn onderlinge relaties of de inrichting van de samenleving. Voorbeelden zijn communisme, socialisme en liberalisme. IdeeeÈn kunnen individuen tot groepen gelijkgestemden vormen en hun daarmee een collectieve identiteit verschaffen. Zo leidt nationalisme
tot het idee dat bepaalde mensen samen eÂeÂn volk vormen met een bepaalde nationale identiteit.
Een ideologie is een min of meer coherent systeem van ideeeÈn, dat niet vatbaar is
voor gemakkelijke weerlegging. Het werd voor het eerst beschreven door de
Franse verlichtingsfilosoof Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) in het werk EleÂments d'ideÂologie (1817-1818). Daarin beschreef hij ideologie als een wetenschap
van ideeeÈn, die een zelfstandige positie moest innemen ten opzichte van andere
wetenschappen zoals de fysiologie (Werkhoven, 1996) Ideologie is daarna op verschillende wijze besproken en bekritiseerd, bijvoorbeeld door Karl Marx als instrument van sociale reproductie om vals bewustzijn te creeÈren en door Michel
Foucault als dominante denkwijze in de samenleving. Deze denkers bekritiseerden dominante ideologieeÈn met behulp van ideeeÈn die zich tot een nieuwe filosofie en in het geval van Marx zelfs tot een nieuwe ideologie ontwikkelden. Overigens zonder die zo te noemen.
Stille ideologie is een ideologie die niet zo mag heten of niet zo genoemd wordt.
De ideologie wordt (te zeer) als vanzelfsprekend verondersteld en (te) weinig besproken zowel door de protagonisten van de ideologie als door de omgeving.
Opvallend is dat protagonisten van een ideologie er zelf soms alles aan doen om
de schijn van het ideologisch karakter van hun ideeeÈn te vermijden. Zij kunnen
het uitgesproken normatieve en holistische karakter van hun ideeeÈn ontkennen
door de ideeeÈn te presenteren als feitelijk, zakelijk, waarde-neutraal, wetenschappelijk of universeel geaccepteerd. Ideologen zijn soms blind voor het ideologische
karakter van hun eigen ideeeÈn, net zoals sommige gelovigen hun geloof niet als
geloof maar als werkelijkheid ervaren. Zo zag een van de grootste politieke ideologen ± Karl Marx ± zichzelf niet als ideoloog, maar als wetenschapper. Zijn communistische leer was niet bedoeld als ideologie maar juist als alternatief voor de
dominante ideologie van de christelijke religie (zie ook Tromp, 1995: 269). Marx
zag religie als opium van het volk: door het volk zelf gecreeÈerd om zorgen te vergeten en door de elite in stand gehouden om de bestaande orde te rechtvaardigen. Pas als de roes van de religie zou verdwijnen, zou het communisme kunnen
bestaan. Ideologie was de tegenpool van wetenschap en was volgens Marx al het
denken dat niet uitging van het materialisme. Marx probeerde de dominante ide-
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ologie van de religie te ontmaskeren en omver te werpen door arbeiders wakker
te schudden met een ontnuchterend verhaal.
IdeologieeÈn ontstaan vaak in reactie en verzet op elkaar. De protagonisten van de
nieuwe ideologie zien zichzelf als van een andere, meer realistische orde dan de
aanhangers van de verouderde ideologie. Niet alleen het communisme van
Marx, maar ook het (neo)liberalisme blinkt uit in het zichzelf afficheren als nietideologisch. Het zou niet zo zeer een politiek-ideologische als wel een zakelijke
benadering zijn, omdat het de overheid effectief en efficieÈnt wil maken als ware
het een gewoon bedrijf en omdat het burgers wil vrijwaren van belemmerende
overheidsinterventie. Het ideologisch karakter zit juist in het ontkennen van het
unieke karakter van de overheid en in het beperken van de positieve vrijheid
van burgers om collectieve doelen te stellen die de overheid in dienst van de democratie moet uitvoeren.
Niet het (neo)liberale verhaal maar het ideologische karakter daarvan wordt door
de protagonisten stilgehouden. Wanneer de normatieve vooronderstellingen niet
ter discussie staan is sprake van stille ideologie.
Hoe leidt (stille) ideologie tot legitimiteit?
IdeeeÈn die voortkomen uit politieke ideologieeÈn of collectieve levensovertuigingen kunnen bewust of onbewust legitimerende werking hebben voor mensen die
overtuigd zijn van de juistheid, waarheid of wenselijkheid van die ideeeÈn. Deze
ideeeÈn kunnen een bron van legitimiteit zijn voor degenen die de denkbeelden
delen, maar hebben niet dezelfde werking voor anders-denkenden. Het gaat om
een psychologische toestand of overtuiging (in het Engels `belief') waarbij een
persoon een opvatting of vooronderstelling voor waar of juist houdt. Deze opvatting is niet vatbaar voor gemakkelijke weerlegging. IdeeeÈn kunnen een bewustzijn creeÈren dat op zijn beurt de waarneming beõÈnvloedt, waardoor mensen telkens een bevestiging lijken te krijgen van de juistheid van de ideeeÈn. Zo kan een
gesloten wereldbeeld ontstaan waarin andere ideeeÈn of andere bronnen van legitimiteit niet of veel minder doordringen. Naarmate mensen zich in afhankelijkere
posities bevinden, is het lastiger vast te stellen in hoeverre zij vrijelijk een overtuiging hebben of dat die overtuiging voortkomt uit en in stand gehouden
wordt door overlevingsdrang, angst, indoctrinatie, opvoeding of socialisatie. Wat
te denken van de ideologische overtuiging van een Russische ex-gevangene, die
dertien-en-een-half jaar strafkamp uitzat en toch vasthield aan zijn `onwankelbare, onuitroeibare geloof in onze leninistische partij, in haar humanistische principes' (Nancy, 2002: 226)?
Dit roept de vraag op waar het mobiliserend en motiverend vermogen van
