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1 Inleiding 

1.1 Zoals de wereld zich aan mij voordoet

Wij nemen een woelige wereld waar, een wereld waarin zich wereldwijd een aantal kwes-
ties in crisisachtige zin voordoet: een fi nanciële crisis, dreigende klimaatverandering, 
honger, energievraagstukken en oorlog. Dit alles geeft voeding aan antiglobalisme, 
nieuwe vormen van populisme en conservatisme. Uitvergrotingen zijn het van wat in de 
geschiedenis intellectueel en normatief al aan de oppervlakte was verschenen. Deze uit-
vergrotingen zijn woelingen die het vertrouwen in de werking van de democratie onder-
mijnen. Die wereld is in dit boek nader geduid. Inspiratie voor dit boek is niet spontaan 
ontstaan. De in dit boek beschreven vraagstukken, patronen en dilemma’s houden mij al 
lange tijd bezig. Al meer dan veertig jaar fascineert mij het wezen van democratie. De 
woelingen in de periode-Pim Fortuyn hebben die fascinatie nieuwe urgentie gegeven. De 
interactie van politiek, media en wetenschap heeft in talloze kwesties een beslissende rol 
gespeeld, waaronder bijvoorbeeld de Betuwelijn en meer recent de weging van de kli-
maatproblematiek. De complexiteit van die laatstgenoemde problematiek en de ernst van 
de ontstane confl icten maken duidelijk hoe noodzakelijk het is om opnieuw de verhou-
dingen tussen wetenschap, politiek en media te beschouwen. Voordat we aan die duiding 
toekomen, vertel ik eerst over mijn eigen percepties. 

De wereld doet zich aan mij voor op talloze uiteenlopende manieren. Soms als foto of 
gestalte, dan weer als fi lm of stroom. Gestalten en stromen duiden op statica en dyna-
mica van menselijk bestaan. Gestalten, foto’s en toestanden zijn statisch, stromen, fi lms 
en processen zijn dynamisch. Met werkwoorden geven we zowel toestanden als proces-
sen aan: zijn, stilstaan, bestaan ter aanduiding van een toestand, stollen en smelten, leren en 
vergeten, bewegen en worden ter aanduiding van een proces. 
Het onderscheid tussen beide is even noodzakelijk als soms bedrieglijk: De schreeuw van 
Edvard Munch is een gestalte, maar ook dynamisch verschrikkelijk. De wereld schreeuwt 
hem en ons toe. De afbeelding van sommige foto’s in ons hoofd – man voor tank bij stu-
dentenopstand in Beijing – laat meer dynamiek achter dan sommige fi lms. Kortom, niet 
de aard van hetgeen uit de wereld tot mij komt is beslissend, maar mijn interpretatie 
ervan.
Sommigen kiezen een enkel dominant beeld om hun verhouding tot de wereld te 
beschrijven: de wereld als schouwtoneel. De mens als omstander bijvoorbeeld, volgens 
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Zygmunt Bauman (2002). In beide metaforen is de mens passief. Dat is niet over de 
gehele linie mijn positie. Ik voel mij intens verbonden met een deel van de wereld. Ik zie 
de wereld dus niet alleen als omgeving, al wat om mij heen is, zonder dat ik er deel van 
uitmaak, maar besef wel degelijk dat ik ook relaties heb waarin ik deel uitmaak van iets 
dat ook buiten mijzelf ligt: familie, organisatie, institutie, samenleving. Ik ben dus een 
deel van de wereld, waarin verantwoordelijkheid en genegenheid navelstrengen vormen, 
waarin te handelen valt, waarin machteloosheid geen beginsel is, geen vereiste, maar 
wellicht wel een gevolg. Een gevolg van omstandigheden buiten mij om, of van mijn 
eigen feilen en falen. De aard van de verbondenheid is in de loop van mijn leven wel sterk 
veranderd: gedurende mijn jeugd was geloof in vooruitgang dominant. 
In de traditie van het verlichtingsideaal koesterde ik geen twijfel over de continuïteit van 
de onderstroom van technologische, wetenschappelijke en sociale vooruitgang. Iedere 
volgende generatie kende een wereld van ‘dwergen op de schouders van reuzen’. ‘Wer 
immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen’, zongen de engelen immers in 
Goethes Faust. 
Oorlog en armoede zouden zijn uit te bannen. Dat was een kwestie van tijd. In de afgelo-
pen vijftien jaar is dat geloof grotendeels verdwenen. Overwegend waan ik mij thans een 
lid van het koor dat op het toneel een rol vervult in tragedies. Met name mijn vertrouwen 
in het functioneren van organen en instellingen op het macroniveau van de samenleving 
is ernstig ondermijnd.

Ik heb in mijn leven veel geleerd, maar ben toch nog niet voldoende toegerust om in uit-
eenlopende omstandigheden adequaat te handelen. Mijn handelen laat zich voeden door 
een drietal bronnen: kennis, waarden en emoties, in een zeer persoonlijke menging. Die 
bronnen stip ik kort aan.

1.2 Kennis, ontwikkeling en openbaring 

Kennis bezit ik in veel uiteenlopende gedaanten. De wetenschappelijke kennis die ik heb 
verzameld, maakt maar een klein gedeelte uit van de totale kennis waarop mijn handelen 
is gebaseerd. Die wetenschappelijke kennis is in sterke mate gefragmenteerd en gecon-
ditioneerd. Zulke kennis behoeft bewerking voordat ze kan bijdragen aan een hande-
lingsperspectief. Bovendien is veel relevante wetenschappelijke kennis sterfelijk, zo niet 
vluchtig. 

Principieel is het onderscheid tussen kennis over menselijk gedrag en andere kennis. De 
eerste betreft de mens als object. De mens kan die kennis echter als subject tot zich 
nemen en vervolgens gebruiken om te handelen. De kennis wordt dan een instrument in 
een strategisch perspectief. Daarbij is van belang dat ook andere betrokkenen over 
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dezelfde kennis kunnen beschikken. Door de unieke menselijke eigenschap refl exiviteit 
is deze kennis buitengewoon vluchtig. De mens gebruikt kennis namelijk om zijn gedrag 
te optimaliseren. In het gebruik verliest kennis aan betekenis als de ander diezelfde 
kennis ook gebruikt om voordeel te halen. Een amusant voorbeeld is het volgende: stel 
dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat volwassen deelnemers aan leer-
gangen in geval van concentratieverlies meer dan anders met hun handen in hun haar 
woelen. Deze kennis is zowel de deelnemers als de docent bekend. Deelnemers die hun 
concentratieverlies willen verbergen, blijven voortaan van hun haar af. En deelnemers die 
de docent een kool willen stoven, woelen verwoed door hun haar. In beide gevallen is de 
kennis niet meer geldig. Verderop zal dit boek diepgaand ingaan op dit begrip refl exiviteit.

Zoals opgemerkt is kennis niet de enige voedingsbron voor weloverwogen handelen. 
Waarden spelen ook een rol. Dit zijn oordelen over het goede en het schone in de wereld, 
en dus ook over het slechte en het lelijke, die drijfveren vormen voor het menselijk han-
delen. Mijn waarden drijven mij naar of weg van bepaalde mogelijke handelingen. Die 
waarden heb ik geërfd, geopenbaard gekregen, op basis van ervaringen aangenomen. Ze 
zijn niet statisch, en al evenmin onveranderlijk, maar ook niet vluchtig. Waarden geven 
zin. 

De derde bron voor mijn handelen bestaat uit emoties, kostelijke en kostbare naast 
minder fraaie, als agressie. Lust en begeerte huizen naast liefde in mij.

1.3  Sluiers van waarden

Zonder waarden heeft ons leven geen betekenis. Waarden drijven ons tot opvattingen en 
oordelen; opvattingen en oordelen beïnvloeden ons handelen. Waarden betreffen het 
goede en het schone. Die samen geven uitdrukking aan de notie van het waarachtige. 
Voordat we verderop in dit boek meer analytisch kijken naar waarden, zal ik eerst een 
meer opiniërende duiding geven.

In een samenleving zijn instituties zingevende arrangementen, omdat ze uitdrukking 
geven aan onze waarden. Instituties zijn onmisbaar, omdat ze de socialisatie van onze 
waarden belichamen. De houdbaarheidsdatum op een pak melk drukt bijvoorbeeld de 
waardering voor veilig voedsel uit, en dient zodoende de verwezenlijking van de waarde 
veiligheid. Wij beschermen onze waarden door onwaarden, die het slechte en het lelijke 
veroordelen, te formuleren en in regels vast te leggen. Niet-naleving van deze regels leidt 
tot sancties op het niveau van de samenleving of delen daarvan. Die sancties vinden 
bekrachtiging door toepassing van het geweldsmonopolie van de staat. 
Onze waarden zijn gelaagd. Sommige betreffen:
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• de verhoudingen tussen mensen;
• de relaties tussen mensen en niet-mensen;
• de verhoudingen tussen waarden.

