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Hoofdst~uk 6: Naar een samengesteld begnp van democratie:
of hoe aan representatie nieuwe inhoud kan worden gegeven
door prof. dr. MA. Hajer

De vormvraag in de politiek
Is er cen vorm van collectieve besluitvorming denkbaar met een domi—
nante civil society, waarbij vast georganiseerde verbanden een zekere re—
presentatie opleveren? Deze vraag kan alleen worden beantwoord wan—
neer we hierbij de vele nienwe verschijningsvormen van de politick in
ogenschouw nemen. Politieke processen zijn steeds vaker polycentrisch,
transnationaal en verspreid, waarbij een eenduidige politieke institutie die
legitieme besluiten kan nemen, vaak ontbreekt. Bestaat die institutie for—
meel gezien nog wel, dan is meer en andersoortige activiteit gevraagd
omwille van de effectiviteit van beleid. Hieronder volgen enige voorbeel—
den van nienwe verschijningsvormen van de politick, van de meervoudige
werkelijkheid van politick en bestuur:
De mobiliteitsproblematiek maakt regionale samenworking tussen ge—
meenten noodzakelijk en het nieuwe thema van voedselveiigheid vraagt
zelfs om transnationale samenwerkingsverbanden. Verbetering van het
onderwijs mag cen zaak zijn van het rijk maar kan niet van bovenaf worden verordonneerd: omwille van de effectiviteit en legitiniiteit wordt hier
gezocht naar nicuwe vormen van bestuur. In het verband van het ‘meerlagige’ bestuur binnen de Europese Unie (multi-level governance) zijn be—
stuurlijke procedures op de voorbiihne van de politick weliswaar duidelijk, maar blijken maatschappelijke actoren achter de schermen cen vaak
onmisbare rol te spelen bij de uitvoering van beleid.
Mede dankzij diverse incidenten is men binnen bet openbaar bestuur
doordrongen van de nicuwe uitdagingen. Dc in de pers breed uitgemeten
problemen rond de ‘Korenwoif hebien cen bewustzijn van de complexiteit van bet spel van multi-level governance binnen de Europese Unie
vergroot met cen maatschappelijke dimensie. ‘Das & Boom’ ontwikkelde
zich tot een ware plaag voor bet lokaal bestuur, maar was tegelijkertijd
een onniisbare schakel in de implementatie van bet gemeenschappelijk
natuurbeleid c.q. de Habitatrichdijn. Dc analyse van de ramp bij Volen-
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dam bracht de nadelen van de ‘plurifon~ne regionalisatie’ van de diverse
bulpdiensten nog cens onder de aandacbt.
Bestuurders zijn zich zeer wel bewust van de meervoudige werkelijkheid
van politick en bestuur. Uit gesprekken blijkt tegelijkertijd dat deze meer—
voudige werkeijkheid bij dc uitvoerende bestuurders niet tot grote onrust
leidt. Integendeel, de idee lijkt wijdverbreid dat bcstuurders in staat wor—
den geacht de problemen de baas te zijn binnen bestaande institutionele
arrangementen. Ledere stadsbestuurder worstelt met de (regionale) mobi—
liteitsproblematick maar, na decennia van zocken naar eenduidige institu—
tioneel—bestuurlijke oplossingen (cuirninerend in het voorstel voor de tot—
standkoming van vcrvoersregio’s), wordt de regionalisering van bestuur
door niemand meer bepleit. Oplossingen worden gezocbt in intcrbestuur—
lijke samenwerking en gerncenschappclijke regelingen. Er is een bestuurs—
praktijk ontstaan waarbij de nadruk van de bestuurlijke deliberatie ligt bij
de interbestuurlijke samenwerking. 1)eze afstemming is op zicb al zo in—
gewikkeld dat bet maatscbappelijk debat niet zelden in de verdrukking
komt.
Dit essay bepleit nadrukkelijk cen reflectie op de institutionele vormgc—
ving van de politiek—bestuurlijke democratic. Conform de opdracht staat
hierbij de wisselwerking tussen bet openbaar bestuur en associaties van
burgers centraal. Het uitgangspunt hierbij is dat de democratische beteke—
nis van de participatic van burgerassociatics affiangt van de vvUze woarop ztj
bij het openbaar bestuur worden betrokkcn. Als centrale stelling wordt
verdcdigd dat de wijzc waarop associaties thans bij het openbaar bestuur
worden betrokken veelal een versterking van dcmocratiscb bestuur in de
weg staat. De discussie moet op dit moment niet worden gevberd over
het ‘verdedigen’ van de democratic maar over de haar onrvvikkeling.
IDe vorrnvraag naar de ontwikkcling van de democratic dringt zicb ook
op binnen de politicologie. Hier denkt men na over alternatieve patronen
voor het organiseren van de democratic. Vanuit vcrscbillendc hoeken
wordt daarbij in herinnering geroepen dat de reoresentatieve democratic
zoajs wij die thans kennen. cigcnlijk cen specificke organisatievoi-m van
democratiscbc politick is. Dc Britsc politiek—th~reticus Jobn Dr-yzck stelt
in dit verband dat, gegeven de snelle maatscbappelijke ontwikkelingen,
het -nalaten van ecu vernicuwing van de politiek—bcstuurlijkc
instituties
2 Voortkomcnd
uit
onzc
samenleving
in
feite
winder
dcmocratisch
maakt.
de noodzaak om competitief te blijvcn in ecu transnationaal, politick—

eci
no
kel
vat
tut
(re
or~
dci
ve~
tie]
dci
de
vo
we
te
be1
oni
de
ma
cra
vet
sto
var
dyi
de
Po
de
tic
ba~
lint
cer

I9~
2

72

Noor redactie: zie ook Cliteur, die eon moor defonsieve strategic bepleit.
Dryzek, J., Dcniocracy in Capitalist Times (Oxford Ui~, Oxford, 1996).

tic

boa.

n de diverse

~erkclijkhcid
L deze meer—
grote onrust
n staat wor—
nstttutsonelc
)nalc) mobi—
[dige instito—
voor de tot-van bestuur
ntcrbestuur—
en bestuurs—
Ich al zo in—

verdrukking

~c1e vormge—
pdracht staat
ssociaties van
isehe beteke—
Uze waarop zij
tdlling wordt
rrbaar bcstuur
bcstuur in de
gevoerd over
reeling.
ingt zich ook
icvc patronen
ende hocken
c democratic
atievorm van
r Dryzek stelt
:wikkclingen,
jke institutics
rtkonicnd uit
Laal, politick—
bepleit.
6).

economisch systeem wordt belcid steeds meer bcpaald door de gevoelde
noodzaak tot beleidsverandering. Dryzek ziet de kansen voor de noodza—
kelijkc vernicuwing hierbij cerder in de versterking van de betrokkcnhcid
van de civil society dan van de formele politick—bestuurlijkc institutics.
Dc Franse politick—filosoof Bernard Manin stelde onlangs dat de institutics die naar ons idec de essentic van dcmocratisch bcstuur uitmakcn
(representatieve democratic, primaat van de pobtick, stenamen voor en in
organen van vertegenwo ordigers), zijn ontstaan als omstreden vormveran—
dei-ingcn. Vanwege specifleke historiscbe omstandighcden, werden ze pas
veel later geconstrueerd als ‘dcmocratische’ technieken van bcstuur en poli—
tick.1
Dc bestaande dernocratischc institutics moeten dus nict benaderd wor—
den als de essentic van democratic, maar als specifleke, historiscb gegroci—
de vormen van democratisch bcstuur. Als pobtick cen kwestie is van
vormgcving, mocten we afstappcn van de idec dat we a priori weten wat
we onder democratic inocten vcrstaan. Juist door de bestaande institutics
te benaderen als specifieke, ‘klassiek—modernc’ instituties kunnen we ons
begrip van democratic verbrcden en ontstaat er uitzicht op cen politieke
ontwcrpopgave.
Democratischc vormen van politick ontxvikkclcn zich in interactic met
de problemen en controverses die cen bcpaaldc tijd kenmerken) Zo
maaktcn de ‘suffragettes’ het algemeen kiesrecht tot inzct van de demo—
cratiscring rond 1900, en maaktcn de sociale bewegingen in de jaren ze—
ventig van de vorige ecuw de publieke verantwoordingsplicht van be—
stuurdcrs tot ‘normaal’ clement van democratisch bcstuur. In navolging
van Lefort zonden we kunnen spreken over politick in terinen van cen
dynamiek van politicke vormen, cen voortdurendc strijd, -cen nict aflaten—
de twijfcl over de legitimiteit van bet institutioneel politick handelen.
Politick speelt zich dan nadrukkclijkc niet binnen de gcijktc vormen van
de politick af, maar betreft juist deze vormen zblf.
Qok de recente geschicdenis van bet ‘polderoverleg’ bicdt cen illustra—
tic van deze vormkwestic op bet gebied van de verhouding tussen open—
baar bcstuur en maatscbappelijkc organisaties. Toen Paars II de ontwikkc—
ling van bet ‘polderoverleg’ opnatn in bet rcgccrakkoord ontstond airas
cen strijd over wcrkwijze en betekenis: x~it was cigcnlijk bet polderover—

Manin, B., Principles of Representative Covcrnmcnt (Cambridge UP, Cambridge,
1997).
Gomart, E. and MA. Hajer, ‘Is That Polities? Searching for Forms of Demoora—
tie Politics’, in: H. Nowotny and B. Joerges (eds.) Looki,~ Back — Ahead, 2002 Yearbook of Sociology of Science (Kiuwer, Dordreebt, nog to versehijoen).

leg? Tijdens de cerste bijeenkoinsten ging het niet alleen oni de inhoud
van de politick, maar minstens evenzecr over de institutionele normen en
principes van het polderoverleg, over de verhouding tussen minister en
maatschappchjke grocpc.n, over het verschil tussen consultatic en co—
decisic, en over de wijze waarop de consensus in het polderoverleg door
zou (mocten) werken in de discussics in hct parlement en in dc minister—
raad. Dc interactie over deze regels is cen vorm van politick en de uit—
komst van dit spel bepaalt mede bet karakter en de kwalitcit van het dc-mocratisch bcstuur.