ideeeÈn vandaan komt. Wat maakt dat ideeeÈn mensen politiek in beweging brengen, zich onder brede groepen snel kunnen verspreiden en vast kunnen hechten?
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Dat heeft wellicht te maken met de verschillende functies die ideeeÈn vervullen en
de behoeften van mensen waarin ze voorzien:
· Een normatieve functie van ideeeÈn is dat ze richting, zin en betekenis geven,
een gedeeld ideaal verwoorden en leiden tot een hieÈrarchie van waarden, normen en regels.
· Een emotionele functie van ideeeÈn is het bieden van een comfortabele roes,
troost, houvast, steun, collectieve eigenheid, gemeenschapszin en groepsidentiteit.
· Een fysieke functie van ideeeÈn is het creeÈren van ordenend kader voor het samenleven en mogelijk zelfs een afgeschermde leefwereld door een fysieke
scheiding tussen mensen die de ideeeÈn aanhangen en de buitenstaanders, bijvoorbeeld door middel van grenzen, muren, zones en kampen.
· Een mentale functie van ideeeÈn is het bieden van een min of meer vast en coherent verhaal, vocabulaire en uitgangspunten om een complexe wereld te
kunnen analyseren en begrijpen en een gemeenschappelijke basis te hebben
voor discussie.
Ideologie kan bewust of onbewust (in het geval van stille ideologie) een legitimerend effect teweegbrengen wanneer mensen rationeel of emotioneel, individueel
of collectief, vrij of door indoctrinatie tot de overtuiging komen dat het idee
goed, waar of nuttig is. Een idee op zichzelf is vaak nog geen bron van legitimiteit. De vraag is wie of wat bepaalt of een idee invloedrijk wordt en legitimerend
kan werken. IdeeeÈn hebben dragers en verspreiders nodig. Sommige ideeeÈn zijn
terug te voeren op hun oorspronkelijke bedenkers, andere ideeeÈn, zoals het godsbegrip of het natiedenken, zitten al eeuwen in het collectieve bewustzijn van
groepen. IdeeeÈn worden pas invloedrijk als ze in een gezaghebbend document
staan (de Bijbel, de Koran, klassieke of canonieke werken), uitgedragen worden
door een charismatisch leider of autoriteit (regeringsleider, popster of religieus
leider), geaccepteerd worden door een elite (het salonfaÈhig geworden communisme in West-Europese links-intellectuele kringen in de jaren zestig) of bijdragen
aan het realiseren van collectieve doelen (het idee en project `Europa').
Omgekeerd kunnen goede, aansprekende en zichzelf verspreidende ideeeÈn iemand charismatisch maken of autoriteit geven (mensen gaan de bedenker of degene die het idee uitdraagt, hogere gaven of autoriteit toekennen). IdeeeÈn kunnen
een groep mensen die zich achter de ideeeÈn schaart tot een voorhoede of gemeenschap smeden met een gedeeld gedachtegoed en identiteit. IdeeeÈn speelden
een belangrijke rol bij partijvorming, politieke programma's en visies. Zonder
ideeeÈn geen heldere plannen, doelen en wetten.
Stille ideologie kan leiden tot legitimiteit als zij voortkomt uit consensus en behoefte aan stabiliteit. Waarom zou je uitgebreid met elkaar gaan discussieÈren als
je het gewoon met elkaar eens bent? In veel organisaties is veel werk te doen en
hebben mensen helemaal geen zin en tijd om eerst overal uitvoerig met elkaar
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over te discussieÈren. Gedeelde normatieve uitgangspunten die uit de organisatie
komen of van bovenaf zijn opgelegd kunnen helpen om snel en effectief publieke
taken uit te voeren. Zolang de resultaten goed zijn en leiden tot het gewenste
maatschappelijke effect kan dat bij het brede publiek leiden tot voldoende tevredenheid en vertrouwen. Zeker wanneer de consensus broos of zwaar bevochten
is, zoals in het overleg tussen de 27 lidstaten van de EU, kunnen al te scherpe
discussies de relatieve eensgezindheid en voortgang verstoren.
De pragmatische opvatting dat wat werkt ook legitiem is, is te verklaren vanuit
de systeembenadering van legitimiteit. Veel hedendaagse denkers gebruiken in
hun theoretische kaders een systeembenadering, waarbij legitimiteit zowel de
voeding als een van de producten van een politiek systeem is. Een van de voorvaderen van het politieke systeemdenken, David Easton, stelde in A systems analysis of political life (1965) dat politiek systemen dienen te zorgen voor een voldoende groot reservoir van steun. Een meer recente en veel aangehaalde systeembenadering van legitimiteit is de input- en outputbenadering die Fritz
Scharpf ontwikkelde in de jaren zeventig (Scharpf, 1970). In zijn boek Governance
in the European Union stelt Scharpf dat input-legitimiteit vooral bestaat uit de
steun van burgers (het kiezersmandaat) en de output-legitimiteit vooral uit de geboekte resultaten (de effectiviteit) (Scharpf, 1970, 1999, 2003). Anderen hebben
daar nog andere elementen aan toegevoegd. Onder de wat vage noemer
`throughput-legitimiteit' worden allerlei vormen van legitimiteit beschreven die
in het systeem zelf verworven kunnen worden. Naast de schakel van de
`throughput' zijn er nog meer schakels aan de systeembenadering toegevoegd,
zoals maatschappelijke effecten (outcome) en vertrouwen (trust). Ideologie is
vooral een vorm van input-legitimiteit. Een ideologie kan leiden tot een aansprekend verhaal en daarmee tot meerderheidssteun voor bepaalde politieke partijen.
Stille ideologie is meer een vorm van legitimiteit die ontstaat in de black box van
de interne werkprocessen die kennelijk goed blijken te werken. De legitimiteitscyclus vanuit een systeembenadering zou kunnen worden geschetst als weergegeven in figuur 12.1.