Wij leven in een meervoudige wereld. Er is meer dan één werkelijkheid, en wij weten dat 
ook. Geleidelijk hebben we de pretentie opgegeven dat onze perceptie van de werkelijk-
heid universeel zou zijn. Dat heeft vergaande consequenties voor de wijze waarop maat-
schappelijke besluiten tot stand komen: het pluricentrisme wortelt uiteindelijk in het 
besef van en respect voor die meervoudigheid. Dat respect is begrensd: daar waar de uni-
versaliteitspretentie, de pretentie dat mijn waarden voor iedereen behoren te gelden, van 
onze waarden domineert, zal de bereidheid ontbreken om de ander ‘in zijn waarden te 
laten’. Dan ook kan er geen sprake zijn van pluricentrisme: macht zal het absolute gelijk 
ondersteunen.
Als uiteenlopende waarden strijdige zekerheden opleveren, is het noodzakelijk de voor-
waarden te formuleren waaronder die strijdigheid maatschappelijk is in te passen. Een 
voorbeeld is de levendige discussie over de spanning tussen artikel 6 van de Grondwet 
(vrijheid van geloof ) en artikel 7 (vrijheid van meningsuiting). Vindt men een dergelijk 
stelsel van voorwaarden niet, dan is immers een voortdurende maatschappelijke strijd – 
in het extreemste geval een burgeroorlog – onvermijdelijk. Dat wil zeggen: voor zover die 
waarden via daaruit afgeleide normen leiden tot onderling strijdige handelingsrepertoi-
res. Wij gebruiken de term waarde hier als een oordeel over wat behoort te zijn. Voor 
zover waarden betrekking hebben op de samenleving, leiden ze mogelijk tot normen, 
gedragsvoorschriften voor mensen, organisaties en overheden. Waarden bepalen ook 
onze betrokkenheid bij mensen, organisaties en gebeurtenissen.
Het kan gebeuren dat waarden onderling strijdig zijn. Bijvoorbeeld als geldende normen 
de waarden van sommigen aantasten. Handelingen of gebeurtenissen conform die aan-
getaste waarden worden dan belemmerd of onmogelijk gemaakt. Dat is problematisch, 
omdat daardoor een deel van de maatschappij niet kan leven volgens de eigen waarden.

Nog anders gezegd: mijn waarden gelden ook buiten mijzelf. Sommige waarden leiden 
tot normen met universele pretenties. De waarde ‘het is slecht een ander te doden’ leidt 
tot de norm ‘u zult niet doden’, die betekent: niemand mag een ander doden. Hoe moet 
ik nu omgaan met iemand die als hogere waarde heeft ‘het is goed het eigen leven te 
beschermen’ en daarom als norm hanteert ‘als je bijna doodgaat van de honger, mag je 
een ander doden’? Omgaan met waarden kan op verschillende manieren.
Een eerste omgangsvorm is hegemonie: mijn waarde is beter dan die van de ander, dus 
probeer ik de hegemonie van mijn waarde te vestigen. Zelfs als dat geweld en onderdruk-
king met zich meebrengt.
De tweede omgangsvorm is separatisme: ik wens niet te worden geconfronteerd met de 
gevolgen van die andere waarde, dus dat doen ze maar in hun eigen kring. Gescheiden-
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heid van leefwerelden, van insti tuties, van organisatorische verbanden maakt het min of 
meer mogelijk om naast elkaar te bestaan in één gebied zonder al te grote confl icten. De 
recente geschiedenis lijkt echter uit te wijzen dat deze vorm van naast elkaar bestaan 
nauwelijks stabiel is, omdat de overal aanwezige en vaak omvangrijke overheid volgens 
een set van normen opereert, die niet neutraal kan zijn, en dus een keuze impliceert ten 
gunste van de machtigste groep; ook de vroegere verzuiling is wel geïnterpreteerd als een 
vorm van apartheid. In het verzuilde Nederland bestond echter, aldus de doctrine van 
Lijphart, aan de top van het landsbestuur een vorm van integratie, van verzoening in coa-
lities, die schade als gevolg van gescheidenheid beperkte. Minderheden hadden invloed 
op het beleid.
De derde omgangsvorm is pluralisme: misschien heeft de ander ook wel een waardevolle 
waarde. Als ik mezelf wil beschermen, moet ik ervoor zorgen dat de ander geen grote 
honger krijgt. 
De vierde omgangsvorm is tolerantie: hoewel ik de waarde van de ander niet hoogschat, 
en in ieder geval inferieur acht aan de mijne, laat ik hem begaan omdat ik ervan uitga dat 
de ander een rationeel of autonoom wezen is.1 Ik deel de opvatting van David Heyd dat 
tolerantie vooral een perceptual virtue is:

  Tolerant people overcome the drive to interfere in the life of another not because they 
come to believe that the reasons for restraint are weightier than the reasons for dis-
approval, but because the attention is shifted from the object of disapproval to the 
humanity or the moral standing of the subject before them.

De vijfde omgangsvorm is onverschilligheid: ik neem het risico en laat de ander begaan. 
Desinteresse brengt met zich dat ik zelfs geen poging onderneem de ander van mijn 
waarden te overtuigen.

Waarvan hangt de keuze tussen deze alternatieve omgangsvormen af ? Van mijn gevoel 
over de redelijkheid van de waarde van de ander? Hoe redelijk kan die zijn als ik mijn 
eigen waarde serieus neem? Dus naarmate de waarde van de ander meer op die van mij 
lijkt, zal ik bij gelijk blijvende omstandigheden (ceteris paribus) minder geneigd zijn tot 
hegemonie en meer tot tolerantie. Of is de keuze afhankelijk van mijn oordeel over de 
autonomie van de ander? Naarmate dat positiever is, zal ik ceteris paribus minder 
geneigd zijn tot hegemonie, en meer tot pluralisme of tolerantie. Is de keuze afhankelijk 
van de intensiteit van mijn eigen waarden? Naarmate die geringer is, zal ik ceteris pari-
bus minder geneigd zijn tot hegemonie, en meer tot onverschilligheid.
Het is duidelijk dat een groot aantal overwegingen bijdraagt tot de keuze van een hou-
ding ten opzichte van andermans waarden. Ten dele zullen deze collectief gestalte 

1  Heyd (1996: 14-16).
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krijgen, en ten dele individueel. Ten dele zijn ze sociaal georiënteerd, en ten dele inhou-
delijk. Ze veroorzaken gezamenlijk een momentaan maatschappelijk beeld van norma-
tieve verhoudingen. Dat beeld is vaak onhelder, omdat uiteenlopende maatschappelijke 
groeperingen verschillende beelden hanteren. 

Van meer belang is hoe de ontwikkeling van waarden gestalte krijgt. Wij weten dat onze 
waarden veranderen, maar vaak niet hoe precies. Leerprocessen vinden op tal van 
niveaus plaats. Ons gedrag past zich voortdurend aan op grond van ervaring; onze waar-
den wijzigen zich trager, maar de verandering is vaak fundamenteler. Ook daar zal erva-
ring een rol spelen, zal een vorm van leren aan de orde zijn. Maar ook vindt vanuit 
morele en esthetische organisaties voortdurend waardebeïnvloeding plaats. Ik zou bij-
voorbeeld bewondering kunnen krijgen voor andermans waarden omdat daaruit bewon-
derenswaardig gedrag voortkomt, en daarom elementen ervan overnemen.
Voortdurend zijn ook processen van hybridisering en creolisering (versmelting) van 
waarden aan de gang. Wij zijn bijvoorbeeld anders gaan denken over omgang met het 
slachten van dieren in de ontmoeting met de islam.
Maar ook zuiveringen vinden plaats. Sommige waarden worden dringender, hun univer-
saliteitspretentie neemt toe. Kinderliefde bijvoorbeeld werd enige decennia geleden heel 
wat milder beoordeeld dan thans. Andere vervlakken en raken in onbruik. Dan domi-
neert pluralisme of onverschilligheid. 
De vraag is of regelmatigheden zijn te ontdekken in waardedynamiek. Sommigen lijken 
te betogen dat pluralisme steeds meer de overhand krijgt, maar dat is moeilijk te onder-
scheiden van onverschilligheid. Anderen zijn van oordeel dat tolerantie in westerse 
samenlevingen geleidelijk afneemt.

Schadelijke universaliteitpretentie
Waarden vormen mijn identiteit. Ik kan ze niet aan of uit doen als een kledingstuk. Mijn 
waarden zijn de beste die er zijn, want anders zou ik wel andere hebben, zo geloof ik 
maar al te graag. Naar mijn oordeel is de universaliteitpretentie (‘mijn waarden zijn de 
beste waarden en daarom moeten anderen die eigenlijk ook aanvaarden’) van waarden 
een belangrijke hindernis voor het bevredigend maatschappelijk onderhandelen bij uit-
eenlopende waarden, omdat de universaliteitpretentie leidt tot het streven naar hegemo-
nie. Op het eerste gezicht is die pretentie gevaarlijk plausibel: als er betere waarden 
zouden bestaan dan de mijne, zou ik die toch wel overnemen? 
Het is een feit dat in onze cultuur de structuur van waarden dikwijls de vorm van een 
dichotomie aanneemt: het goede sluit het kwade uit, en eveneens het mooie het lelijke. 
Daaruit vloeit logischerwijze voort dat het aanbevelenswaard is om de hegemonie van het 
goede en het schone te vestigen. Het is echter ook mogelijk een waardestructuur te 
bedenken waarin niet de uitsluiting maar de insluiting, niet het of maar het en centraal 
staat. Dan zal het plurale, het tolerante dus ook centraal komen te staan. Mijn bewering 
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luidt dat de aanvaarding van en veel beter aansluit bij een integere observatie van de hui-
dige wereld en zijn beelden over waarheid en kennis. Er bestaan veel waarheden naast 
elkaar. Niets is puur goed of puur slecht. Maatschappelijke fenomenen laten steeds een 
menging zien. Een dergelijke – niet uitsluitende, niet op hegemonie gerichte – waarde-
structuur past in veel opzichten ook beter bij het palet van uiteenlopende culturen dat in 
onze samenleving aanwezig is. 
De en-notie leidt tot spectrumbegrippen: alle mengingen die reëel zijn, vinden we op het 
spectrum terug. De uitersten van het spectrum, die niet van deze wereld zijn omdat daar 
de menging verloren is gegaan, zijn een beetje absurd. Neem het onderscheid tussen een 
mensgerichte en een taakgerichte leiderschapsstijl. In feite is een stijl die zich tot een van 
beide beperkt absurd. De uitersten van het spectrum zijn absurd, en de gemengde posi-
ties zijn in beginsel redelijk, zij het dat sommige wellicht verkieslijk zijn. 
Opmerkenswaard is dat de waardestructuur in de monotheïstisch godsdiensten islam en 
christendom die van de dichotomie is, terwijl hindoeïsme en boeddhisme veel meer een 
en-waardestructuur herbergen. Onmiskenbaar is dat de historische universaliteitspreten-
tie in islam en christendom meer is uitgedrukt in agressie met het oog op bekering dan 
in de niet-monotheïstische godsdiensten. 