Over de rot van associaties in bet openbaar bestuur
Het polderoverleg werd geYntroduccerd als cen bijdrage aan cen vcrmcu—
wing van bet openbaar bcstuur en beoogde grote organisatics van burgers
en bcdrijvcn cen duidelijke pick in de bclcidsontwikkding te geven, en
hiermee dacbt men wcllicbt ook con bijdragc te leveren aan de vermcu—
wing van de democratic. Er is echter geen principide reden waarom meer
bctrokkcnheid van burgers en bun associaties an sich de kwaliteit van bet
democratiscb bestuur versterkt. Sterker nog, er is cen omvangrijke litera—
tuur die waarscbuwt tegen cen verstcrkte bctrokkcnheid van burgers en
hun associatics bij bet opcnbaar bcstuur. Van den Berg cn Molleman
spreken van cen de ‘ijzcren ring’ van belangengroepen die bet openbaar
bcstuur in ecu kille omarming in zijn bcwcgingsruimte bepcrkt.5 Ver
biervoor wecs C. Wright Mills op het gcvaar van macbtsclitcs in de Vere—
nigdc Staten. Giovanni Satori gccft cen uitputtendc lijst van bczwarcn
tegen vormen van inspraak en dan met name vormen van directe demo—
cratic.
Deze principide bezwarcn tegen cen ‘neoncorporatistischc’ verbinding
tussen openbaar bcstuur en associatics zijn enigszins in de vergetelbeid
gcraakt, mede doordat men in de Nederlandse bcstuurscultuur associatles
steeds meer is gaan zien als ‘bondgcnoten’ bij de ontwikkeling van belcid.
Bestuurskundige thcoric~n en technicken zoals procesmanagement, inter—
actieve bcsluitvorniing of onderhandelend bcstuur, maar ook relativerende
bescbouwingcn over dc sturingsmacht van de staat zijn bier mode debet
aan. Groepen verscbijnen niet nicer als ‘object’ ~rn sturing, of worden
niet meer benaderd als belangenbehartiger, maar zijn onderdeel van cen
licfst ‘iteratief vormgcvcn
proces waarbij men gczamcnlijk tot (voor--

—

—

Berg, J. van do, H.A. Molleman: Crisis hi de Nederlandse politick (Alpbon aan do
Rijn, 1974).
Satori, G., Democratic Theory (Wayne State uv, Detroit, 1962).
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stellen voor) oplossingen voor problemen koint. Dit is nict de plaats voor
cen kritische bcscbouwing op deze theorie~n en technieken. Wel is bet
evident dat hierdoor cen andere kijk op de rol van maatscbappclijkc orga—
nisaties is ontstaan.
Alvorens in te gaan op de vragcn of cen verstcrkte betrokkcnheid van
burgers en bun associatics bij bet opcnbaar bestuur waarscbijnhjk is, die-nen de bczwarcn tegen cen vcrsterkte bemocienis van met name assocta-ties van burgers nog cens op ecu rijtjc te worden gezet.
Het cerste en incest geboorde bczwaar tegen cen geYnstitutionaliscerde
rol van associatics is bet probleem van particularisme, dat in de litcratuur
bekend staat als faction’ (de term koint van Madison): associatics zullen
bun macbt altijd primair gebruiken om bun cigen belangen te behartigen.
Wie groepen cen vcrsterktc rol geeft ondcrmijnt daarmcc ecu discours dat
zich ricbt op ‘bet algemeen belang’. Men spreekt ook wel van de ‘Balka—
niscring’ van de politick: wic de rol van groepen vcrstcrkt bcdrcigt de
‘afwcging’ van belangcni’
• Ben tweede bczwaar is bet gevaar van oligarchievorming: cen klein aantal
groeperingen monopoliscert de aandacbt van de politick—ambtclijke top
en bcpaalt zo de wijzc waarop de wereld aan bestuurdcrs vcrschijnt. In bet
verlcngde biervan wordt veelvuldig gcwaarscbuwd voor het vcrscbijnscl
van ‘capture’ waarbij ecu of meer groepen ecu forum volledig naar bun
hand zetten. Bekende manifestatie van oligarchievonning is bet ‘draat-deureffect’: ecu kicine, tamelijk exclusicve groep associaties,-dic naar bui—
ten toe op geen enkele manier verautwoording aflcgt, manifesteert zich
niet alleen in fora maar juist ook in bet rouleren van bclangrijkc positics
binnen de overbeid en de betrokkcn bcdrijven en associatics. In Neder-land zijn bier lcgio voorbeelden van te noemen.
Ecu derde bclangrijk bczwaar staat bekend als ‘Frankenstein’: als orga-nisaties ccnmaal dicbt bij de macbt zitten, behouden zij bun posities ter—
wijl de (relatieve) betekenis van de organisatics in wezen sterk kan zijn
veranderd. Het netwerk rond bet landbouwbclcid is biervan ecu pregnant
voorbeeld: boercuorganisatics domincren de adviscring tcrwijl consu-mentenbelangen geen geYnstitutionaliseerde plaats bebben.
• Ten vierde kan ecu meer geYnstitutionaliscerde vorm van betrokkcn-heid van groepen leiden tot ecu onjuiste d~egatie van bevoegdbcdcn: juist
de toegcvoegdc sturingskracbt die samenwerking met bijvoorbccld bran-cheorganisatics met zich mec brengt kan makkcbjk leiden tot bet over-nen-ten van uitvocrings— en handbavingstaken die eigcnlijk in overbeids-“
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banden zouden mocten blijven. Delegatie vcrstcrkt dan cchter de inacbts—
positic van de organisatie in kwestic.
Hicmaast zijn er ook ~al van bezwarcn aan te vocren, niet zozeer gcricbt
tegen de versterking van de rol van groepen, als wel tegen de daarmee
gepaard gaande vermindering van de rol van representatieve organen.
Men moct de versterking van de rol voor de burgcr(associatics) en de
neiging de bercidheid van burgers om mee te denken en mec te bcshsscn,
niet overscbatten in situatics waar er geen representatief orgaan is dat kcu—
zen voor de burgcr(associatics) necint.
Tenslotte zijn er nog bcstuurskundigc bczwarcn. Wic representatieve
organen op afstand plaatst roept bet spookbccld op van de ‘val van bet
gczamenlijkc besluit’, ook wel de Politikveflechtungsfalle of ‘joint—
decisiontrap’ doelt Fritz Scbarpf op de extra problemen die ontstaan wan—
neer cen besluit nict kan worden genomen door bbn gelegitimeerde in—
stantic maar tot stand moct komen in cen onderling overleg) Spraakma—
kend voorbeeld biervan is bet ROM--belcid waarbij n-ten in de
maatscbappelijkc interactic weliswaar vaak tot opzicnbarcnde nicuwe op-lossingsvoorstellen kwam, maar bet beleid uitcindelijk sneuvelde bij de
besluitvorminob in de vcrscbillende gemeenteraden. Hot democratiscrings—
effect wordt bier slacbtoffer van de ‘val van bet gcmccnscbappclijkc be—
sluit’: burgers en associatics bedenken zicb wel twee keer om weer tn
structuren zonder institutioncel mandaat over tockomstscenario’s te pra—
ten.
Kortom, er is zo bezien geen reden om van ecu versterking van de betrokkenheid van burgers en bun associaties an sick cen groot democratiseringscffcct te verwacbtcn.

En tack burgers en hun associaties zullen ecu be1angr~ke rol in de toekomst van de
democratic (nioetcn) kr~~en
Naast de wcnsclijkbcid moct ook de mogelijkbcid en waarscbijnlijkbeid
van ecu vcrsterktc betrokkcwhcid van burgers en bun associatics worden
ondcrzocbt en daarutoo dit scenario ook politick--sociologiscb te funderen.
Niouwe bestuurlijke vormen zullen bet stelsel var~’rcpresentatieve democratie als zodanig nict vervangen, maar do bcstaandc organen van do representatieve democratic zullen steeds meer (moeten) worden aangcvuld
met andere vormen van dcmocratischc deliboratie en bcsluitvorming.
Hiervoor zijn drie bclangrijkc redenen te geven: de verloren ‘territoriale
________________________________________
Seharpf, F.W.: Games real actors play (Boulder, Colorado, 1997).
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In bet verleden lag de basis van effectief en legitiem openbaar bestuur
in do vorbinding tussen drie met clkaar verbonden variabelen: politioke
institutics, culturele verbondenbeid (‘cultural adherences’) en maatscbappc-lijke processen.
Figuur 6. 1 Opcnbaar bestuur als territoriale orde
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Dit openbaar bestuur als ‘territoriale orde’ was lange tijd cen effectieve en
legitieme vorm van bcstuur doordat bet binnen bet cigen territoir (m.n.
do natiestaat, maar ook de gomeente) maatscbappclijkc processen aan-stuurde en daarbij steeds zorgde voor voldoende culturele verbondenbeid.
Gok Thorbecke bascerde zijn ontwcrp voor de Nedcrlandse rccbtsstaat
(en later bet Ncderlandsc gcmccntebestuur) op wat ik de ‘territoriale syn-chronic’ van bcstuur en gemccnscbap noem. Dc recente bestuurspraktijk
laat zien dat dit territoriale cvcnwicbt steeds lastiger te vinden is. Dc ge-meente vormt geen ‘ccbt~’ gemccnscbap’ en problemen wijken maar al te
vaak af van de bcstaandc bcstuurlijkc maat. Gomplementair bcstuur, stads—
provincies, samenwerkingsrcgio’s, kade~wctgcbieden: welke maat men
ook kiest, steeds zijn er weer bepaalde maatscbappclijkc processen die zicb
aan de gekozen maat zullen onttrckkcn.
Qok de relativering van de plaats van de politick door de burger is te—
rug te voeren op de verloren ‘territoriale syncbronie’: de politick-maatschappclijkc elite beeft veel minder dan voorbeen greep op deze ‘p0litics of identity’. Dc ‘gemeente als gcmeenscbap’ laat zich nict meer op