204

Deel 4 De stille ideologie van de idealen

Figuur 12.1 Model van de legitimiteitscyclus

Input:
(meerderheidssteun)

Trust:
(politiek
vertrouwen)

Throughput:
(black box,
processen)

Output:
(resultaat,
prestaties)

Outcome:
(maatschappelijke effecten)

Wanneer verliest (stille) ideologie als bron aan legitimiteit of raakt zij uitgewerkt?
IdeeeÈn kunnen een bron van legitimiteit zijn voor degenen die de denkbeelden
delen of erin geloven, maar hebben minder of geen legitimerende werking voor
andersdenkenden. En degenen die een bepaald idee onderschrijven, accepteren
niet per definitie alle machtsuitoefening die eruit voortkomt. Ideologie is naast
een bron van legitimiteit ook een bron van twist, die kan leiden tot politieke en
maatschappelijke instabiliteit. Het kan een ontwrichtende werking hebben omdat
het de bestaande legitimerende belangen, tradities, collectieve doelen en religie
kan ondermijnen. Een ideologie kan richting geven maar ook verblinden. Dit
kan ernstige gevolgen hebben. Zo waren Duitse liberale en socialistische politici
volgens schrijver Sebastian Haffner in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
niet meer tot adequate, feitelijke analyses van de politieke situatie in staat en bleven zij steken in academische discussies over `kapitalisme' en `socialisme' in
plaats van de noodzakelijke daadkracht tegen het nazisme te tonen:
`Niets is voor de politieke discussie in Duitsland en Europa zo verwarrend en niets
staat een verduidelijking van de frontlijnen zozeer in de weg als de academische ruzie
die al tientallen jaren wordt gevoerd over de begrippen `kapitalisme' en `socialisme' en
die allang geleden haar actualiteit heeft verloren. Kapitalisme of socialisme, lieve
hemel, dat is vandaag de dag even belangrijk als de vraag `plooirok of hoepelrok''
(Haffner, 1940/1996: 223).