In de statische zienswijze zijn deze eerder genoemde vragen van belang: domineert de 
hegemoniestreving of tolerantie dan wel onverschilligheid? Het lijkt erop alsof in 
geavanceerde samenlevingen zoals we die bijvoorbeeld in West-Europa aantreffen, 
andere vormen zijn gevonden om een verzoening tot stand te brengen tussen strijdige 
waarden. Er is dan waarschijnlijk sprake van metawaarden – waarden over (de ordening) 
van waarden – die een zeer krachtige gedaante hebben aangenomen. Ze hebben van doen 
met wat in de wetenschap van de economie is verboden, te weten interpersonele nutsver-
gelijking: die is uitgebannen uit de dominante economische theorievorming, omdat er 
geen meetbaarheid van interpersonele dimensies van nut mogelijk lijkt. Maar in het leven 
van alledag doen we niet anders, zoals in een eenvoudig zinnetje tot uitdrukking komt: 
‘Trek jij die jas maar aan, want je hebt het kouder dan ik.’ Hoewel zoiets niet objectief 
meetbaar is, denken we het goed te weten. In feite interpreteren we dan zowel de percep-
tie als de intensiteit van de behoefte van de partner en daarmee stellen we het nut van de 
jas over de schouders van de ander vast. Is de intensiteit van de behoefte van de ander 
groter dan die van mij, dan is een herverdelingsarrangement aan de orde. De jas verhuist, 
maar ook de verzorgingsstaat met zijn sociale zekerheidsarrangementen is daarvan een 
voorbeeld. Het beginsel van extended sympathy stelt ons in staat om deze arrangementen 
te begrijpen. 
Deze arrangementen komen overigens al tot stand als de besluitvormer zich op het 
standpunt stelt dat de totale hoeveelheid nut in de samenleving maximaal dient te zijn. 
Het marginale nut van de jas voor de ander is groter dan voor mij. Er is dan dus geen 
sprake van die vorm van altruïsme, waarbij ik de ander bejegen alsof het erom gaat zijn 
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of haar nut te maximaliseren, ook als ik daardoor meer nut verlies dan wordt toegevoegd 
bij de ander. Een ‘neutrale’ redenering over nutsmaximalisatie met interpersonele nuts-
vergelijking leidt dus al tot herverdeling. Dit betreft dan goederen en diensten.
De vraag is nu echter of een dergelijke gedachtegang ook opgeld kan doen als het niet 
gaat om goederen en diensten, maar om morele waarden. Is het mogelijk dat ik mijn 
oordeel over wat goed is, opgeef of onder tafel schuif, bijvoorbeeld omdat ik tot de con-
clusie kom dat voor een ander de desbetreffende materie belangrijker is en dat hij dus in 
afwijking van mijn waarden mag handelen, indien en voor zover die ander er afwijkende 
waarden op na houdt? De erkenning van ‘soevereiniteit in eigen kring’ en ‘baas in eigen 
buik’ zijn daarvan sprekende voorbeelden. 

In feit berust iedere vorm van functionele of territoriale decentralisatie op een dergelijke 
gedachtegang. De inbreng in de besluitvorming van sommigen krijgt een hoger gewicht, 
omdat op het niveau dat daarover beslist, de overtuiging leeft dat zij een intenser belang 
hebben bij het besluit. Het verschil in belang domineert dan. Dit is volledig in lijn met 
het pluralistische principe dat macht gespreid moet worden en zo dicht mogelijk bij de 
burger moet rusten.
Is het echter ook denkbaar dat ik afzie van het opeisen van aandacht voor de verwezenlij-
king van mijn waarden dan wel de naleving van de daaruit voortgekomen normen, omdat 
ik inzie dat de waarden van de ander intenser zijn, dat de normatieve behoeften van de 
ander groter zijn dan die van mij? Het probleem daarmee is op het eerste gezicht dat zo’n 
metawaarde eigenlijk de waarde van mijn waarden ongedaan maakt. Waarden hebben 
immers als zodanig een algemene betekenis, een zekere universaliteit. Op het eerste 
gezicht geldt dat als ik afzie van de wens tot honorering van mijn waarden, er kennelijk 
betere waarden dan de mijne bestaan. Of zijn er waardevollere mensen dan ik? Die beide 
laatste constateringen zijn echter geen noodzakelijke conclusies. Men kan waarden ook 
beschouwen als bij de individuele mens behorend, zodat er op dat punt geen sprake is 
van universaliteit. De waarde wordt dan niet tot norm voor anderen. 
Ook bij erkenning daarvan houden we echter een probleem bij alle waarden die betrek-
king hebben op de vormgeving van (een deel van) de samenleving. Daar doet zich 
immers mogelijke strijdigheid voor, omdat de waarden betrekking hebben op hetzelfde 
domein. Overal waar het gemeenschappelijke, het en, wordt gevormd, in ontwikkeling is, 
doet zich de noodzaak voor van gemeenschappelijke besluitvorming. Daar is ook moge-
lijk de paradox van de tolerantie aan de orde: blijf je tolerant ten opzichte van iemand die 
zelf niet tolerant is? Maakt tolerantie ons wel of niet weerloos? Het woord van de dichter 
luidt: ‘Alles van waarde is weerloos.’ Maar is dat ook een wenselijke gedragslijn?

Tot nu toe hebben we ons voornamelijk met de statica beziggehouden, dat wil zeggen: 
de veronderstelling dat de individuele waarden onveranderlijk zijn. In dat perspectief is 
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bevredigende multiculturaliteit niet erg waarschijnlijk. Wat levert een beschouwing van 
de dynamica van waarden op?

We kunnen enerzijds dynamiek veronderstellen op het punt van de reikwijdte (universali-
teit) van waarden en anderzijds op het punt van de inhoud van waarden. Multiculturali-
teit leidt dan tot intercreatie – de term is van Fadime Örgü: de totstandkoming van 
gemeenschappelijke nieuwe waarden, indien op het inhoudelijke vlak convergentie 
optreedt.
Een grootstedelijke samenleving kent een aanzienlijke ‘dichtheid’ van maatschappelijke 
relaties en dus van waarden. Er bestaat bijna alleen gemeenschappelijke ruimte, ook daar 
waar de ruimte niet strikt publiek is. Het ligt dus niet voor de hand te veronderstellen dat 
‘waardesoevereiniteit in eigen kring’ een duurzame oplossing biedt. Normatieve conver-
gentie is dan de enige begaanbare weg als men dominantie wil vermijden en assimilatie 
achterwege blijft. Aandacht daarvoor in (de vormgeving van) processen waarin waarde-
vorming plaatsvindt, zoals het onderwijs, lijkt dan geboden.