dczelfde wijzc en via de bcstaandc praktijken organiseren.~ Het bestuur
kan niet meer tcruggrijpen op gedeelde interpretatiekaders maar moet
deze actief ontwikkelcn. Eveuzo kan nict worden uitgegaan van cen poli—
tick mandaat maar moct vcrtrouwcn steeds opnicuw worden gewonnen.
Dc verloren territohale syncbronic nit zieb ook in bet fcit dat de
maatscbappclijke processen, waar bet opcnbaar bestuur sturing aan poogt
te geven, zich meer dan voorbeen aan de vaste territoriale scbaal van be—
stuur onttrckken. Voor bet bcstuur impliceert dit cen grotere betekenis
voor tijdclijke, projectmatigc bestuurspraktijken die aansluiten op de
scbaal van bet probleem waannec de samenleving zich geconfronteerd
zict. Veelal ontbreken effectieve bi~rarcbiscbc structuren of cenduidige
macbtsvcrboudingen: bet is onduidclijk in welke relatic vcrscbillendc
actoren tot elkaar staan. GeYnstitutionaliseerde gczagsvcrboudingcn maken
plaats voor ecu erkenning van wedcrzijdse affiankclijkbeid als basis voor
politick—bcstuurlijk bandelen en politiek--bestuurlijko verboudingen worden onderdeel van cen continu proces van onderbandelen.
Onder invloed van deze verloren territoriale syncbronic zien we dat de
centrale sturende rol van de overbeid over ecu bcpaald territoir plaats
maakt voor ecu vorm van besturen waarbij de overheid in samcnspraak,
vaak met andere bcstuurders en soms met inbegrip van maatscbappdbjkc
actoron, tot belcid poogt te komcn.11’ Dc Catalaansc socioloog Manucl
Castdlls spreckc in dit verband over de nicuwe rol van de overbeid als
invloedsorganisatie. Dc overbeid beeft niet zonder meer de macbt om anderen tot bcpaaldc gcdragsverandcringen te brengen, maar moct baar invloed aanwcndcn om dit effect te bcreiken.11 In de bestuurlijk--pohticke
literatuur is daar de term ‘governance’ voor in gcbruik.12 Overbcidsbcleid,
government, is steeds gebaseerd op formed gezag, maar governance boeft dat
nact te zijn: governance is gebaseerd op niet--bi~rarcbiscbc relaties en bicdt
daarom ook conceptucel de ruimte voor ecu bijdragc door maatscbappclijkc ~roepcn.
Dc verloren territoriale syncbronic is niet alleen ecu last maar beeft
ook voordelen: er zijn tal van nicuwe bcleidsarrangcmcntcn zicbtbaar.
Juist in de democratisering van dcrgclijke losse, tijdclijke arrangementen
________________________________

Hajer, M.A., Politick als vormgeving (oratie) (Vossius$ors, Amsterdam, 2000).
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Noot redactie: Bovons/Miehels sehersen eon aantal voorbeeldon van dergelijke
interactievo proeosson.
El Castells, M., The Network Society (Blaekwdll, Oxford, 1996).
12 Pierre, J. (red.): I)ebating Governance: Authority, Steering, Democracy (Oxford vv, Oxford, 2000) en Wctcnschappelijke Raad voor hot Regeringsbeleid,
Ruimtel(ike Ontwikkelingspolitick, Rapporren aan do Rogoring, ur. 53, (sDu, Don
Haag, 1997).
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ligt cen uicdaging voor cen democratisering van bestuur, waarin associacies
van burgers cen bclangrijke rol kunnen gaan spelen.
• Naast~ de terricorialiceic van bcstuur staat ook de autoriteit van bcscuur
tor discussic. Dc laatstc vijfencwintig jaar dienden zich cal van chema’s aan
waarbij de insticutionele vcrantwoordclijkbcid voor de veiligheid van de
burger en milieu is gescbaad. Ecn recent voorbeeld biervan zijn de vragcn
omtrcnt de vocdsclveiligbcid, maar al cerder speelden zich soorcgclijkc
discussies af rond scralingsrisico’s, zure regen en kemenergic. Het demo-cratiscb bestuur wordt bedreigd doordac de overbeid in sommige gevallen
aantoonbaar onzekcrbedcn beeft vcrbeimelijkt en bet maatscbappclijkc
groepen waren die deze ‘georganiscerde onvcrantwoordclijkhcid’ als ocr-ste aan de kaak hebben gcsceld.1’
Dc nicuwe ‘risicomaatscbappij’ beeft twee scbijnbaar ccgenscrijdigc cf-fecten. Aan de ene kant lijkt de confrontatie met nicuwe risico’s te Iciden
tot cen bernicuwde roep om ecu sterke overbeid. Dc burger ziec bet als
ecu overbcidstaak om baar te vrijwaren van allerlci risico’s, van explosies
van bedrijvcn tot branden in cafbs, van legiondlla tot veilig vocdscl. Aan
de andere kant is de burger veel minder gencigd om de overbeid cc gelo—
yen wanneer deze ecu ‘veilighcidsgarantic’ zou afgcvcn. Dc (over-bcids)cxpcrt is tenslotte van zijn voctstuk gevallen doordat deze cerder ten
onrecbte nalict cc waarscbuwen. Het wordt wcliswaar nog niet algemeen
erkend maar de onrust over de nicuwe usico’s is nict met meer aandacbt,
geld en deskundigheid cot staan cc brengen. Burgers blijkcn met name
bezorgd over die aspeccen waarop do wcccnscbap geen antwoord kan of
wil gevon: is de scraling van cen mobieltjc scbadclijk? Wat zijn de gevol-gen van bet consumeren van gcneciscb gemanipuleerde gewassen? Kort
samengevac wordt inscicutioncle geloofwaardigbcid bclangrijker dan ken-nis. Maar hoc kan de overheid deze inscicucionele gcloofwaardigbcid nu
ontwikkelen? Gelooftvaardigbcid koint niet voort uic rapporcen die door
‘gcloofwaardigc’ kennisinscitucen zijn gcscbrevcn. Ecn alcernatief is om
burgers en maacscbappelijkc organisacics bij de inscicucics cc bctrckken:
meer bccrokkenbcid van maacscbappclijke organisacies blijkc in ecu usi—
comaatscbappij cen noodzakelijkc fac~or in bet opbouwen van institutio—
nele gclooftvaardigbcid.14

I.E

Bock, U.:

Dc Wereld als risicomaatscbapp~ (Do Balie, Amsterdam, 1997).
Hajer, M.A. en M. Schwarz, ‘Do contouren van do risicomaarschappij’, in: U.
Beck, Dc Wereld als risicomaatschappg (Do Balie, Amsterdam, 1997).
14
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• Dc verloren cerricoriale synchronie noch de doorworking van de nsi—
comaatscbappij kan verklaard worden zonder de individualisering in
ogcnschouw te nemen. Hierover is reeds zeer veel bekend. Dc emancipatie van de burger uit allcrlci traditionele maatscbappclijke verbanden (zoals
parcij, kerk of vakbond) zec de dcmocratiscbc becekenis van bet inscicutionele landschap onder druk en de besluicvorming op basis van consultacie
van vercegenwoordigers van deze ‘oude’ organisacies beeft aan legicimiccit
ingeboct. Individuabsering becekent ook bet maken van cigen keuzes, die
weer worden berzicn in bet licbc van nicuwe ervaringen of informacic.
Individualiscring ondcrm~jnt daarmcc de legitimiteit van representatie via vaste
structuren. Zij vraagt om andersoorcige vormen van democraciscbe repre—
sencatic. Hec begrip ‘nctwcrksamenieving’ brcngc de consequencie goed
cot uicdrukking. Hec scelt cerritoir tegenover netwerk. Vroegcr was nabij—
beid, de gedeelde, afgepcrkcc ruimcc, bet dragende principe voor de politick, chans organiscren burgers bun cigen scad, in de vorm van cen netwerk van plckken en activiteiten die hen bevalti’ Dic wcrkt ook door in
de politick: geYndividualiscerde burgers associ~ren zich veel meer dan
vrocger in verbanden die policicke effecten over grote afscanden mogelijk
maken. Ecu voorbeeld dicbc bij huis is bet lidmaacscbap van Nacuurmo—
numencen dat bet mogclijk maakt dat de randscedcling indirect de ‘ontwikkcling’ van woesce gronden in Drenche bcwcrkstelligc. Hiermec koint
in feice bet dcmocraciscbc karakccr van vele scaandc institutics cer discussie
cc scaan. Waarom mogen alleen Ainsterdainse burgers stemmen in cen
referendum over de coekomsc van de binnenscad? Terccbc zijn er vele
andere burgers, zoals winkeliers en andere werkenden in bet centrum van
Amsterdam, die zich bier ook bij betrokken voclen en menen bier ook
dcmocraciscbe rccbten te hebben. Dc necwcrksamcnlcving is in die zin
cen zeer re~ilc bedreiging voor de cifecciviceic en legicimiceic van bec buis
van Thorbecke: in dat buis bebben alleen degenen die in cen bcpaald
gebied wonen rccbc van spreken, de andere gebruikers blijvcn met lege
handen acbtcr.
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Dc vormgcving van nicutvc betrokkcnhcid
Hierboven zijn de bczwarcn tegen de coegcnom~n becrokkenhcid van
burgers en bun associacics bij bet bescuur onder woorden gcbracbc en zijn
ccgelijkertijd policick--sociologiscbc argutnencen aangcvocrd waarom bur—
gers en bun associatics toch nadrukkelijkcr ecu rol (moocon) gaan spelen.
lEE