Over het uitgewerkt raken van ideeeÈn als bron van legitimiteit zijn verschillende
debatten gevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een internationaal `end
of ideology'-debat dat echter door de her-ideologisering in de jaren zestig werd
overstemd. In de jaren zeventig en tachtig leefde het debat weer op onder in-
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vloed van het postmodernisme. Postmoderne denkers pleitten toen namelijk voor
het einde van de grote verhalen, die zin en betekenis zouden geven aan geschiedenis en politiek. In de jaren negentig richtte het debat zich op de definitieve
overwinning van het liberale kapitalisme op de communistische planeconomie.
Francis Fukuyama sprak zelfs over `het einde van de geschiedenis', waarmee hij
zich veel onbegrip op de hals haalde. Het einde van de geschiedenis was volgens
Fukuyama `geen blik in de kristallen bol waarin de toekomst werd voorspeld,
maar een constatering dat alleen de liberale democratie algemeen aanvaard is en
dat deze trend zich voor zeer lange tijd zal voortzetten' (Tromp, 1995: 267).
De stelling dat na de val van het communisme het neoliberalisme of de liberale
democratie het enig denkbare en overgebleven alternatief zou zijn, leidt tot depolitisering en schijnconsensus. De Franse socioloog Pierre Bourdieu stelde: `Europa's regeringen, ook de sociaal-democratische, hebben het neoliberalisme voor
een groot deel verinnerlijkt ± en daarmee de politiek ontpolitiseerd.'2
Het failliet verklaren van de ideologische tegenpool van het neoliberalisme en
alle andere vormen van tegendenken leidt tot het einde van het politieke debat
en dat zal de democratie niet ten goede komen. Inmiddels is gebleken dat het afschudden van de ideologische veren bij politieke partijen vooral tot kaalheid en
kleurloosheid leidt, waardoor het voor kiezers erg moeilijk wordt om te achterhalen waar een partij voor staat. Het eerste wat politieke partijen doen die om die
reden een pak slaag van de kiezer hebben gehad, is een werkgroep instellen die
op zoek gaat naar een nieuw aansprekend verhaal om daarmee de politieke identiteit en het zelfvertrouwen te versterken. Ontideologisering lijkt een moderne
trend, maar kan evenzeer gezien worden als een vorm van herideologisering of
als niet meer dan een intermezzo tussen twee ideologische tijdperken. Zo kan
het dat er na een relatief ideologieloos tijdperk toch weer behoefte is aan nieuwe,
wellicht stillere vormen van ideologie als reactie op politieke kleurloosheid en uit
behoefte aan herkenbare, richtinggevende en betekenisvolle ideeeÈn.
Stille ideologie kan uitgewerkt raken als de veronderstelde overeenstemming over
normatieve uitgangspunten blijkt te berusten op schijnconsensus. De stille ideologie kan dan als een boemerang terugslaan op de vermeende protagonisten van de
stille ideologie. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de verhitte debatten over het multiculturalisme, waarna in een keer alles gezegd moest kunnen worden. Een ander
voorbeeld is de ophef na de uitspraak van Maxima dat `deÂ Nederlander niet bestaat'. Kennelijk is de kosmopolitische levenshouding niet zo wijd verspreid als
verondersteld en is de behoefte aan meer nationalisme groot. De maatschappelijke effecten van multiculturalisme, globalisering, europeanisering, et cetera blijken
2. Pierre Bourdieu in een interview met Der Spiegel (2001, nr. 29). Vertaling Broekhuijse, H.J.M.
(2002). Het einde van de sociaaldemocratie: Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme, p. 469.
Proefschrift faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht.
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niet bij alle groepen in de samenleving tot tevredenheid, vertrouwen en steun te
leiden. Wantrouwen en woede kan in een keer aan de oppervlakte komen als de
steun voor politieke partijen slinkt of verschuift naar protestpartijen.