Zo betreden we geleidelijk ook het terrein van de democratietheorie, waarbij fundamen-
tele, constitutionele waarden de weging van individuele waarden en andere voorkeuren 
betreffen, en leiden tot een of andere variant van het meerderheidsstelsel met aanvul-
lende checks and balances, controlemechanismen ter waarborging van het machtseven-
wicht, ten behoeve van de bescherming van gepassioneerde minderheden. Het werk van 
Arrow (1951) en vele anderen leidt echter niet tot de conclusie dat langs deze weg een 
nieuwe substantiële maatschappelijke rationaliteit is te scheppen. Besluitvorming blijft 
een artefact met talloze mogelijke gebreken. We kunnen dan alleen nog maar redeneren 
in termen van procesrationaliteit.
Het gaat dan niet om een vorm van dynamiek waarbij de een zich aanpast aan de ander, 
want dat is de eerder aangeduide assimilatie. In het geding is een meer ingewikkelde 
evolutie, waarbij de waarden van alle betrokkenen in een bepaalde gemeenschappelijke 
richting veranderen. Die verandering verloopt wellicht inderdaad in de richting van het 
beginsel van extended sympathy, maar dan op het niveau van waarden: ‘Misschien is het 
wel een goed idee dat islamitische meisjes een hoofddoekje dragen; misschien getuigt 
het wel van respect jegens andersgezinden om ze toe te staan hun religieuze praxis op 
eigen wijze te beleven; misschien verdient het wel aanbeveling om islamitische scholen 
toe te staan op dezelfde wijze als christelijke. En misschien kunnen we ook wel iets leren 
van de islam, die in elk geval een redelijke omgang met joden heeft bewerkstelligd gedu-
rende eeuwen, waar dat in christelijke naties niet het geval was.’ Enzovoort enzovoort.
De loutering van onze waarden door de intense confrontatie met sterk vergrote culturele 
variëteit zou wellicht inderdaad de vorm van waarden zo kunnen laten veranderen, dat 
intercreatie daadwerkelijk optreedt. Dat is in de wereld eerder vertoond. Een aardig voor-
beeld is de wijze waarop een aantal elementen van vooral de Javaanse cultuur verweven is 

Binnenwerk Kennisdemocratie 4,5   17Binnenwerk Kennisdemocratie 4,5   17 23-03-2010   12:34:1423-03-2010   12:34:14



18

k e n n i s d e m o c r a t i e  –  o p k o m e n d  s t o r m t i j

geraakt met de Hollandse. Sommige Haagse buurten ademen deze verwevenheid leven-
dig. Maar ook onze blik op maatschappelijke organisaties en processen van organiseren 
is daardoor tamelijk indringend veranderd. De rijsttafel is een gecompliceerd voorbeeld: 
wij denken aan Indisch of Indonesisch eten, en vergeten dat de rijsttafel is bedacht door 
de koloniale overheerser.

Wij organiseren, en scheppen daardoor een specifi eke werkelijkheid, steeds weer en 
opnieuw. ‘Naar binnen toe’, naar het binnenste van de organisatie, brengt dat proces 
broederschap en intimiteit, en vergroot het de mogelijkheden tot communicatie. Tegelij-
kertijd echter brengt datzelfde proces buitenwanden van de organisatie tot stand. Vereni-
gingen van professionals bijvoorbeeld werken aan kwaliteitsverbetering van de professie, 
bepalen welke opleidingen daartoe bijdragen en creëren daardoor een herkenbare stan-
daard, maar tegelijk verklaren zij de niet-gediplomeerde tot charlatan en excommunice-
ren zij de onwelgevallige opleidingen.

Multiculturaliteit heeft niet alleen van doen met allochtonen; veeleer is het vraagstuk van 
multiculturaliteit gelijkwaardig aan interorganisatorische verhoudingen. Het besef van 
meervoudigheid van werkelijkheden kan tot zeer uiteenlopende tendenties leiden en ver-
schillende impulsen teweegbrengen, vooral afhankelijk van de waardering die de cultu-
rele diversiteit als zodanig geniet. Zoals onder anderen pedagogen verklaren dat de vor-
ming van identiteit niet alleen het individu schept, maar ook het onderscheid tussen 
individu en buitenwereld, zo kan ieder verschil leiden tot de impressie van rijkdom, vari-
eteit en dierbaar onderscheid, maar ook tot de waarneming van iets dat niet hoort, ver-
wart, lelijk maakt. Zo is het bij een negatieve waardering van diversiteit heel goed moge-
lijk dat het besef van meervoudigheid van werkelijkheden het streven naar hegemonie 
oproept. Als de geschapen diversiteit schadelijk wordt gevonden, of bijvoorbeeld de 
andere werkelijkheden als inferieur worden beleefd, bestaat immers de neiging om de 
diversiteit te elimineren door het vestigen van de hegemonie van de eigen werkelijkheid. 
Anderzijds is het ook heel goed moge lijk dat diversiteit op zichzelf als rijkdom, als crea-
tieve potentie is gewaardeerd, en dus het streven naar behoud daarvan centraal staat.
Waardering refereert aan waardeoordelen. Die waardeoordelen maken onlosmakelijk deel 
uit van de eigen werkelijkheid, maar ze leiden ook tot oordelen over bepaalde aspecten 
van die eigen werkelijkheid. Patronen van waardeoordelen hebben dus een gelaagd karak-
ter. De ene waarde verdringt de andere, afhankelijk van de situatie: wie mijn kind aanvalt, 
mag ik doden, omdat bescherming van mijn kinderen gaat voor het gebod om niet te 
doden. Die gelaagdheid kan echter ook van patroon tot patroon en van situatie tot situatie 
verschillen: als ik met mijn kind had kunnen vluchten, had ik toch niet mogen doden. De 
bijzondere waarden die tolerantie of zelfs steun voor andere percepties van werkelijkhe-
den vestigen, maken een inbreuk op de universaliteitspretentie van normatieve oordelen 
in het algemeen. Die tolerantie verdwijnt vaak als er sprake is van bedreiging van de hege-
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monie van tolerantie. De identiteit van een organisatie is niet alleen gevormd door zinge-
vende waarden aangaande de verhouding met een materiële werkelijkheid, maar even-
zeer of zelfs sterker door waardeoordelen over de relatie tussen de eigen identiteit en 
invloed uit en op de omgeving.

In de dynamische zienswijze is van groot belang hoe de ontwikkeling van waarden 
gestalte krijgt. Waarden versmelten met andere en nieuwe ontstaan. Wij spreken onder 
meer over processen van integratie en assimilatie. Het proces van assimilatie houdt in 
dat de geassimileerde groep zijn identiteit opgeeft en die van de dominante groep aan-
neemt. Duurzame hegemonie bestaat, maar is vaak nauwelijks te handhaven zonder 
extreem geweld, tenzij assimilatie optreedt. De binnenkomst in Nederland van de 
honderd duizenden Indische Nederlanders na de onafhankelijkheidsverklaring van Indo-
nesië is een voorbeeld van dat laatste proces; daarom is dat proces zo vloeiend verlopen. 
Dimostenis Yagcioglu merkt daarover op internet op:

  Any group, in order to survive as a distinct entity, has to maintain a certain level of 
internal cohesion (...) Yet just as the groups have an intrinsic need for cohesion, most 
individuals have an equally basic need to belong. Membership to groups gives them 
security and meaning. They thus are willing to sacrifi ce part of their individuality in 
order to conform. By giving up part of their distinctiveness they become similar, they 
voluntarily assimilate to the group. As long as the group’s demand for conformity is 
met by the members’ desire to assimilate, the group-member relationship is a mutu-
ally benefi cial one.

Liever spreek ik over intercreatie als het proces waarlangs nieuwe waarden door argu-
mentatie en overtuiging ontstaan, in het voetspoor van de politica Örgü.

De vraag is of er regelmatigheden zijn te ontdekken in waardedynamiek. Sommigen 
lijken te betogen dat pluralisme steeds meer de overhand krijgt, maar dat is moeilijk te 
onderscheiden van onverschilligheid. Anderen zijn van oordeel dat tolerantie in westerse 
samenlevingen geleidelijk afneemt.

Wij nemen de werkelijkheid waar door sluiers van waarden: onze specifi eke, individuele, 
actuele waarden. Specifi eke omdat onze waarden variëren met het object van waarneming. 
Individuele omdat die waarden zijn gebonden aan ons als individu. Actuele omdat die waar-
den in de loop van de tijd kunnen veranderen. Onze zintuiglijke waarneming gaat 
gepaard met interpretatie. Terwijl wij een waarneming interpreteren, zijn onze waarden 
in het geding. Die interpretatie slaan wij op in ons geheugen, en daarover kunnen wij 
communiceren. Wij zijn zelf niet in staat om een objectieve aftakking te maken voordat 
die interpretatie plaatsvindt. Onze herinnering is gebaseerd op de interpretatie, niet op 
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de zintuiglijke waarneming per se. Wij kunnen dus de sluiers niet naar believen verwijde-
ren. Soms is de herinnering aan verandering onderhevig, omdat wij haar hervormen als 
gevolg van latere waardesuperpositie – op grond van later ontwikkelde waarden herfor-
muleren we de herinnering – of de perspectivische vergroting van het verleden (dat is het 
analogon van de perspectivische verkleining van de toekomst). Door mijn geboorteplaats 
liep een brede stroom, aldus mijn vader, en toen we een keer gingen kijken, bleek het 
maar een slootje te zijn.

De voorafgaande wijze van beschrijven is preciezer dan die van Pirsig (1991), die 
betoogde dat de empirische werkelijkheid uitsluitend uit waarden bestaat, en dat er dus 
geen feiten bestaan. Daarop gaan we in paragraaf 1.4 nader in.