Hajer, MA. en A. Reijndorp, Op zoek noar nicuw pribliek domeirt

strategic (Nai Uitgevers, Rocrerdam, 2001).
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Welke ruimtc bestaac er voor cen posicief scenario voor cen nicuwe dc-mocracie op basis van zclfscandigc acciviceic van burgers en bun associaties?
Ecrst zullen cen aancal argumencen tegen vcrdcrgaande bctrokkenheid
worden weerlegd om vervolgens de vormvraag in de discussie cc becrek—
ken.
In scerk verkorce vorm kunnen de argumencen als volgc worden weerlcgd.
Particularisme is cen culcuur die vooral gedijt bij acbcerkamcrtjcs. Als de
bccrokkcnbcid van burgerassociacies principicel in de opcnbaarbcid plaats—
vindc dan wordt de druk op hen verboogd, om zich cc confirmeren aan de
norm cc denken ‘cot nut van bet algcmeen’.’6 Oligarchievorming is cen
consequencic van ecu bccrokkcnbeid van groepen zonder dic aan regels cc
verbinden. Als de overbeid bewust besluic tot bet vormgcvcn van deze
bccrokkcnbcid zal dit alcijd aan regels gebonden zijn. Frankenstein, bet
probleem dat associacies aan bun machcsposicics vasthouden wanneer bun
rol er fcicelijk wdllicbc al op zic, is oplosbaar door de vercegenwoordiging
van groepen geregeld te evalueren. Deze periodieke evaluatic zou moeten
plaacsvinden door cen nicuw cc cre~ren inscancic (zie bicronder), die on—
juisce delegacie cegcngaac door precieze afspraken cc maken over verant—
woording en door do toezicbcboudcnde functie apart cc regelen.
Hec argument dat de burger al snel wordt ovcrvraagd (‘burger laac de
politick liever over aan anderen’, aldus ook Cliccur) zcgc meer over de
bcscaandc politieke inscicucies, dan over de burger. In zekere zin is bet
bijzondcr dat burgers nog steeds naar inspraakavonden komen. Er is geen
sprake van ecu goede uicwisscling van gedacbccn: bet feit dat ambccnarcn
of bcscuurders alles wat ze bebben geboord ‘meenemen’ in bun overwe—
ging maar zelden verautwoording afleggen, roept ook cynisme op. Dc
nicuwe trend om via bet ‘opleuken’ van deze processen of via bet inzctcen
van ICT ineer aandachc cc gencreren beeft onbedoelde gevolgen voor de
kwaliccic van de inboudclijke nitwisseling. Deze zullen nog becer en meer
sysccmaciscb ondcrzocbc moeten worden.
Dc ‘val van bet gezamcnlijke besluic’ (Joint decision trap) blijft cen be-langrijk probleem. Wanneer er geen cenduidige soevereine instantic be-scaac, dan bescaac bet gcvaar dat vcrscbillcndc fora tot andere inscbaccingcn
en besluicen komen. Dit heeft grote v~craging cot gevoig. Hec openbaar
bcscuur zal rnoetcn leren werken in het bcwustzUn dat de val van bet gezamcnlijhe besluit vrUwcl permanent open staat. Dic is de consequencic van de verb--
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ren terricoriale syncbronie. Hec becreft dus cen veel algemener probleem
waarvoor bier ook nict direct cen oplossing kan worden bcdacbc.
Tenslocce kan cen versterktc bctrokkcnbeid van associatics van burgers
de basis van onzc bescaandc r~prcsentatief--dcmocratiscbe institutics on-dcrmijncn. Hiertegenover kan worden gesceld dat deze ‘Idassick--moderne’
inscicucies ook zblf nict boven kricick zijn verbeven. Ook de cerritoriale
mecrdcrbeidsdeinocratic kent zijn bezwaren. Dc Oxford Concise Dictionary
of Politics vcrmcldt onder bet lemma ‘democratic’: “Greek, ‘rule by the people’. Since the people are rarely unanimous, democracy as a descriptive term may
be regarded as synonymous with majority rule (...)“17Hier wordt democratic tot
bescuren door de meerderbeid. Dit is wel zeer kort door de bocbc. Is be-stuur door bet yolk wcrkelijk cen kwescie van bet tellen van voor- -en
cegenstemmers? Kan de democratiediscussie wcrkclijk worden bcpcrkc cot
de vraag wie steinreclit beeft, cot cen discussie over bet verscbil tussen
‘direcce’ en representatieve democratic? Juist in bet licbc van bovcnscaandc
policick--sociologiscbc oncwikkclingcn is dit cen uitersc kwctsbarc redene-nug. Dc principes van de democratic, in bet licbt van de emancipacic, de
individualiscring, bet oncstaan van cen netwerksamcnleving en de val van
de expert mocten veel nadrukkclijkcr worden doordacbc.
Nu de principiale bezwarcn zijn wcerlegd of genuanceerd, rijsc de
vraag of ecu andere opzet van de policickdcmocraciscbe inscicucics zou
kunnen iciden tot meer (democratiscbc) bctrokkcnbcid. Ook moec wor-den nagegaan of de wijzc waarop groepen burgers chans bij bet besturen
worden betrokkcn wdllicbt de betekenis van die groepen voor cen ver-nicuwing van de democratic in de weg scaan. Zou bet, in bet vcrlcngdc
biervan, mogclijk zijn om de democratic te versterken door deze nicuwe
condicics bewust cc scheppen? Door cc redencren vanuit de vormvraag
kunnen de belangrijkscc bczwaren cegen meer bccrokkenbcid voor groc—
pen dus worden omgcbogcn tot aandacbtspunccn in cen politick-bcscuurlijkc oncwcrpopgave.

Ontwerpcriteria voor cen samengestelde democratic
Dc Amerikanen Fung & Wright omscbrijvcn cen ideaal van cen demo-cracic gebascerd op accieve bccrokkcnbcid van burgers. i~ezc benadering
van deliberatieve democratic vormt de basis voor de bier voorgescelde nocie
van samengescelde democratic.111
McLean, I. (ed.): The Oxford Concise Dictionary of Politics (Oxford UP, Oxford,
1996), p. 129.
111
Fung, A. and E.O. Wright, ‘Deepening Democracy: lnnovations in Empowo--
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Deliberatieve democratic vcrschilc op ecu aantal dimensies van onzc vt-gerende opvaccing van representatieve democratic. Ten cerste verandert
de analyse van de kwaliteit van de democratic: men onenteert zich niec op
de centrale rol van bet scemmen, maar op de analyse van democratic in
cermen van de kwalitcit van de politick--bcstuurlijkc deliberatie, waarbij de
nadruk bgc op bet argumenteren en overtuigen
in de discussic over de
aard van cen probleem, de discussic over rc~fie oplossingen bcstaac, over
bet relatieve belang van bet ene ten opzicbte van bet andere probleem,
etc.
Gok bij cen opvaccing van debberatieve democratic, draait de politick
om de coedeling van de vaak scbaarsc middelen, net zo goed als de belan-gcnscrijd zal bbjven bescaan. Maar vanuit dic deliberatieve perspeccief
wordt de perceptie van belangen niec als scatiscb voorgesceld. Sterker nog,
de kwalitcit van democratic koint tot uitdrukking in de mate waann ac-toren in bet proces van gedacbtc kunnen vcrandcrcn.’9
Ten tweede gaac bet om cen verbreding van de accoren, c.q. de ver-schuiving van ‘partijen’ naar ‘associaties’. ‘Geboord bebbende de discussie’
beeft niec langer enkel becrckking op de beraadslagingcn in de ‘kamers’
van bet buis van de democratic.
Ten derde beeft deliberatieve democratic cen andere benadering van
vertrouwcn. Deliberacic is cen vorm van democratic die nict draait om
bet passief vcrcrouwcn in (gekozen) bcstuurdcrs, maar om de ontwikkc-ling van wcdcrzijds vcrcrouwcn door actieve participacie en bet delen van
verantwoordclijkbcid, waarbij de capaciteit van burgers om bij cc dragen
scelselmacig wordt vcrgroot. Democratic is bier dus nadrukkcbjk meer dan
mcerdcrbcidsbcstuur: bet beeft bier ook de betekenis van bet ‘bij maclite
zijn’ om de oncwikkcling in de cigen omgcving zclf mede vorm te geven.
Dit vermogen kan worden ontwikkcld door ervaringen met bescuren en
de door burgers meer cc bccrekken bij vcrantwoordingsprocedurcs (als
ouder bij scholen, als buurtbewoner bij ‘community policing’, als wegge-bruiker bij vcrkecrsplanologiscbc ingrepen).
Fen dcrgclijkc nicuwe dclibcratief--democratiscbe praktijk functioncert
met zomaar; zij zal mocten worden gefaciiteerd waarbij:
• icderecn bet argumenteren en overcuigen als kern van bet democra—
tiscb proces erkent;
• zonodig nicuwe fora worden gccrc~crd, en tevens voor cen duidcbjkc
cocwijzing van taken en bcvocgdbcdcn naar deze nicuwe fora gczorgd
wordt;
—

red Participatory Governance’, in: Politics & Society, Vol.29, Nr.1 (2001), p. 5--42.
Noot redactie: zie in doze zin ook Van der Heijden/Hoekcma.