12.3

Europese integratie tussen stille ideologie en politiek
pragmatisme

Een goede casus voor het fenomeen stille ideologie als bron van (il)legitimiteit is
de negatieve integratie in de Europese Unie: geen oorlog meer, geen marktbelemmeringen meer, geen inperking van politieke en culturele diversiteit. Lange tijd
heeft het idee om voor eens en altijd af te rekenen met de gruwelijke oorlogen
uit het verleden een belangrijke aanjagende en legitimerende werking gehad
voor de Europese integratie. Steeds meer Europese landen hebben zich achter
globale gemeenschappelijke doelen geschaard, zonder precies te weten waartoe
het project Europa uiteindelijk zou leiden. Het opheffen van belemmeringen
onder het motto `een markt, een munt' bracht welvaart, maar leidde ook tot de
noodzaak van meer nationale disciplinering en meer Europese daadkracht. Maar
dat staat al snel op gespannen voet met het motto `in verscheidenheid verenigd'
en het subsidiariteitsbeginsel dat lidstaten de mogelijkheid geeft de Europese
Commissie te temperen als die politiek al te hart van stapel loopt.
De negatieve integratie kreeg vleugels mede omdat positieve integratie meer consensus vereist dan in de EU beschikbaar is. Het realiseren van positieve doelen,
zoals het streven naar een Europese federatie, een Europees leger of de meest
concurrerende kenniseconomie, is moeilijk. Uit het moeizame verloop van dergelijke projecten valt te leren dat Europa bescheiden en terughoudend moet zijn
met het stellen van al te grote positieve doelen. Als die doelen telkens niet worden gehaald, toont dat het Europees onvermogen en voedt dat de euroscepsis.
Drijvende kracht achter de Europese integratie is niet alleen het ideaal van een
gemeenschap van vrede, veiligheid en welvaart, maar vooral ook een sterk politiek pragmatisme waarbij haalbare, concrete resultaten de voornaamste legitimering voor de integratie vormen. Achter die pragmatiek kon de ideologie van de
negatieve economische integratie lang stil blijven. Deze paragraaf laat zien waarom en hoe die stille ideologie uitgewerkt raakte als bron van legitimiteit.
Verwatering van het Europese ideaal
In het naoorlogse Europa werd de politiek voor een belangrijk deel bepaald door
het idee van `nooit meer oorlog' en door de wederopbouw-gedachte. Frankrijk
koesterde de wens om `het Duitse gevaar' definitief te ontwapenen en het industrieel ontmantelde Duitsland op te laten gaan in een groter geheel. Uit deze ideeeÈn ontstond de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die de zes
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samenwerkende landen voorzag van een interne markt voor kolen en staal. De
EGKS was volgens de Schuman-verklaring uit 1950 slechts een eerste stap op
weg naar een Europese federatie, die de lotsbestemming van de naties zou veranderen:
`It proposes that Franco-German production of coal and steel as a whole be placed
under a common High Authority, within the framework of an organization open to
the participation of the other countries of Europe. The pooling of coal and steel production should immediately provide for the setting up of common foundations for economic development as a first step in the federation of Europe, and will change the destinies of those regions which have long been devoted to the manufacture of munitions of
war, of which they have been the most constant victims.3'