1.4 Macro-, meso- en microniveau en hun wisselwerking 

Mijn leefomgeving – in overdrachtelijke, niet in fysieke zin – is natuurlijk niet helder 
ingedeeld in micro-, meso- en macroniveau. Mijn leefomgeving is helemaal niet inge-
deeld. Mijn ervaringen en belevenissen dwarrelen door elkaar heen. Ze lopen uiteen in 
intensiteit, en wat ik wel en niet onthoud is ook niet erg systematisch geordend. Gebeur-
tenissen waarmee ik niets te maken heb, maken veel indruk, zoals oorlog in een ver land 
en de dood van geliefde groten der aarde. Gebeurtenissen vlak in de buurt gaan soms 
volledig langs mij heen. Zygmunt Bauman wijst in zijn Under Siege (2002) op het feit dat 
de globaal toegenomen interdependenties enerzijds veroorzaken dat niemand die han-
delt kan uitsluiten dat daaruit vlinder-stormeffecten voortvloeien, maar anderzijds dat 
wij toch vooral omstanders zijn geworden. De kwaliteit en kwantiteit van informatie over 
menselijk lijden elders zijn onvergelijkelijk veel groter geworden, maar anderzijds is ook 
de afstand tussen kennen en doen groter geworden:

  Unlike in the past the scale of our awareness of the fate of others and the scope of our 
ability to infl uence that fate (whether to damage or to repair it) do not overlap.2 

  Commitment is not inconceivable. (...) The absence of a proper insight into the 
tightly sealed cocoon of interdependence (...) is a most diffi cult hurdle to pass round 
or kick out of the way. (...) the chain of causal connections is too ramifi ed, twisted 
and convoluted to be followed by people who are untrained and in a 
hurry.3

2  Bauman (2002: 215).

3  Bauman (2002: 217).
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Maar ik denk te weten dat mijn waarden en opvattingen min of meer duurzaam invloed 
ondergaan van gebeurtenissen, van dynamiek om mij heen. Wat ik heb meegemaakt, 
heeft mij beïnvloed, evenals de kennis en inzichten die ik heb vergaard.
Ik verkeer veel in kringen die voor mij zingevend zijn; het zijn institutionele en persoon-
lijke kringen. Instituties zijn duurzame, zingevende arrangementen die mensen en orga-
nisaties verbinden. Een institutie kan ook een organisatie zijn. Daarbinnen vervul ik 
rollen, vanwaaruit een groot deel van mijn ervaring (praxis) ontstaat. Daaraan ontleen ik 
betekenis. Organisaties veranderen, onder meer door wat de leiding en de medewerkers 
van die organisatie inbrengen. Hun individuele veranderingen ontstaan op microniveau 
en zetten zich voort op het mesoniveau.
Ik leef overwegend in een en hetzelfde land, dat een staat is. Het recht van dit land bindt 
mij. Dit is het macroniveau. Veranderingen in het recht leiden mogelijk tot gewijzigd 
handelen van organisaties en individuen. Zeer indirect kan ik als individu ook bijdragen 
aan vorming van recht, via verkiezingen en meningsuiting. Potentieel is dus ook hier 
sprake van reciproque veranderingen. Maar ook is er dynamiek in de vorm van twijfel 
over de wenselijke verhouding tussen nationale staat en Europese Unie, over de vraag of 
het recht in staat is om te functioneren in relatie tot de machtigsten der aarde, over de 
actuele betekenis van representatie in democratische verhoudingen. Die twijfel voedt 
mijn doen en laten eveneens. Dynamiek in de vorm van wederzijdse beïnvloeding tussen 
de aangeduide niveaus is dus in beginsel mogelijk.
Schema 1 is een schematische weergave van de statische relaties tussen waarden dan wel 
emoties, arrangementen en afhankelijkheidsrelaties.

Waarden Emoties Arrangement Afhankelijkheid/binding

Microniveau trouw liefde huwelijk kinderen

haat confl ict wapenstilstand

paternalisme ouder-kind

vertrouwen gezin

Mesoniveau egocentriciteit ‘greed’ bv/nv aandeelhouderschap

sympathie vereniging lidmaatschap

empathie coöperatie

Macroniveau betrouwbaarheid markt prijzen

egocentriciteit

altruïsme staat burgerschap

empathie emotie netwerk ketenafhankelijkheid

sympathie Diana gezamenlijkheid

Schema 1 Statische relaties tussen waarden dan wel emoties, arrangementen en afhankelijkheidsrelaties
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Onder de naam Diana rangschik ik verschijnselen die zich kenmerken door plotseling 
oplaaiende massale emotie, veelal gefaciliteerd door massamedia, die veel gevoel van 
gezamenlijkheid veroorzaken. Deze naam is niet willekeurig gekozen, maar verwijst naar 
de cultus rond de persoon en meer specifi ek het sterven van wijlen de Britse prinses 
Diana. Frequentie en intensiteit van deze fenomenen lijken toe te nemen. Tot op heden 
lijken de fenomenen vluchtig en hebben ze niet erg veel slagkracht, maar dat zou kunnen 
veranderen. Verderop in dit boek komen de specifi eke ‘bottom-upmedia’ aan bod die het 
fenomeen Diana gestalte en wellicht ook macht kunnen geven.

Uiteraard is dit schema een ontoelaatbare simplifi catie, maar het laat wel heel duidelijk 
zien dat mijn uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige waarden zijn ondergebracht in afzon-
derlijke instituties. Mijn bestaan is dus verbonden met instituties met uiteenlopende 
waarden.

De belangrijke maatschappelijke arrangementen hiërarchie, netwerk en markt werken 
natuurlijk door elkaar heen. Bij hiërarchie denken wij allereerst aan de staat of de rooms-
katholieke kerk. Deze bindt burgers en organisaties allereerst door regelgeving, dat wil 
zeggen: door gedragsvoorschriften voor reeksen van gevallen. Daarnaast geven overhe-
den ook in concrete gevallen aanwijzingen, die meestal op achterliggende wetgeving 
gebaseerd zijn. Bovendien is de overheid een omvangrijke fi nanciële partner, die via 
belastingen, subsidies en andere uitgaven een grote invloed op de totale economie uitoe-
fent. Hiërarchie komt uiteraard ook voor in andere organisaties dan de staat, zoals 
ondernemingen, maar berust dan toch op eerder vrijwillig aangegane (arbeids)overeen-
komsten.
Over markten zijn wij hier kort. Markten stellen ondernemers in staat om eigenbelang te 
verwezenlijken op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. De markt bestaat in het alge-
meen uit bilaterale transacties, contracten, waarin de ene partij iets aanbiedt en de 
andere iets vraagt, en met het oog op levering afspraken worden gemaakt. 
Het netwerk is een wat ingewikkelder arrangement. Er zijn uiteraard zeer verschillende 
soorten van netwerken. Wij concentreren ons hier op netwerken van een bepaalde cate-
gorie: namelijk op samenwerkingsrelaties van eindige aantallen actoren, die elkaar 
kennen en die verbonden zijn door collectief bewustzijn over de onderlinge samenhang 
van de consequenties van hun handelingen. De omschrijving eindige aantallen actoren 
maakt duidelijk dat het hier niet over telefoonnetten of internet gaat. Onderlinge samenhang 
wil zeggen dat er dikwijls een onderliggende reeks van activiteiten, economisch en 
anderszins, is waar te nemen, die is te benoemen als een keten. Een keten is hier dus een 
samenstel van onderling verbonden maatschappelijke activiteiten, vaak opeenvolgend 
geordend. Dat laatste wil zeggen dat in de meeste gevallen een cliënt zich beweegt door 
een reeks van achtereenvolgende waarnemingen of activiteiten of gebeurtenissen, die elk 
worden bestuurd door een afzonderlijke actor. We spreken bijvoorbeeld van de school-
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verzuimketen of van de strafrechtketen of van de asielzoekerketen. We bedoelen dan bij-
voorbeeld dat in het geval van criminaliteitsbestrijding opsporing, vervolging, berech-
ting, detentie en reclassering zich voor een individu dat veroordeeld wordt tot een straf 
zich achtereenvolgens voltrekken. Het netwerk is dan het samenstel van actoren dat een 
keten bestuurt. Zij zijn in het algemeen niet verticaal ten opzichte van elkaar geordend, 
en ook niet helemaal horizontaal, zodat we in het algemeen kunnen spreken van autono-
mie of semiautonomie van actoren. Elk van de actoren in een netwerk is zich bewust van het 
feit dat zijn handelingen invloed uitoefenen op de positie van andere actoren in een net-
werk. Als bijvoorbeeld de politie een grote opsporingsactie organiseert, weet zij dat ze 
daarmee het Openbaar Ministerie en vervolgens de rechterlijke macht een zekere hoe-
veelheid werk bezorgt. Als de afstemming niet op orde is, zal het succes van de opspo-
ringsactie dus teniet worden gedaan als daarop geen vervolging of berechting volgt. 
Dit bewustzijn over onderlinge afhankelijkheden brengt met zich dat alle actoren in een 
netwerk in hun gedrag rekening houden met de anderen. Dat hoeft lang niet altijd te 
leiden tot multilaterale transacties. Ook wanneer twee actoren in een netwerk zich bezig-
houden met onderlinge afstemming, zullen zij rekening houden met de resultaten van 
die onderlinge afstemming op de positie van alle overige actoren. Dit is een uitwerking 
van de waarde empathie: iedere actor verplaatst zich in de positie van de ander om de wer-
king van het netwerk te optimaliseren. Als een of meer actoren zich niet volgens deze 
waarde gedragen, zal de effectiviteit van het netwerk verschrompelen. De waarde van 
empathie moet niet worden verward met die van sympathie: je hoeft de ander niet aardig 
te vinden om uit effectiviteitsoverwegingen rekening met hem te houden. Verticale rela-
ties van hiërarchie ontmoeten in de samenleving steeds de horizontale of semihorizon-
tale relaties van netwerken. 
De waardeoriëntaties in elk van de drie centrale maatschappelijke arrangementen lopen 
nogal uiteen. Bij hiërarchie hoort gehoorzaamheid van de ondergeschikte, maar ook 
zorgzaamheid van de bovengeschikte actor, omdat de hiërarchie de ondergeschikte actor 
machteloos heeft gemaakt. Op de markt is contractuele betrouwbaarheid een voor-
waarde voor bevredigende langetermijnverhoudingen. In netwerken is empathie een 
centrale waarde.