• duidelijke vcrancwoordingsscruccurcn bescaan, bijvoorbccld via ‘geco-211
ordincerde delegacic’, en;
• meuwe ondersteunende in~tancics oncwikkeld worden, bijvoorbceld op
bet gebied van onderzock of bandbaving, of via bijscboling van voorlich-cingsambccnaren.
Samengestelde democratic bcbelst cen uicbreiding van de bescaande repine—
sencaciove democratic via partijen. Het civil society scenario zou de demo—
cracic kunnen aanpassen aan de cisen van de tijd, omdac parcijen steeds
minder gekozen worden op basis van cen duidclijk programma en omdac
tn cen situacic van ‘multi-level governance’ representacieve organen steeds
vaker slecbts acbccraf bescuursbcsluiccn legitimeren. Naast de ‘kamers’ van
de representacieve democratic wordt nu de ‘hal’ van bet buis van de dc-mocratic ontworpen. Hierbij zijn vcrscbilicnde ontwcrpvarianccn denk-baar.
1. Periodick gcJixecrdc rcprcsentatw: burgers zouden in de gelegenbeid kun—
nen worden gesceld om de associacics die verccgcnwoordigd zouden
mocten zijn in ecu polderoverleg cc kiezen. Bijvoorbecld via bet you—
chersysceem van Scbmitccr:2’ “Geef de mensen bij bun kiesbiljet bonderd
vouchers. Die bonderd vouchers kunnen ze inzcccen op de groepen waar-van ze vinden dat die als permanence adviscurs van de overbeid in ogen—
schouw mocten worden genomen. Ze kunnen bonderd vouchers geven
aan de vereniging 1)as & Boom, ze kunnen ook vijf vouchers aan dc
ANWB en vijf vouchers aan Natnurmonumencen en dergeijke geven. Hec
zou ecu metbode zijn om dat poldermodel cc democraciscren. Van alle
gekozen organisatics zou vervolgens ook ecu dcmocraciscbc vcrantwoor-dingsplicbc worden ge~iisc.”
2 Flexibele consultatie met controle: vanuit de policiek--sociologischc analyse
moec worden gescrecfd naar bet bctrekking van groepen in sicuacics waar
bcscuurlijkc druk consultatic noodzakclijk maakc. Dc versterking van de
democratic zou tn cerste aanleg bcscaan uic de verbrcding van de discussic en
de versterking van de argumentatieve diepgang. Dit zou moeten worden be—
waakc door ecu nicuw in cc scellen KwaliteitsKamer voor estuurl~kc Deliberatic. Deze kamer moec de bescuninders em toe brengen bcpaalde groepen
(‘stakeholders’) in bet proces cc betrekkcn en meer ruimcc in te ruimen
voor bcpaaldc gesignaleerde overwegingen. impliciec zou dic betekenen
dat alle associacics ecu duidclijkc rol in de deliberacie zouden ktijgcn. Dc
Fong, A. and E.O. Wright, ‘Deepening Democracy’, p. 22.
21
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krachc van bet voorstel is echtcr dat op doze manier ook gelui-den/belangen van groepen burgers die (nog) niet zijn georganiseerd cen
plaats zouden krijgcn.”
Dic model van ‘Flexibele consulcacie met concrole’ heeft als groce
voordeel dat bet om kan gaan met de verloren cerricoriale orde: bet is
geen vasce organisacie maar kan zich aanpasscn aan de zieb steeds wijzi-gende omscandigbeden. Het is gebaseerd op ecu democratic opvatting
gcricbc op checks and balances waarbij de represencacief democraciscbc orga—
nen de versterking van de democratic zoeken in bet tvcgzcttcn van macht.
Dit gebeurt door ruimtc cc cre~ren voor andere accoren in de politieke
deliberacic en door bet benoemen van de KwaliteicsKamcr voor Bcscuur-lijkc Deliberatic. Dc bescuursraad van deze kwaliccitskamer zou deels be—
scaan uic direct door hoc parlement bcnoemdc leden (voorzitccr, vice—
voorzicccr, secretatis), en is deels via cen wcrvingsprocedure cc rek—
ruccrcn7 Deze KwaliteicsKamer zou vcrantwoording vcrschuldigd zijn
aan bet parlement maar zou, net als bescaandc boge colleges van scaac, niec
onder minisceride verantwoordclijkheid mocten vallen. In bijzondcrc
gevallen zou de voorziccor van de KwaliceitsKamcr in bet parlemencaire
commissievergaderingen moccen kunnen worden geboord. Uiteraard is
dic inscitutionele principe ook op cbcma uit cc werken.
Beide oncwerpcn geven vorm aan de bctrokkenbeid van associacics. Hec
veronderstelt wel de versterking van bet policiek—democraciseb proflel van
maacscbappclijkc groepen zelf. Hicrbij kan worden gedacbc aan maatrc—
gelen als de interne democracisering van associatics; cen publicke verant—
woordingsplicbc en de zorg voor cen inzicbcclijke fananciering.
Naasc deze concrete insticucionele orhincacic vraagt bet civil society sce-nano met name om bet oncdekkcn van andere prakcijkcn van democratic.
Hicrbij wordc afstand genomen van bet republikeinse model, waarin cen
verdere bccrokkcnbcid van burgers vraagc om ecu scholing in de werking
van de democratic. In bet bier geprefercerde deliberatieve model, en mede
gelet op de multiculturele aard van de samenleving, wordt gesceld dat de kern
van de vemicuwing niec afbangc van cen generieke socialisacic van burgers
maar van bet ontwikkelcn van nicuwe toegankcl(jkc vormen. Op basis van
nicuw onderzoek naar de vele experim nccn met inceraccieve besluitvor-ming die de afgelopen cijd in Nederland, maar ook elders in do wereld,
bebben plaacsgcbad, zou cen lijsc van best practices van dcmocracische prak--

22 Zie bijvoorbeeld do aanbovelingen van do Nolan Comn2ission, Standards in Public L{/i, Vol.1 (HMSO, London, 1995).
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cijkcn mocten worden opgesceld. Onderzoek op de Universiceic van Am—
scerdam loopt bier al op vooruic.