Lange tijd was het motto `nooit meer oorlog' voldoende om in de nationale politiek en tegenover burgers het project van de Europese integratie te legitimeren.
Pas in de campagne voor het Franse en Nederlandse referendum over de Europese grondwet werd duidelijk zichtbaar dat dit motto zijn automatische legitimerende werking had verloren. De wederopbouw-gedachte raakte al veel eerder als
legitimerend idee uitgewerkt. In de jaren vijftig waren burgers bereid om hard te
werken, spaarzaam te leven en autoriteiten te gehoorzamen omwille van het gezamenlijke project van de wederopbouw. In de jaren zestig, toen overal de welvaart toenam en een nieuwe generatie politiek bewust werd, was het gedaan
met het autoritaire gezag. Ook tegen het idee van de Europese federatie kwam
verzet. Naarmate de Europese integratie verder vorderde, ontstonden er verschillende ideeeÈn over waar het met Europa heen moest. Het federalistische visioen
van de `Verenigde Staten van Europa' was voor veel Europese pioniers een leidend idee dat vroeger of later verwezenlijkt diende te worden. Maar voor de
meer nationaal gezinden was het een schrikbeeld dat de nationale soevereiniteit
ernstig zou kunnen aantasten.
Gebrekkige politisering van de Europese integratie
Naarmate de economische samenwerking in Europa vorderde, de onderlinge afhankelijkheid groeide en het aantal deelnemende landen zich uitbreidde, werd
die samenwerking een steeds meer uitgesproken politiek project. Naast negatieve
integratie (het wegnemen en harmoniseren van verschillen zoals bij het creeÈren
van een interne markt) kwam er geleidelijk ook wat meer positieve integratie
(het gezamenlijk stimuleren van gewenste ontwikkelingen zoals bij de Lissabon
Agenda voor het stimuleren van de kenniseconomie). Toch gingen beide vormen
van integratie lange tijd gepaard zonder fundamentele politieke of publieke de3. Declaratie van Schuman op 9 mei 1950, te raadplegen op http://europa.eu/abc/symbols/9-may/
decl_en.htm.
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batten. De relatieve consensus over de hoofddoelen van de Europese Unie (het
creeÈren van een zone van vrede en veiligheid en het voltooien van de interne
markt) en de wens om verschillen niet op de spits te drijven, lijken lange tijd de
rol van partijpolitiek te hebben beperkt.
Wel ontstonden er ± los van nationale politieke stromingen ± verschillende politieke opvattingen en theorieeÈn over de feitelijke en wenselijke inrichting en het
functioneren van de EU, zoals het functionalisme, federalisme, intergouvernementalisme en nationalisme. Deze stromingen hebben elk een andere legitimerende grondslag. Binnen het functionalisme zijn meritocratische, apolitieke, functionele instituties zoals de rechtspraak, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
de douane-unie de drijvende en gewenste krachten achter het proces van integratie. Binnen het federalisme zijn dat de supranationale instellingen zoals de Europese Commissie en het Europese Parlement in samenspraak met lidstaten. Binnen
het intergouvernementalisme zijn dat de democratisch gekozen nationale regeringen. En binnen het nationalisme blijft integratie beperkt tot het hoogst noodzakelijke en behouden naties zoveel mogelijk hun soevereiniteit.
Met de toenemende invloed van het Europees Parlement hebben de nationale,
politiek-ideologische hoofdstromingen geleidelijk aan hun equivalent op Europees niveau gekregen. Zo vormen de Europese confessionelen en conservatieven
de Europese Volkspartij en Europese Democraten (EVP/ED), de sociaal-democraten de Partij van Europese Sociaal-Democraten (PES) en de liberale en democratische stromingen de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).
Maar de ideologische breedte van deze partijfamilies en de nationale gerichtheid
van veel parlementarieÈrs beperkt de zelfstandige politiek-ideologische ontwikkeling van de Europese politieke groepen. Verkiezingsprogramma's en visiedocumenten van Europese politieke families zijn vaak ook veel globaler van karakter
dan de nationale.
Erosie van Europese doellegitimiteit
Om de voortgang van het integratieproces niet te schaden zijn de politieke ambities en twisten lange tijd zo min mogelijk onderwerp van publieke discussie geweest. Europese integratie bracht vrede en welvaart en die doelen en resultaten
boden voldoende legitimering voor de voortgang van het integratieproces. Traditioneel is de (neo-)functionalische stroming het meest gericht op output-legitimiteit. Europese pioniers als Jean Monnet dachten dat overkoepelende Europese integratie vanzelf zou ontstaan als spillover-effect van meer technische, economische integratie op specifieke dossiers. Bij doellegitimatie kan het zowel gaan om
hoge doelen zoals vrede, stabiliteit, veiligheid, democratische ontwikkeling en
welvaart als om de meer praktische doelen zoals economisch en financieel voordeel voor lidstaten, burgers en consumenten. De EU legitimeert zich direct bij
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burgers door hen bescherming, rechten, vrijheden en voordeel te bieden. Zo heeft
de interne markt geleid tot een vrij verkeer van personen, diensten en goederen
en had de Lissabon-strategie moeten leiden tot de sterkste economie ter wereld.
De Europese Unie heeft lang vertrouwd op dergelijke vormen van doellegitimiteit. Europese besluitvorming mocht dan weliswaar voor burgers onbegrijpelijk,
ontransparant en ver weg zijn, maar de uitkomsten leidden tot welvaart en welzijn en legitimeerden daarmee het proces van integratie. De outputlegitimiteit
leek daarmee het tekort aan inputlegitimiteit te kunnen compenseren. Deze redenering is niet onbeperkt houdbaar gebleken (WRR, 2007). Al jaren wordt er veelvuldig gediscussieerd over het democratisch tekort en de legitimiteitscrisis van
de Europese Unie. Daarbij gaat het niet alleen om het gebrek aan identificatie
van burgers met de EU (input-legitimiteit), maar ook om het gebrek aan zichtbaarheid en verantwoording van Europese politici en bestuurders (throughput-legitimiteit), om onvrede over het gebrek aan daadkracht in de eurocrisis (outputlegitimiteit), om de maatschappelijke en economische onrust die dat tot gevolg
heeft (outcome) en om het gebrek aan vertrouwen in de EU (trust).
Volgens Fritz Scharpf schiet niet alleen het Europese vermogen om problemen op
te lossen tekort, maar ondermijnt de soevereiniteitsoverdracht aan Europa ook
nog eens de nationale slagkracht: `Democracy is, after all, about self-determination, rather than about wish fulfillment. But democratic legitimacy is indeed challenged where Europe is unable to act while the national capacity to cope with the
problem is disabled by the legal constraints of negative integration that have
been imposed by non-accountable judicial action' (Scharpf, 2010: 17). Door Europees recht boven nationaal recht te plaatsen worden liberale vormen van legitimiteit volgens Scharpf belangrijker gemaakt dan republikeinse vormen: `In short,
European law as defined by the Court is undermining national solutions without
being able to provide remedies at the European level' (ibid., p. 345). Deze `judgemade European law' is politiek niet gesteund en ongecontroleerd. Het ondermijnt
daarmee de legitimiteitsbasis van Europa als meerlagig bestuur.
Geringe sociale en culturele identificatie bij burgers
In 2001 opende de Europese Commissie het Witboek Governance met wat ze zag
als het voornaamste legitimiteitsprobleem:
`In heel Europa hebben politieke leiders te maken met een paradox. Aan de ene kant
willen de Europeanen dat zij een oplossing zoeken voor de grote maatschappelijke problemen en aan de andere kant hebben de burgers steeds minder vertrouwen in instellingen en in de politiek of zijn zij daar gewoon niet in geõÈnteresseerd. Dit probleem
wordt ook door parlementen en regeringen erkend. Het speelt vooral sterk op het niveau van de Europese Unie. Veel mensen geloven niet meer dat een ingewikkeld sys-