Netwerkspanning
De staat als klassieke hiërarchie bestaat soms nog wel, maar vaak is haar gedaante 
getooid in weefsels die een netwerk verraden. Overlappende gebieden, functionele ver-
bindingen, er warrelt van alles door elkaar. De overheid als netwerkorganisatie staat 
momenteel in het middelpunt van de belangstelling. In navolging van Castells (1996-
1998 en 2009), die een evolutie in de richting van een netwerkmaatschappij signaleert, 
oriënteren overheid en bedrijfsleven zich op het netwerk als primaire organisatievorm. 
Daarbij rijst de vraag wat een organisatie tot deel van een netwerk maakt, oftewel: wat 
maakt een organisatie tot een netwerkorganisatie? Voor een belangrijk deel heeft deze 
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ontwikkeling te maken met de beleidsinstrumenten die de overheid hanteert. Grofweg is 
een onderscheid aan te brengen tussen horizontale en verticale instrumenten. Horizon-
tale instrumenten worden geassocieerd met netwerkorganisaties en verticale instrumen-
ten met meer hiërarchische vormen van sturing. Vaak maakt de overheid gebruik van 
meer instrumenten tegelijkertijd, waarbij verticale en horizontale instrumenten soms 
gelijktijdig worden gebruikt. Dit levert spanningsvelden op. Deze spanning is vergelijk-
baar met de spanning tussen de staat als verticaal centrum, toegerust met het gewelds-
monopolie, en centrumloze netwerken. Als we zin en onzin van de overheid als netwerk-
organisatie willen begrijpen, zullen we in de eerste plaats deze spanningsvelden aan een 
nader onderzoek moeten onderwerpen.

Deze paragraaf gaat over spanningsvelden die ontstaan tijdens of door het combineren 
van instrumenten. Wij bestuurskundigen plaatsen sturingsinstrumenten in een sturings-
netwerk, bestaande uit besturingsniveaus, aangrijpingspunten en instrumenten. De stu-
ringsniveaus vertellen ons over de mate van (de)centralisatie van de besluitvorming. De 
aangrijpingspunten voor sturing zijn de grootheden waarop wordt gestuurd. We onder-
scheiden daarin inputs, throughputs en outputs. Binnen een sturingsnetwerk worden 
instrumenten bijna altijd gecombineerd. Sturingsnetwerken zijn complex. De conse-
quenties van ingrepen zijn moeilijk te overzien. Onbedoelde effecten gaan vaak geleide-
lijk domineren. Die behoeven dan soms correctie. De vergroting van de universitaire 
autonomie leidde bijvoorbeeld tot veel meer macht voor managers daarbinnen en veel 
minder vrije ruimte voor professionals. De introductie van outputbudgettering in het hbo 
bracht tien jaar later een dubieuze, omvangrijke fraudeaffaire voort. Doordat horizontale 
en verticale instrumenten worden gecombineerd, is het moeilijk te spreken van een een-
duidige horizontale of verticale werking van het geheel aan instrumenten.
Dat een combinatie van sturingsinstrumenten moeilijk is te typeren als horizontaal of 
verticaal blijkt bijvoorbeeld uit convenantvorming. Een gangbare opvatting is dat een 
convenant bij uitstek een horizontaal instrument is. Partijen verbinden zich vrijwillig op 
basis van wederzijdse (horizontale) relaties. Maar is een dergelijk instrument wel zo 
horizontaal als het op het eerste gezicht lijkt te zijn? Wellicht zijn er in de context duide-
lijke verticale sturingsimpulsen aanwezig die van grote invloed zijn op de totstandko-
ming van het convenant. Wanneer de potentiële convenantpartners er bijvoorbeeld niet 
in slagen tot overeenstemming te komen, dan rest de overheid nog altijd het instrument 
regelgeving om alsnog haar beleidsdoelen te realiseren. Zo is dat ook met de convenan-
ten die grote Nederlandse industriëlen hebben gesloten over de uitstoot van CO2. Ze gaan 
uit van vrijwilligheid, maar tegelijkertijd is er een prikkel (mogelijke wetgeving als er 
geen convenant wordt gesloten) die de convenantpartners ‘dwingt’ samen afspraken te 
maken. Een ander veelvoorkomend voorbeeld is de combinatie van inhoudelijke autono-
mie van decentrale instellingen enerzijds en top-downallocatie van fi nanciële middelen 
anderzijds. 
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Een belangrijke notie is dus dat instrumenten bijna altijd worden gecombineerd. Ze 
maken deel uit van een geheel aan instrumenten, een zogenoemd sturingssysteem. Als er 
sprake is van zowel horizontale als verticale instrumenten binnen een sturingssysteem, 
spreken we van een hybride systeem. Dat dit voorkomt, komt doordat de overheid functio-
neert als een kameleon. Bij het kiezen van instrumenten past de overheid zich aan de 
situatie aan.

Ontstaan van hybriden die verticaliteit en horizontaliteit verenigen
De hybride sturingssystemen zijn deels bewust vormgegeven en deels historisch 
gegroeid. Zo was de bestuursstijl van enkele decennia terug vooral verticaal: de overheid 
stuurde op basis van hiërarchie en gezag. Lang was dat de (geaccepteerde) wijze waarop 
het meest effectief en effi ciënt gestuurd kon worden.
Verschillende ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat hiërarchisch sturen niet meer 
de enige en soms zelfs niet meer de overheersende manier van sturen is. Zo is veel 
kennis, macht en invloed versnipperd en versplinterd over het institutionele landschap. 
Hierdoor zijn andere arrangementen van sturing, die recht doen aan deze fragmentarise-
ring, waardevol. Schema 2 toont een aantal kenmerken van sturingsinstrumenten.

Eigenschappen van verticale sturingsinstrumenten Eigenschappen van horizontale sturingsinstrumenten

Beheersbaarheid Betrokkenheid

Daadkracht Draagvlak

Regels stellen Ruimte geven

Gezag en dwang Overtuiging

Uitdenken Uitvechten

Concurrentie (tussen sturende en bestuurde partij) Coöperatie (tussen sturende en bestuurde partij)

Confl icteren Communiceren

Rekenschap geven Verzoenen 

Schema 2  Eigenschappen van verticale en horizontale sturingsinstrumenten

Het gevolg van meer variëteit in sturen is dat de dominantie van een enkele partij steeds 
kleiner is geworden en tegelijkertijd de mogelijkheid van pervertering of hinderen van 
afzonderlijke partijen sterk is toegenomen. Nieuwe sturingsfi losofi eën, geënt op consul-
tatie, coalitie en compromis, hebben daardoor langzaamaan terrein geboekt ten opzichte 
van fi losofi eën gebaseerd op decide, announce, defend: beslis, kondig aan, verdedig.
Deze accentverschuiving uit zich in het stijgende gebruik van en de toenemende aan-
dacht voor ketenregie en ketenkwaliteit, interactieve beleidsvorming, openplanproces-
sen, procesarchitectuur, coproductie, publiek-private samenwerking, ontkokering, inter-
departementale en interregionale samenwerking enzovoort. Daarmee zijn echter de 
traditionele verticale sturingsinstrumenten niet verdwenen. Ze bestaan nog steeds en 
hebben een effect op de genoemde horizontale sturingsinstrumenten.

Binnenwerk Kennisdemocratie 4,5   25Binnenwerk Kennisdemocratie 4,5   25 23-03-2010   12:34:1423-03-2010   12:34:14



26

k e n n i s d e m o c r a t i e  –  o p k o m e n d  s t o r m t i j

Doordat de overheid altijd een mix van instrumenten inzet of heeft ingezet, is zij in een 
dubbelzinnige positie terechtgekomen. Zij is speler in het netwerk, maar ook bovenge-
schikte. Zij is ontwerper, maar ook toetser. Zij is regisseur, maar ook belanghebbende. 
De overheid als netwerkorganisatie is dus maar een deel van het verhaal.
Wij veronderstellen dat een geheel aan sturingsinstrumenten niet louter verticaal of hori-
zontaal te noemen is. Ten eerste omdat het afzonderlijke instrument niet is af te zonde-
ren van de context of van andere instrumenten die ook horizontale of verticale impulsen 
geven. Ten tweede omdat ieder onderdeel van het sturingsinstrumentarium niet zomaar 
verticaal of horizontaal is, maar juist een combinatie van horizontale of verticale eigen-
schappen bezit.
Verschillende instrumenten leiden tot verschillende prikkels. Die prikkels kunnen span-
ningsvelden opleveren, bijvoorbeeld wanneer een prikkel van het ene instrument een 
prikkel uit het andere tegenspreekt of uitsluit. Maar wat houden die spanningsvelden nu 
precies in?
Vaak is men geneigd een spanningsveld negatief te duiden. Een verschil in prikkel of 
werking hoeft echter lang niet altijd negatief te zijn. Accumulatie van effecten of zelfs 
synergetische effecten tussen twee of meer instrumenten zijn heel wel mogelijk. Net 
zoals er verschillende instrumenten zijn, zijn er verschillende spanningsvelden die zich 
naar aard en intensiteit van elkaar onderscheiden. Mogelijke effecten van deze span-
ningsvelden zijn de volgende:
•  Synergie: twee of meer sturingsinstrumenten leiden tot een positief effect dat alleen in 

die mate tot stand komt doordat de instrumenten gelijktijdig gebruikt zijn. Bij syner-
gie is het geheel meer dan de som der delen.