van cen
organisat

samenAc~
Tenslotte
In de 2lsce ecuw moeten burgers en bescuurders in veel gevallen zclf accief de policicke ruimtc scheppen. In deze policicke ruimcc vindc politickbescuurlijkc deliberacic plaacs en kunnen legicieme besluicen genomen
worden. Dc bescaandc jurisdiccies komen zelden overeen met de scbaal en
aard van bet probleem. Dc politick moet op cen meuwe manier leren
nadenken over democratic en democraciscbe inscicucies. Hec gaat bierbij
cerder om bet scheppen van criteria waaraan bescuursbesluiccn moecen
voldoen, dan om bet cre~rcn van volledig nicuwe institucies, met gecodi—
ficeerde regels. John Dewey, de Arnerikaanse pragmaciscb fflosoof~ meen—
de al in de jaren dertig van de vorige ceuw dat we de cacegorie~n ‘staac’
en ‘publiek’ veel dynamiscber moesten benaderen en niec als gegeven
groocheden moecen bezien. Hij vroeg zich af onder welke conditics cen
‘publick’ zich formecrc cot cen effeccieve politick actor. Dc veel geboorde
klacbc over bet ‘apacbiscbc’ publiek zou wel cens meer kunnen zeggen
over de bcscaande inscicucics dan over bet publiek zelf. Hec baudhaven van
oude incermcdiaire inscicucics de organisacic van cen nicuw publiek sterk
kan cegenwerken. Dewey bepleicce bet experimenceren met vormen die
mogelijk nicuwe bccrokkenbeid zouden kunnen genereren. Experimencen
met nicuwe vormen van becrokkcnbcid vinden tbans plaats, maar slccbts
zelden wordt dit gedaan vanuic bet mocief van cen democracisering van
bet openbaar bcscuur. En juist op die manier zouden we veel meer te
wecen kunnen komen over de prakcijken waar groepen cifeccief bebben
mccbestuurd, en waar de vele nadelen die we uit de literacuur kennen,
zich niec of in mindere mate bebben voorgcdaan.
We moccen bet bier bepleite model van ecu samengescelde democratic
voorstdllen als cen buis waarbij na de kamers van de representatie ook de
hal als democraciscbc ruimce wordt vormgcgcven. In deze hal draait bet
om de acciviceit van burgerassociacies. Dc kwaliteic van de democratic kan
bier worden afgcmccen aan de mate waarin zich bier~groepsvorming voordoec. Samengescelde democratic is in onze cijd geen kwestic meer van bet
codificeren van de rol van de bekende belangengroepen. Daar bert bet
Frankenstein probleem om de bock. In navolging van de Duitse cheoreci.cus Claus Offe zien wij nicuwe grocpsvor-niing juist als cen kwaliccic. Nu
wordt bet oncscaan van cen ‘acciegroep’ (bijv. in de context van inceraccief
beleid) nog vaak gezien als cen indicatie van bet falen van bet procesont—
werp. Fen nicer samengesceld begrip van democratic berkent de kwaliteic
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van ecu deliberacief proces dat cot nicuwe groepsvorming leidt. Informele
organisacic is vaak ecu cerste vorm van assoctacic, die juist in de netwerk-samenieving op waarde zou moecen worden gescbac.
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Naschrfl redactic
Hajer lcgt veel nadruk op bet wcgvallcu van ceutrale bcslissingsccncra.
Daarbij passen de volgende kauccekeniugen. Het cmpiriscb dccl van deze
scudic, in boofdscuk 2, relaciveert de verplaatsiug van de politick. Policieke
processen blijkcu miuder polyceucriscb en verspreid te ziju dan bier en
daar wel wordt aangcnomcn. Gok wat de coekomst op dit punt breugen
zal is niec voor icdcreeu vanzelfsprekeud.
• Dc nicuwe bedreigiugen en risico’s zoals reccutelijk bet terrousme
doen Cliceur juist pleicen voor ecu nadrukkelijkcr centrale scuring. Ecu
soorcgdhjkc opinerkiug is cc boren ten aauzicu van de individuabsering die
de legicimiteic van vasce structuren zou oudermijuen. Over individualise-nug coustaceert Cliteur ecu tegeubeweging. Dc individualisering is vol-gens hem inmiddels over zijn boogcepunc been en meusen verlangen weer
meer naar collectieve verbanden.
• Cliceur nocmde de kwecsbaarbcid van de moderne maatscbappij als
argument cegen bet vrolijke anarchisme. Hajer zict bet oncscaan van cen
nsicomaacscbappij juist all ecu van de bclangrijkscc redenen om de repre—
seucacieve democratic uit cc breiden met meer parcicipatieve en ddbbera-cieve elemeucen. Beide auccurs Cbccur en Hajer
suijdcn biermee ecu
uiccrsc bclaugrijk dilemma aan, beide opbossingsricbtingeu lijkcn waarde-volle elemencen cc bevaccen. Hec discours bierover verdicuc nadrukkdijk
voortzeccing, waarbij bet inceressaut is om cc kijkeu of vormen van syncbesc cussen beide opvaccingcu mogclijk ziju.
Evenals audere auteurs in dic bock (Bovens/Michels, Hockcma/vd
Hcijdcu) coont Hajer zich opmcrkelijk opcimisciscb over de bercidheid
van burgers en bun associacies om cc parciciperen in de publicke besluic-vorming en om daarbij bun specifieke cigeubelang cc lacen opgaau in bre-dere overwegiugen, mics in bet discours aau bepaaldc voorwaardcu wordt
voldaan. Wanucer de becrokkeubeid van burgerassociaties priucipicel in
de opcubaarbcid plaacsviudc dan wor~tt de druk op organisaties om zich cc
coufirmeren aau de norm cc deuken ‘cot nut van bet algemeen’. Dit ‘re-publikeinse idcaal’ is ecbcer niec onomscrcdcu. Aau bet cind van ziju bij—
drage baalc Hajer de Amcrikaan John Dewey aau, die reeds in de jaren 20
van de vorige ceuw vermeugiug voorzag cussen de inscicucics van de over-beid en de parciculicre sector. Deze gedacbcc wordc in cocuemende mate
accucel gezien de vcrvlccbcing en bybridiscring van zowel processen als
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organisacies, ergens in bet greusgebied cussen overheid, markc en civil society. Toch zijn er nog veel meer voorbeelden waarin de overbeid zijn spe-cifieke posicic van hoeder van colleccieve en zwakkcrc belangen nog
scbcrp moec afzccccn cegenover private parcijen die op eug gedefinicerde
cigeubelangen ziju ingesceld. Na ecti aaucal cacascrofes is daar onlangs weer
meer nadruk op gclcgd.
• Hajer geeft met bet Voucherniodel van Scbmiccer ecu inceressante
voorzcc om bet polderoverleg cc democraciscren. Tcgclijkcrcijd verdient
zijn voorstel nadere doordeukiug en uicwerkiug, met name roud de status
van bet zogenaamde ‘permanence adviscurscbap’. Gaat bec uicsluiccud om
overleg en vrijblijveude vormen van cousulcatic, of kan in sonimige gevallen ook gedacbc worden aau vcrdergaaudc vormen van becrokkenbcid,
zoals co—decisie? Irnmers, geuocmde organisacics kunnen nu reeds be—
scbouwd worden als gcvraagdc en ongevraagde permanence adviscurs.
Dc overbeid ‘necmc bun adviezen mee’ in de uiceindelijke bcsluitvor—
miug. Niec duidelijk is of Haj ers voorstel bier substaucicel verandering in
aanbrengc.
• Do auceur scelt voor om de kwaliccic van processen cc waarborgcu door
bet coczichc daarop cc inscicucionaliscren. Gezien bet cocuemend belaug
van proccsvooring bij bcleidsvorming en bij bcscuurlijkc besluicvorming is
dic ecu interessance gedacbce. Tcgelijkcrcijd is ecu dcrgelijke Kwaliteics—
kamer voor Bescuurlijkc Deliberatic incrinsick iugewikkcld, vanwege de
nauwe vcrvlccbcing cussen proces en inboud welke keumerkend is voor
zoveel maacscbappclijkc en bcscuurlijkc dossiers. Hec door Hajer bepleite
model, waarbij deze Kwaliceicskamer aau bcscuurders aanwijzingen kan
geven om bepaalde overwegingen nicer ruimcc cc bieden, gaac veel verder
dan de zogenaamde ‘marginale coecsing’ door ecu bcscuursrecbter en kan
er gcmakkelijk toe leiden dat de Kwaliccicskamcr de facto plaacsucemc op
de scoel van do bescuurdcr. Daarmec doemc ecu indringeud dilemma op:
Ecu cerugboudende coekeuning van aanwijzingsbcvocgdbcden van ecu
dergclijkc Kwaliccicskamcr zal er al sue! toe leiden dat deze Kamer verwordt cot ecu papieren cijgcr. Met ecu ruimbarciger coekeuning van be-voegdbeden kan de Kwaliteicskamer zich outwikkeleu tot ecu nicuw Bescuringscencrum, becgecn ook niec de bcdoclin~ was.
—
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4 De beleidsarrangementenbenadering en de
erse
MAARTEN HAJER
the
wer

Introductie
Dc beleidsweteuschap is bezig zicbzelf opuicuw uit cc vinden. Op tal van
plaatsen vcrscbijuen bijdragcu waariu de aannameu van de beleidswecenschap
expliciet dan wel implicict ter discussie worden gesteld (Fung & Wright,
2001; Kickert, Klein en Koppeujan, 1997). Ecu centrale vraag is steeds tie
veranderende relatie tussen staat en samenleving. Centraal bierbij is tie erkenning dat de staat niet de enige speler is wanneer bet gaat om bet besturen. Beleid wordt nadrukkelijk er dan tot nu toe gezien als de resultante van de interactie tussen ecu diversiteit aan actoren, zowel van binnen de overheid als uit
bcdrijvcn, zowel van non-profit organisaties als diverse (ad hoc) groeperingen
uit tie civiele maatscbappij. Begrippen als ‘beleitisnetwerk’, ‘netwerkmana-

gement’, en het onvertaalde begrip ‘governance’ getuigen biervan. Qok hec
bock Political Modernisation and the Environment the Renewal of Environmental Policy Arrangements kan in dit kader worden begrepen. Hec is ecu
-

bock dat de veranderende rol van de staat in politieke en beleidsproccssen
thematiseert. Dat is op zichzelf ironisch omdat tie Nijmeegse policicologen
zich graag profileren met bun poging de natiestaat van baar conceptuele ondergang cc redden (Van Kersbergen et al., 1999).

Arrangementen en ‘governance’

S

-J
-3
C

Centraal in het bock van Van Tatenbove, ~rts en Leroy scaac tie nicuwe term
‘beleitisarrangementen’. Ecu erg open begrip dat op zich past in ecu bredere
verscbuiving in bet vocabulaire van bet onderzoek naar politick en beleiti. In
tien jaar tijd hebben termen als ‘governance’, ‘institutionele capaciteic, ‘netwerken’, ‘complexiteit’, ‘vertrouwen’, ‘overleg’ (deliberation) en ‘interdepentientie’ ouze analytiscbe verbeelding veroverd, terwijl termen als de
‘staat’, ‘overheid’, ‘macbc’ en ‘autoriteic’, ‘loyaliteit’, ‘soevereiniceit’, ‘parcicipacie’ en ‘belangengroepen’ kcnnelijk hun kracbt verloren hebben.