210

Deel 4 De stille ideologie van de idealen

teem waarvan ze weinig begrijpen een beleid kan voeren waar zij achter staan. De
Unie wordt vaak gezien als te veraf en tegelijkertijd als te opdringerig (Commissie van
de Europese Gemeenschappen, 2001: 3).'

Te grote sociale afstand tussen publieke autoriteiten en burgers en een te opdringerig bestuur dat te veel taken naar zich toe trekt, vormen de hoofdingredieÈnten
van Europese legitimiteitsproblemen. Als oplossing wordt vaak gekozen voor de
omkering van het probleem: het verkleinen van de sociale afstand tot burgers en
het terughoudender optreden van overheden. Zo ook volgens het Witboek: democratische instellingen en volksvertegenwoordigers op nationaal en Europees
niveau moeten proberen Europa en zijn burgers met elkaar in contact te brengen.
De Europese Unie is in zestig jaar institutioneel sterk ontwikkeld, maar heeft nog
altijd nauwelijks Europese burgers of een Europese publieke ruimte. Hoewel het
Europese Parlement in zijn korte bestaan erin is geslaagd geleidelijk zijn bevoegdheden uit te breiden en zich ontwikkeld heeft tot medewetgever, heeft het
nog niet dezelfde institutionele plaats en band met de kiezer verworven die nationale parlementen hebben in het nationale bestel. De steeds lagere opkomst bij
Europese parlementsverkiezingen toont de moeizame relatie tussen Europese
volksvertegenwoordigers en hun kiezer. Dit type problemen wordt sinds 1979
veelvuldig samengevat onder de noemer democratisch deficit.
Fritz Scharpf beschrijft de EU als een government of governments in plaats van
een government of citizens. Het gevolg is dat de EU voor haar legitimiteit volledig afhankelijk is van de lidstaten (Scharpf, 2010: 303). Maar de lidstaten zijn
voor hun legitimiteit weer afhankelijk van hun burgers, die maar zeer ten dele
warmlopen voor meer Europese democratie. Het democratisch tekort is voor
veel burgers niet het voornaamste legitimiteitsprobleem. Urgente Europese legitimiteitsproblemen zijn de beperkte solidariteit tussen nettobetalers en netto-ontvangers, dus tussen rijke en arme lidstaten en regio's. Zonder voldoende wederkerigheid ervaren burgers te weinig verdelende rechtvaardigheid en dus te weinig legitimiteit.
Het streven naar een gedeelde Europese identiteit heeft geleidelijk aan plaatsgemaakt voor het motto `in verscheidenheid verenigd'. In de Preambule van het
Verdrag van Lissabon klinkt deze ambiguõÈteit goed door: `Verlangend de solidariteit tussen hun volkeren te verdiepen met inachtneming van hun geschiedenis,
cultuur en tradities' en `vastbesloten voort te gaan met het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin
besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen in overeenstemming
met het subsidiariteitsbeginsel.' Pogingen van de EU om via cultuur-, media- en
onderwijspolitiek Europees burgerschap te bevorderen hebben niet of nauwelijks
effect gehad op de door burgers beleefde identiteit.
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Luuk van Middelaar geeft in zijn proefschrift over de stichtingsgeschiedenis van
Europa vele voorbeelden van Europese identiteitspolitiek, zoals de Kopenhaagse
Verklaring over de Europese identiteit uit 1973, de Erasmusbeurs voor Europese uitwisselingsstudenten, de Europese filmsubsidie en de betrokkenheid van de Commissie bij het publieksboek Europa: geschiedenis van zijn bewoners uit 1990. Veel
van die projecten leverden niet op wat men ervan verwachtte: `De les van zulke
identiteitspolitieke fiasco's was pijnlijk: de poging legitimiteit voor de gezamenlijke orde te verwerven door een gevoel van ``wij Europeanen'' te scheppen, kon
als een boemerang terugkaatsen. Het verwijt van propaganda lag op de loer. De
cultuurpolitieke publieksstrategie was risicovol' (Van Middelaar, 2009: 316-319).
Nog het meest zichtbaar is Europa in de portemonnee en op billboards langs de
kant van de weg bij Europees gesubsidieerde projecten. In de `hearts and minds'
van de bevolking heeft Europa als ideaal nauwelijks een vaste plek verworven.
Dat werd ook pijnlijk duidelijk door de halfslachtige leus `Europa, best belangrijk' waarmee het Nederlandse kabinet probeerde de burgers te motiveren voor
de Europese verkiezingen van 2004. Luuk van Middelaar onderscheidt drie
grote strategieeÈn van de Europese politiek in haar zoektocht naar een Europees
publiek: de Duitse strategie van de gedeelde identiteit, de Romeinse strategie
van de bescherming, de vrijheden en voordelen en de Griekse strategie van de
politieke inspraak en het publieke drama. Geen van deze strategieeÈn heeft de Europese burgers tot nu toe echt kunnen overtuigen, concludeert hij. Waar het in de
Europese Unie vooral aan blijft ontbreken, is een Europees publiek (Van Middelaar, 2009: 416-417).