•  Accumulatie: twee of meer sturingsinstrumenten leiden tot uiteenlopende en blijvend 
gescheiden effecten die elkaar versterken.

•  Corruptie: twee of meer sturingsinstrumenten hebben tot gevolg dat er corruptie in 
effecten optreedt. De effecten bederven elkaar. 

•  Erosie: twee of meer sturingsinstrumenten hebben tot gevolg dat de instrumenten in 
hun werking eroderen, in het niets oplossen.

•  Pathologie: door de gelijktijdigheid van sturingsinstrumenten bestaat de mogelijkheid 
dat partijen dubbel – en in tegengestelde richting – gestuurd worden. In het slechtste 
geval hebben actoren twee petten op en veroorzaken ze schizofrenie bij de aange-
stuurde partij. 

Zoals zojuist bleek, hoeft het hanteren van horizontale instrumenten naast of in plaats 
van verticale niet altijd overwegend positieve effecten te hebben. Een dergelijk gemengd 
oordeel is ook op zijn plaats als overheden opereren als netwerkorganisaties. Immers, 
ook hier geldt dat overheden zich niet alleen empathisch gedragen. Het hiërarchische 
element zal, al dan niet op de achtergrond, een rol blijven spelen. Bij complexe vraag-
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stukken kan het voorkomen dat er zowel verticaal als horizontaal opererende overheden 
meebeslissen. Het is belangrijk dat zorgvuldig omgegaan wordt met het op juiste waarde 
schatten van de overheid als netwerkorganisatie. Beleidsprofeten prijzen de horizontale 
sturingsvariant de hemel in. We mogen echter niet uit het oog verliezen, dat verschil-
lende overheden met verschillende monden spreken. Dat kan verwarring geven. Mits het 
op de juiste wijze gebeurt, kan het combineren van sturingsarrangementen tot synergie 
of tot accumulatie leiden. Corruptie, erosie en pathologie liggen echter ook op de loer. 
Netwerkorganisaties kunnen dus grote voordelen bieden, maar we mogen nooit de 
beleidsomgeving waarbinnen deze organisaties zich bevinden uit het oog verliezen. Veel 
innoverende publieke partijen hebben zich in het verleden lelijk in de vingers gesneden 
toen zij in netwerken innovatieve voorzieningen tot stand gingen brengen. Veelal werden 
voor de verwezenlijking van waardevolle initiatieven middelen uit verschillende subsidie-
regiems bijeengevoegd om voldoende synergie en accumulatie tot stand te brengen. Bij-
voorbeeld het integreren van het geven van onderwijs en het verzorgen van huisvesting 
en uitkeringen voor groepen achtergebleven jongeren uit minderheden. De initiatiefne-
mers gaan aan de slag, maar komen drie jaar later de controllers tegen die vanuit de 
comptabele hiërarchie komen vertellen dat de afzonderlijke subsidiestromen voor dit 
geïntegreerde doel niet hadden mogen worden besteed. Veelal volgen pijnlijke sancties, 
zoals terugbetaling of ontslag.

Het ontwerpen van een sturingsarrangement is niet uitsluitend op deductieve wijze 
mogelijk, omdat de simultane werking van uiteenlopende instrumenten niet in abstracto 
valt te voorspellen. Daarom verdient het aanbeveling om in voorkomende gevallen simu-
laties uit te voeren, om na te gaan hoe actoren reageren op de werking van de integrale 
reeks instrumenten. Met de in simulaties opgebouwde kennis kunnen rampen worden 
voorkomen.
De taakverdeling, die in overheidsorganisaties vaak ver is doorgevoerd, leidt er in som-
mige gevallen toe dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor het sturingsarran-
gement als geheel. Iedereen behartigt een stukje. Dan kunnen er grote ongelukken 
gebeuren.
Op politiek niveau bestaan echter wel integrale verantwoordelijkheden, zodat een opti-
male ambtelijke organisatie de zorg voor het geheel wel degelijk ter harte zou nemen.

1.5  Instituties

Instituties zijn duurzame, zingevende arrangementen die mensen en organisaties verbin-
den. In Piet Hein Donners woorden: ‘Abstract gaat het om gevestigde vormen en gebrui-
ken die de samenleving hanteert ter regulering en beheersing van essentiële menselijke 
behoeften en maatschappelijke functies.’ Instituties kunnen op zichzelf ook weer orga-
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nisaties zijn, zoals de rooms-katholieke kerk, maar ook complexen van wetgeving of 
beleidssystemen, of bestendige handelingspraktijken. 
Instituties zijn het bindmiddel van iedere samenleving. Ze veranderen maar langzaam, 
bijvoorbeeld omdat ze zich vormen in barre tijden, met veel bloed, zweet en tranen, en 
daaruit later veel hechting voortkomt. Of ze komen heel geleidelijk tot stand, en raken 
intens vervlochten met onze grondbeginselen, met rotsvaste overtuiging. ‘Het zijn de 
gewoonten en structuren waarnaar men het handelen inricht, waaraan waarde wordt 
gehecht. Die houden we in ere’, aldus Donner. Zingeving heeft betrekking op betekenis, 
te verstaan als correspondentie met wat wij mooi of goed of waarachtig vinden. Zinge-
ving is cultuur. Instituties vormen zich op grond van waarden, en reproduceren die ver-
volgens. Instituties zijn gestolde waarden. Dat is hun kracht en zwakte tegelijk. Donner: 
‘[Instituties] bieden houvast en bestendigheid in het maatschappelijk leven, maar daar-
door kunnen ze ook een adequate aanpassing aan fundamentele veranderingen blokke-
ren.’ 

Institutionele verandering
Donner is van oordeel dat de instituties pas moeten veranderen nadat de sociale verande-
ringen hun beslag hebben gekregen. Dat is merkwaardig, omdat hij tegelijkertijd ver-
meldt dat bloedige revoluties ontstaan als de bestaande instituties zich verzetten tegen 
sociale ontwikkeling. Gelijktijdigheid van beide veranderingsprocessen verwerpt hij 
eveneens: ‘dan verliest eenieder zijn houvast en oriëntatie en weet niemand meer waar-
aan hij zich moet houden.’ Hij merkt terecht op dat er sprake is van een wisselwerking 
tussen sociale verandering en instituties, omdat de bestaande instituties van nature het 
kader bepalen voor reacties op van buiten komende veranderingen. Maar zijn opmerking 
over de wenselijke volgorde van dingen, eerst sociale en daarna institutionele verande-
ring, is te ongenuanceerd en te oppervlakkig, want het gaat uiteraard om de verhouding 
tussen de aard van de maatschappelijke verandering die in het geding is enerzijds en de 
wijze waarop de bestaande instituties zich daartoe verhouden anderzijds. Soms zijn 
instituties in staat verandering soepel in te passen, dan weer weerstaan zij aanvallen van 
buitenaf decennialang. Dat fascinerende dilemma van noodzakelijke stolling ter wille 
van duurzaamheid enerzijds en wenselijke buigzaamheid, veerkracht en absorptievermo-
gen anderzijds heeft velen beziggehouden. 

Instituties brengen ordening en orde. Die kunnen zegenrijk zijn, maar ook de dood in de 
pot brengen. Er kunnen zich handelingspraktijken vestigen die de overgang tussen 
maatschappelijke en institutionele verandering bemiddelen. Het gedogen van inbreuken 
op de bestaande institutionele orde om maatschappelijke verandering mogelijk te 
maken, is er zo een. Maar ook die blijven niet onbesproken, zoals we inmiddels hebben 
waargenomen: gedogen is vandaag de dag aan verbitterde kritiek onderhevig, terwijl het 
vijftien jaar geleden werd bejubeld als zinnebeeld van fl exibiliteit.
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Robert Pirsig stelt in zijn boek Lila (1991) dat de empirische werkelijkheid van onze 
wereld primair uit morele waarden bestaat en dat bovendien de waarde het feit of de 
gebeurtenis creëert, en niet andersom: ‘Quality is found in values’4, ‘quality is morality’5, 
‘the world is composed of nothing but moral values’6. Dit radicale standpunt gaat verder 
dan de algemeen aanvaarde constatering dat ons waarnemingsvermogen steeds mede is 
bepaald door aanwezige waarden, die sluiers opleveren waardoor wij feiten en gebeurte-
nissen waarnemen.
Samenhangende patronen van waarden constitueren dan ook precies de kern van een 
organisatie. In wetenschappelijke beschouwingen binnen de confi guratietheorie is iets 
overeenkomstigs geconcludeerd: organiseren is het scheppen van een gemeenschappe-
lijke werkelijkheid. 
Morele waarden, als te onderscheiden van esthetische waarden, zijn enerzijds indicato-
ren en toetsen voor handelen, maar veranderen anderzijds onder invloed van ervaring en 
impulsen uit de omgeving. Die dynamiek van waardeontwikkeling heeft een ingewik-
kelde relatie met feitelijke ontwikkelingen; er is sprake van wederzijdse beïnvloeding en 
afhankelijkheid. Pirsig spreekt in dat verband over dynamische en statische kwaliteit: 
‘Not subject and object but static and dynamic is the basic division of reality.’7 ‘Although 
dynamic quality, the quality of freedom, creates this world in which we live, these pat-
terns of static quality, the quality of order, preserve our world. Neither static nor Dyna-
mic Quality can survive without the other.’8 ‘That is the whole thing: to obtain static and 
Dynamic Quality simultaneously.’9