40 Dc beleidsaerangementenbcnadering’ en de ‘lOst1tUtiOflelc leegte’

V

Interessant genoeg beeft dit nicuwe vocabulaire tegenwoordig tie overband in
veel versebillende specialismen in en rond tie policicologie, varirrend van tie

cc

internationale betrekkingen tot tie weteld van tic beleitisanalyse en bestuurskuntie, van comparatieve politick tot stcdelijke planning (Forester, 1999), en
van Europese studies (Hoogbe and Marks, 2001) tot politieke tbeorie (Dryzek,
1989). Ook Political Modernisation and the Environment past binnen tieze
verscbuiviug van vocabulaire, al moet wortien vastgestelti dat tie klassieke
concepten niet uit bet bock zijn vertiwenen. Dat roept tie vraag op of tie beleitisarrangemeutenbenadering wel beltiere tbeoretiscbe keuzen maakt, maar
daarovcr straks meer.

ir
w
4
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Dc verscbuiving, die gekarakteriseerd kan wortien als tie overgang van
‘government’ naar ‘governance’, wortit algemeen verkondigti en ontierschreyen in tie politicologie en tie bestuurskuntie (voor cen analytiscb overzicbt, zie
vooral Pierre, 2000). Natuurlijk is cen voorbebouti verstandig. Dc sociale wecensebap beeft tenslotte al cerder lacen zien dat ze net zo mm immuun is voor
modes en grillen als tic populaire cultuur. In bet verleden bleken nicuwe concepten vaak cen opvallend kort leven cc bebben (denk aan bet begrip ‘staat’
dat twiutig jaar geletien bet tienken domineerde). Dc mogelijkbeid bescaat tius
alcijti dat bet nicuwe vocabulaire niet meer inboutit dan cen verantiering van
retoriek.
‘Governance’ is ccbtcr meer dan retoriek. Het nicuwe vocabulaire is inn-nets
verbontien met enkele tiicpgaande veranderingen in zowel tic aard als tie topografie van tie politick. Er is cen bed nicuwe reeks van politieke praktijkeu
opgebloeiti tussen tie instituties van tie staat op versebillentic niveaus ontierling en cussen tieze statelijke instituties en maatscbappelijke organisacies. Dc
nicuwe taal die gebruikt wortit, lijkt geworteld cc zijn in cen waardering van
het belang van deze nicuwe politieke praktijken. Auceurs, varirrenti van James
Rosenau via Judith Innes tot John Dryzek, benadrukken tie prominence rol van
tiergelijke, vaak tijdelijke of informele arrangementen voor bet vinden van
oplossingen voor prangentie beleitisproblemen. Aan tie cue kant gaat bet om
sicuaties waar traditionele overeenkomsten tussen staten ~f tussen overheitisorganisaties via richtlijneu, birrarcbiscbe besluiten of medebewind vastlopen.
Aan tie antiere kant wortit bet belang van tieze nicuwe arrangementen ontierkenti in empirisch onderzoek naar tie effectiviteit van traditionele inscicucies:

naast tic ‘front stage’ van ‘besluicen’, ‘akkoordeu’ en Grote Politick bestaac
tenslocte ecu ‘back stage’ vol activiteicen zonder welke besluicen nooit genomen zouden kunnen wortien (zie Liefferink, Van Tatenbove et al., 2001).
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Voorbeeltien van succesvollc projeccen van ‘governance’ zijn op alle niveaus
te vintien. In’ Ca1iforni~ ziju in nicuwe vormen van ‘collaboratieve dialoog’
werkbarc oplossingen gecrederti voor sleuteiproblemen roud watermanagement, cen zeer gevoelig probleem waarvoom tic overheiti al lange tijd op zoek
was naar effectieve regelgeving. Qok in bet wcccnscbappclijk oudcrzock naar
tic Europese Unic wortit steeds meer bet belang ingezien van mm of meer informele netwerken. Specialisten bebben tic EU gckaraktcrisccrd als ‘an experiment in finding alternative forms for developing public policy’ waarbij tic
interactic met cal van actoren van buiten de Europese Commissic in bet oog
sprong (Wallace and Wallace, 1996). Dc netwerken roud tie Commissic bestaarjtie nit zowel bestuurdcrs, afkomstig nit versebillende overheitisniveaus,
als wctcnscbappcrs, experts en NGO’s spelen ecu cmuciale mol in bet succes
-

-

‘an
renc

van Europa. Schoorvoctend wortit nu erkend dat nict-gouvernemcntcle actoren, die tic druk om dccl uit cc gaan maken van tic formele bclcitisstructurcn
wccrstaan, cen bijdragc leveren aan tic vermindering van bet veel bediscussicerde ‘implementaciedeficic’ (Knill & Lensebow, 2000). Op bet terrein van bet

)or

internationale milicubelcid bebben acbt nationale overhetien zich vercnigti in
tic Arctischc Raad, om voor bet ccrst cc praten over gczamcnlijkc milicupro-

at’
lus
an

blemen. Bij bet discours zijn ccbtcr ook vercegenwoordigers van ‘first Nations’ (Indiaansc, Lapse en Eskimo-gcmccnscbappcn), wctcnscbappclijkc cxperts en belcitisativiscurs van internationale organisaties bctrokkcn (Young &
Osberenko, 1993). Verder kunnen ook tic CITES overcenkoinsten en tic tinplementacic tiaarvan over tic bescbcrming van wilde diemen in bclangrijkc
mate worden toegesebreven aan bet werk van nict-gouvcrncmcncclc actoren.
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In tic opzicbt reflecteert tic opkomst van bet vocabulaire van governance tic
algemene erkenning van bet proces van veranticring in tic aarti van belcitisvoering en politick. Dc tiominantie van bet nicuwe vocabulaire is ook ecu illuscracic van tic wijtiverbrcitic onccvreticnbciti met ‘kant-en-klare oplossingen’

die via top-down overbeitisinterventic wortien opgclcgd.
Ecu van tie voornaatnstc redenen voor bet breed ondcrscbrijvcn van bet vocabulaire rontiom governance lijkt cc zijn dat veel mensen afkomstig nit zowel
-

Istn.

prakcijk als theoric dicpgcwortcltie intcll~cuclc reflexen afleren en nit als
vanzclfsprckcnti aangcnomen, comfortabele ticnkpatroncn breken. Het scimuleert wccenschappcrs en uicvoercnticu tot ecu herbezinning van governing, policiek en bcstuur, tegen tic acbtcrgrond van tic veranticrentic samenleving

sac

waarin we leven. Hec is, met anticre woortien, nict langer mogelijk cc tienken

-

over bclcitisvocring en politick zonder ook rekeniug cc boutien met maacscbappclijke processen. Nog antiers gczegti: bet denken over institutioncle
vormgcving vercist cegenwoordig ecu sociologiscbe input. Dat gebeurt ook in
bet bock Political Modernisation and the Environment. Hier wortien verban-

42 Dc beleidsarrangementcnbcnadering en de ‘institution dc leegte

den gclegti tussen bcstuurskuntie, politicologie en sociologic. Dat maakt bet

bock tot cen welkome aanvulling op tie bcscaantic literatuur.
Het is kenmerkend voor ouze cijti dat enkele van tic incest acute problemen
nict langer passen in tic reeds bcscaandc systemen van politick, bcstuur en samenleving, maar in plaacs tiaarvan opgclosc worden in samcnwerkingsvcrbanden tussen ecu vari~tcit aan accoren. Organisatics in alle sectoren zijn zich nu
veel meer bewust van bun cigen flexibele greuzen. Vaak bebben ze met clkaar
samenbangende taken opgcsplitst en zo in feite incerorganisatorisebe netwerken gcvormd. Overbeden realiscren zieb tic nootizaak om ontierling samen cc
werken om resultaten cc bereiken. Al deze nicuwe interorganisatorisehe activiteiten werken door in tic manier waarop belciti gevoerd wortit. Bovendien
zijn er vcrgaandc consequencics voor tic inboud van politick en belciti. Vrij
voortbouwcnti op Bmce Ackermaun, zouden we kunnen zeggen dat we leven

in ecu tijd van ‘buiten-conscicucioncle politick’: steeds meer politick wortit gevoerti buiten tic grenzcn van tie vaststaande constitutioncle regelsystemen. Dc

constitutioucle regels zijn nu zclf bet object van politick gewortien. Dit lijkcn
tic voorbeelden van collaboratieve dialogen in California, tic rol van allerbantic Comit6s in tic Europese Unic of tic Arctic Council ons cc vertellen: tic p0licick boutit zicb niec ‘eenvoudigwcg’ bezig met resultaten (Ackcrmann’ s
‘normale’ politick), we twiscen ook over tic regels van bet spel.
Dc opkomst van bet vocabulaire rontiom governance is ook tekenenti voor ecu
vcrscbuiving weg van tic gocti gefundeertic nocic van politick ten gunste van
nicuwe locacics, nicuwe accoren en nicuwe chema’ s. Ten cerste is er tic beweging weg van tic formele politicke insticucics. Dc nicuwe politicke topografic
omvat politick die plaatsvintic op tic raakvlakken van organisatics, in onderbanticling tussen soevercine licbamcn of, nog kenmerkender, in netwerken
van vcrscbillcntic soorcen actoren. Ten tweede: ccrwijl de actoren in tieze netwerken in bet algemeen van zeer ongclijkc status zijn, realiscren ze zich tocb
dat ze clkaar nodig bebben om effeccieve politicke overcenkoinscen cc beretken. Ze werken samen in ecu poging om oplossingen cc vintien die acceptabel
zijn voor alle bctrokkcncn.
Het outic conscicucioncle sysceem van represencacieve ticmocratic~n gebaseerti
op cerricoria verdwijnc wcliswaar niec, maar deskundige waarucmcrs lijkcn bet
erover cens cc zijn dat er gcknaagti wordt aan de vanzclfsprekcndc positic van
autoriteit van tic gcvestigtie inscicucioncle arraugemencen. Tenslotte verandert
tic nocic van politick zelf nu nicuwe thema’s bun plek veroveren. Het is natuurlijk geen toeval dat deze nicuwe praktijkcn meet ontwikkclti ziju in relatief ‘nicuwe’ sfercn van tie politick, als bet milieu, of met becrekking tot tic ‘li-