12.4

Conclusie

Dat het zo'n vaart zou lopen met het project van de Europese integratie hadden
weinig mensen na de oorlog kunnen vermoeden. Men hoopte vooral op nooit
meer oorlog. Dat ideaal is realiteit geworden. Toch bleken lang niet alle Europese
ideeeÈn even maakbaar. Na de snelle economische en trage politieke integratie,
volgde niet de gehoopte culturele integratie. De Europese economie en politiek
zijn van bovenaf beperkt maakbaar en herstelbaar, maar Europees burgerschap
is dat niet. Daardoor zijn de huidige legitimiteitsproblemen hardnekkig. Politici
hebben ± samen met hun ambtenaren ± het Europese project mogelijk gemaakt,
maar het beperkte krediet dat zij nog bij burgers hebben vormt de belangrijkste
begrenzing van dit project. De Europese Unie blijft een uniek samenwerkingsproject van verschillende nationale en Europese, politieke en ambtelijke spelers met
uiteenlopende belangen en wensen. Niet politieke strijd en polarisatie zijn de bepalende principes in dit spel, maar de bestuurlijke drang tot consensus en conflictvermijding. Dat blijkt telkens weer als de EU zich in een crisis bevindt. Pragmatisme stimuleert de samenwerking, maar bemoeilijkt ook daadkrachtige besluitvorming, wetgeving en handhaving. Politieke besluiten zijn vaker het resul-
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taat van een ingewikkeld, zwaar bevochten compromis, dan van duidelijk herkenbare politiek-ideologische keuzes. Dat maakt vervolgens de identificatie van
burgers met Europa lastig. Naarmate de Europese integratie vordert, overtuigt
Europa als ideaal een deel van de burgers steeds minder. Politici en bestuurders
moeten steeds meer moeite doen om Europese ideeeÈn in een positief licht te
plaatsen. Nationale critici hebben de wind meer in de zeilen.
De centrale vraag in dit hoofdstuk was hoe de stille ideologie die schuilgaat achter de liberale, negatieve integratie de legitimiteit van de EU kan ondermijnen.
De stille ideologie van de Europese gemeenschap van vrede en veiligheid onder
het motto `nooit meer oorlog' heeft in een unieke mix met het politieke pragmatisme een belangrijke legitimerende rol gespeeld. Maar zestig jaar na dato heeft
het veel van zijn zeggingskracht verloren (WRR, 2007). Wat de gevolgen zijn
van de stille ideologie van de vrije markt en de muntunie wordt sinds de eurocrisis steeds meer zichtbaar en onderwerp van publiek debat. Dat maakt de ideologie minder vanzelfsprekend en meer omstreden. Door de toenemende invloed
van Europa, de afnemende invloed van nationale parlementen en de politisering
van de Europese Unie in nationale debatten, worden de Europese legitimiteitsproblemen steeds meer voelbaar op nationaal en lokaal niveau. Het idee van eeÂn
markt en eÂeÂn munt blijkt veel meer te zijn dan een economisch doel. Het heeft de
wederzijdse politieke afhankelijkheid en geografische lotsverbondenheid vergroot. Naarmate de pretenties van Europese integratie verschuiven van een doelgemeenschap naar een lotsgemeenschap zonder herkenbare politieke koers, zullen de legitimiteitsproblemen toenemen en zal het publieke debat feller worden.4
Nu het voor iedereen zichtbaar en voelbaar wordt dat in Europa niet alleen ons
verleden maar ook onze toekomst op het spel staat, zal de ideologie achter de integratie minder stil worden.
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