Dat standpunt aanvaard ik. Het komt mij voor dat het verstandig is om strevingen steeds 
simultaan op gestalten en stromen, statische en dynamische kwaliteit te richten. Dit 
zonder te verbloemen dat er ernstige spanningen tussen beide kunnen ontstaan. Figuur 1 
op pagina 30 drukt helder uit hoe dynamische verbindingen tussen componenten van 
handelingsprocessen zijn te construeren:

4  Pirsig (1991: 90).

5  Pirsig (1991: 111).

6  Pirsig (1991: 112).

7  Pirsig (1991: 133).

8  Pirsig (1991: 139).

9  Pirsig (1991: 255).
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Figuur 1 Dynamische relaties tussen componenten van handelingsprocessen

Er is sprake van tal van elkaar beïnvloedende betrekkingen. Waarden oefenen invloed uit 
op de formulering van regels, waarden beïnvloeden percepties, en waarden beïnvloeden 
handelingen. Handelingen en percepties beïnvloeden gebeurtenissen. Maar ook zijn 
gebeurtenissen van invloed op waarden via leerprocessen die percepties beïnvloeden. Wij 
kunnen niet communiceren zonder gemeenschappelijk onderscheidingen aan te bren-
gen tussen de objecten van taal en daaraan betekenis toe te kennen, maar tevens bepalen 
bestaande waarden onze onderscheidingen. Zo neigen de woorden ‘wetenschap’ en 
‘kennis’ naar dezelfde betekenis maar zijn ze wel van elkaar te onderscheiden. De struc-
tuur van onze onderscheidingen is medebepalend voor de gedaante van onze waarden: 
kiezen we voor onze onderscheiding de dichotomie, dan zal de waarde die weerspiege-
len. Het vraagstuk betreffende de onderlinge verhouding van onderscheidingen en waar-
den zal ons in dit boek nog indringend bezighouden. 
Ons handelen vindt plaats binnen de begrenzing van al wat dat handelen in fi guur 1 
omringt, maar tevens verandert het alles potentieel voortdurend. De aard van de onder-
linge relaties is zeer complex. Dat geldt zowel op het niveau van een samenleving als op 
dat van een organisatie. Hoe individuele waarden zich vormen tot organisatorische is al 
zeer ingewikkeld, maar nog simpel vergeleken met de vraag hoe waarden maatschappe-
lijk verankerd raken en stollen in instituties.
De radicale visie van Pirsig wijst op de noodzaak om geen organisatorische empirie te 
beschouwen zonder aandacht voor waarden en dynamiek; het is niet nodig die visie vol-
ledig te omhelzen om dat in ieder geval te erkennen. Wij mensen aanvaarden die visie als 
een absolute variant van ons eigen inzicht dat het inderdaad onmogelijk is om anders 
waar te nemen dan door de sluiers van onze eigen waarden. Onze waarneming kan dus 
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veranderen doordat het waargenomene verandert of doordat onze waardesluiers aan ver-
andering onderhevig zijn. Het is maar de vraag of we in staat zijn na te gaan welke van 
beide in een concreet geval de belangrijkste oorzaak van de veranderde waarneming is.

Bij Pirsig is statische kwaliteit de kwaliteit van de bestaande ordening. Die is dus evenals 
al het overige opgebouwd uit waarden, uit zingevende noties, uit organisaties en institu-
ties. De voorbeelden die Pirsig ten tonele voert, hebben vooral van doen met de in zich-
zelf besloten pervertering van die bestaande ordening waardoor dynamische kwaliteit 
noodzakelijk wordt. Iedere ordening roept immers – veelal als gevolg van refl exiviteit die 
gedragsreacties produceert – onbedoelde effecten op die de effectiviteit ervan geleidelijk 
ondergraven. Er is dan een nieuwe ordening nodig die met statische kwaliteit nooit te 
bereiken valt. Een enkel voorbeeld: stel dat de wel gehoorde bewering waar is dat het 
kapitalisme hebzucht op de troon zet en dat die hebzucht ten slotte de kapitalistische 
ordening zal vernietigen, omdat de hebzucht sterker zal worden dan het moreel besef dat 
het gewenst is voor het behoud van het vertrouwen dat er een eerlijke boekhouding 
wordt gevoerd. Dan zal dynamische kwaliteit moeten worden ontwikkeld om geleidelijk 
een ander type ordening te ontwikkelen. Daartegen zullen bepaalde elementen van de 
bestaande institutionele patronen zich verzetten.
Natuurlijk kan dynamiek uit intrinsieke karakteristieken van de bestaande ordening 
voortvloeien, maar ze kan ook van buitenaf komen. Een analoog beeld ontstaat bij 
nadere beschouwing van de verhouding tussen modifi cerende en codifi cerende wetge-
ving. Het eerste type bewerkstelligt verandering door nieuwe regels, het tweede streeft 
naar het vasthechten van een positief gewaardeerde aanpak. Wie Donners standpunt 
deelt, zal zich een tegenstander van modifi cerende wetgeving betonen, omdat in dat 
geval de institutionele verandering voorafgaat aan de maatschappelijke. Maar het is 
natuurlijk mogelijk dat de bestaande institutionele ordening het naleven van de waarde 
die in de nagestreefde modifi catie besloten lag, nu juist onmogelijk maakt. Zie daar het 
dilemma.

In onze institutionele ordening neemt democratie een belangrijke plaats in. Die is deels 
in onze constitutie verankerd. Wij hebben moreel en emotioneel geïnvesteerd in onze 
democratische instituties. Niet zelden zijn ze geboren onder dramatische omstandighe-
den. Vervolgens zijn ze ingedaald in ons bewustzijn, en is de refl ectie op hun bestaan 
geleidelijk verstomd. Werden ze op de proef gesteld, dan waagden velen hun leven ter 
verdediging. Daarom wekt het woede als ze worden aangevallen, of zelfs maar ter discus-
sie gesteld. Met dat doel hebben we ook een rigid constitution tot stand gebracht, die 
minder gemakkelijk te veranderen is dan gewone wetten. Meermalige besluitvorming en 
gekwalifi ceerde meerderheden zijn noodzakelijke voorwaarden voor wijziging van onze 
grondwet. Maar in die stijfheid kiezen we een paradoxale positie ten opzichte van onze 
eigen waarden aangaande gelijkheid van mensen. Die waarde leidt immers tot de meer-
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derheidsregel, terwijl de eis van een gekwalifi ceerde meerderheid een veto aan een min-
derheid verschaft.
In de afgelopen jaren is een aantal onderwerpen in crisisachtige zin wereldwijd aan de 
orde gesteld. Antiglobalisme en nieuwe vormen van populisme maar ook bushiaans con-
servatisme zijn alle uitvergrotingen van wat eerder intellectueel en normatief al aan de 
oppervlakte was verschenen. Worldcom, Enron, Ahold en andere conglomeraatsrampen 
hebben de geloofwaardigheid van marktinstituties aan de kaak gesteld. Dat is al aanzien-
lijk versterkt door de fi nancieel-economische crisis die het vertrouwen in het functione-
ren van fi nanciële markten verder heeft ondermijnd. Politieke woelingen ondermijnen 
vertrouwen in de werking van de democratie.

Parlementaire democratie is een organisatieontwerp dat zich nu al enige eeuwen in 
ongekende populariteit mag verheugen en dat vanuit het Westen over de gehele wereld is 
verspreid. Aanvaarding van de meerderheidsregel en representatie door volksvertegen-
woordigingen die door algemene verkiezingen tot stand zijn gekomen, zijn de voor-
naamste elementen, aangevuld met de trias politica om de nodige checks and balances tot 
stand te brengen. 
Die instituties zijn echter slechts een stollingsvorm van waarden, niet meer en niet 
minder. De huidige instituties zijn instrumenteel ten opzichte van meer fundamentele 
beginselen van democratie. Een specifi eke institutie is de gestolde uitdrukking van een 
of meer beginselen in een bepaalde concrete samenleving. Verandert die samenleving, 
dan dient mogelijk ook de gedaante van instituties te veranderen. Zo is eerder de feodale 
ordening bestreden en vervangen. Zijderveld (2002) aanvaardt dit niet. Hij wenst niet 
eens serieus te overwegen of maatschappelijke ontwikkelingen wellicht de noodzaak 
scheppen tot institutionele veranderingen. Hij is trots op zijn conservatisme, en praat 
uitsluitend over de voor politiek gewenste taakopvatting. Kennelijk is zijn geloof in de 
superioriteit en de eeuwigheidswaarde van de bestaande schikking van instituties onver-
woestbaar.

Democratie en kennis, waarden en instituties behoren tot de grote onderwerpen in mijn 
leven. Al geruime tijd sluimerde in mij het bewustzijn dat zowel de crisis in de represen-
tatieve component van democratie als de vraagstukken rond het omsmeden van kennis 
in collectieve beslissingen vragen om nadere doordenking, waarin de vraag naar partici-
patie zich op de voorgrond dringt. Het is dan ook geen toeval dat het begrip kennisdemo-
cratie al lang sluimerde en nu dan ontloken is. Daarover gaat dit boek.
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