fe politics’ van voctisel en technologic.
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Icticreen die dndcrzock doec in tic werelti van bet omgcvingsbcleid moct dit
beeld berkennen. Het is tiaarbij mocilijk ecu cenduidige opdracbtgcvcr cc benoemen, ook omdat bet probleem waarvoor men zicb gescelti zict zieb nict
conformeert aan tic bcstaantic bcstuurlijkc macen. Metic daarom realiscren
bctrokkcn actoren zicb steeds duiticlijkcr dat er veel meer actoren vrocgtijtiig
bij tic menings- en besluicvorming mocten worden bctrokkcn, op straffe van
gebrek aan effectiviteit. Het formele overbeitismotiel, met zijn sectorale mdchug en compartimeutering van problemen (wat sociologen ‘functioncle differeutiatic’ zoutien noemen), is yank certier ecu obstakel dan cen basis voor
goed belcid. Maam boezeer nicuwe beleitisarrangemencen ook nodig zijn vanwege vragcn naar tic effectiviteit, bet blijft tic vraag of we met deze bcstuurskundige benadering de maatscbappchijkc ontwikkclingcn voldoende recbt

en

doen.
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Hoc mocten we die ‘secundaire renhiteit’ van nicuwe pohitieke praktijkcn dan
duiden’? We zouden ze in tic terminologic van Mark Warren kunnen bckij ken
als mogchijkc outierdelen van ecu ‘expansieve tiemocratic’ (Warmen, 1992).
Expausieve democratic wortit vaak geconcrasceerti met tic standaartinotie van
hiberale democratic. Het duitit ecu conceptic van democratic aan die gekenmcrkt wortit tioor ecu vergrocc parcicipacic, ofwcl door middel van ecu kleinscbahigc tiircctc democratic ofwcl door nauwe bccrckkingcn tussen burgers en
omvangrijkc institutics. Dit laatstc bcbclst bet uitbrcidcn van democratic buiten tic craditioucle politicke sfcrcn en bet bctrckkcn, voor zover mogchijk, van
direct bctrokkcncu in bet proces van politicke bcsluitvorming. In bet bijzondcr
wortit in tic expansieve democratic aan tic democratic ecu intrinsicke waardc
toegekend voor tiegenen die bezig zijn met dchibcraticvc’ processen. Die
waardc is sterk gehicerti aan individucle ontplooiing en burgcrscbapsvorming,
die uitcindclijk kunnen leiden tot ecu vermindering van socianl conflict (Warren, 1992: 9).
Dc ‘klassick-moticmistiscbc’ inscituties van tic politick, gckcnmcrkt en in
stand gebouden door gesystemaciseerde, gcvcstigdc gcdragspacroncn, vertiwijuen uatuurlijk nict zomnar. Ze mocten uu ccbtcr wctiijvcrcn met ecu audere renliteit van nict vast omscbrcvcu, ongcbmikclijkc cu vaak tijticlijke arraugemencen. In sommige gevallen bebben tieze nicuwe arrangementen van
governance ecu opvallcntic probleemoplossende capaciccit lacen zien, bccgecu
wijst op kansen voor leren en veranticriug waartoc tic klnssick-modcrnistiscbc,
‘gouvernemencele’ bcstuursstijl nict in scant was (Hajer, Akkcrman cc al.,
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2001). Bovendien ziju tie trends die we scbccsen fasciucrend omtiat ze bet ticbat over types van democratic boven ecu puur normacieve discussie uittilleu
naar tie empiric. Dit laatstc betekeuc niec dat analytici zicb niet meer cc weer
boeven cc stellen tegen tic stantiaardbczwarcn cegen tie direcce democratic, zoals die genic worden door anubangers van represencatieve, Madisoninanse
vormen van democmaciseb bcscuur (Warren, 1992; deLcon, 1997). Deze bezwarcn kunnen un cebter benatierti worden vanuit cen cmpiriscbc basis (Fung
and Wright, 2001).
Deze ontwikkcliugen laten zien tint expansieve democratic vcrscbovcn is van
ecu vcrlokkcnti idenal nnar ecu zicb ontwikkclcndc realiteic in veel regio’ s,
lantien en belcitistiomeinen. Het nicuwe vocabulnire van governance schijut
tins mec cc liften met ecu nicuwe policicke strategic van sncccsvollc samenwerkiug buiten tic sfcer van tic tmaditioucle klnssick-moticrniscischc policicke
institutics. In bet licbt biervan is bet waarscbijnlijk verstandig zich aan cc passen nan bet conceptucle ritme van tic vocabulaire en ouze nicuwe politicke realiteit cc bcgrijpcn in tieze termen.

‘Political Modernisation and the Environment’: een positiebepaling
Wat doct bet Nijmccgsc bock un, gezien vannic bet hiervoor gescbetste perspectief? Het thematiscert tic overgang van government unar governance, bezien als ecu van tic aspeccen van policicke moderniscring. Het bevac boveudien
ecu nantal interessante voorbeelden van innovatieve bcscnurlijkc arrangementen die nittiruklting ziju van nicuwe discoursen over en pmnkcijkcn van bcstuur
en belcid. Mnar bet is jammer tint tieze in bet bock niec worden gerelateerti
nan bet bovcnbescbrcvcn democratiedebac, ook waar tint wel bad gekunti, bijvoorbeeld in bet boofdstuk wnar tic rol van moudiale NGO’ s nan tic orde is.
Hier was ecu link met bet werk van bijvoorbccld Held (‘cosmopolitan democracy’) opportnun geweest. Wat tic becreft moec wortien gecouscaccerd tint tic
operationaliscring van bet cencrale begrip ‘politicke moderniscring’ zeer sterk
policick-sociologiscb van nard is. Vooral door tic ori~ntatic op bet sociologiscb-tbcorctiscbe werk van Gititiens blijft bet bock juist op dit~pentrale chema
erg abstract. Dat is extra jammer omdnt bet bock voortkomt nit ecu groep van
‘organischc intellectuclen’ nit tic milicusector en bet omgcviugsbclciti. Nnnr
miju overtuigiug is bet mist in dcrgclijkc beleitistiomeinen tint zich interessante vernicuwingen voordoen. Door ecu meer policick-chcorccischc oridutatic
zon bet bock ook ecu bijdrngc hebben kunnen leveren nan bet nitwerken van
ecu kader voor tic mensen uic tic pmaktijk. Die worstelen niet alleen met vrngcn
van effecciviccic innar zitten ook dngelijks met vrngeu omtrcnt tic politieke le-
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gicimiccic. Hier ligc dan ook nog ecu mooie kans voor bet Nijmeegse beleitiswctcnscbappelijk milieuonderzock.

Tegen een ‘realistische’ benadering van governance
Hec boveuscanutic necmc niec weg tint tic vemnienwing van bclcitisarrnngemencen en tie conceptucle overgang unar bet begrip governance ook om ecu
sociaal-tbeoreciscbe posicioncring vraagc. Veel wetensebappers en commentacoren lijkcn cc suggereren tint bet nicuwe vocabulaire bet logisebe antwoorti
is op ecu veranticrende wereld. Govemance en ook ‘netwerkinanageinent’
komen op als reaccic op tic nienwe renliteit van ecu ‘nccwerksnmcnleving’
waarmn we leven. Dc conceptucle vcrscbuiving wortit gelegitimeerd als ecu
nootizakclijke nanpassing, en ecu snelle en obligate verwijziug unar Castells
wortic meestal voldoende gencbt om nan cc geven nan welk soort van processen van sociale verantieriug we moeten deuken wanneer we ons berbezinnen
op politick en bclcitisvocriug.
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Maar boc manifesceert zicb die radicale socinle verandering’? Het gebmik van
bet vocabulnire van governance is yank niet gebaseerd op ecu barde analyse
van wac precics ‘nicuw’ is nan ouze realiccic. Er is ecu opvallende en wijtiverspreide uciging onder onderzockcrs om tie veranderende renliteit cc beschrijyen in cermen van macro-sociologisebe slcncelproccssen. Voomal technologische oncwikkeliugcn (informnciecccbnologic~u in bet bijzoutier), globalisering,
individualisering en emaucipacic wortien bicrbij aangebnnld om tie erosic van
tic macbc van scant en politick in bet algemeen cc verklarcn. Mnar beeft tic nict
tie keumerken van ecu academiscb gelegicimeerde ‘mautra’ waarbij versehillende cencrifugale centiensen in tie samenleving worden benntirukt, mnar
waarbij niec ecbc tic wcrkzamc mccbanismeu wortien getoond?
Dc relatic tussen mncrosociologiscbe verantiering en tic crisis van government
worden yank meer geponeerti dan beargumenceerti. Nntnurlijk bebben tie tbema’s die ontier tie noemers van ‘nccwcrksamenleving’, ‘risicomaacscbnppij’,
‘policieke motierniseriug’ of ‘reflexieve mod~rniscriug’ besproken wortien ecu
ingrijpcnd effect op bet karakccr van governance. Maar cegclijkercijti wortit in
tic velti heel weinig cmpiriscb ondcrzoek getinan waarin nienwe nitingen van
govemance in tic uccwcrksamenleviug wcrkelijk zicbtbaar wortien gemnakt.
Zoutier goed empiriscb onticrzock blijfc outiuitielijk op welke manier tic netwcrksnmcnlcving precics tie acciviceic en effectiviteit van belcitisvocring en
politick cer discussic scelt. Hoc zijn cccbnologiscbc outwikkelingcn bijvoorbeeld gerelaccerti nan tic incrotinctie van nicuwe prnkcijkcu van governing en
welke ontwikkeling vcroorznnkc wat? Wat kunnen we verwncbtcn van ecu zo-
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gcnocmtie sub-politics ‘buiten en voorbij’ tie representatieve institutics van

mc

politick? Wac is bet effect van’bec wijtivcrbrcide gebmuik van managcmcnttaal

gel

en manngementpmaktijkcn in tie nicuwe systemen van governance, en hoc is
tic gerelaceerti ann tic processen van mncrosociologiscbe verandering?
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Het zon goed zijn om deze relatic cussen sociale theoric en bet cmpiriscb onticrzoek unar bcleidsvocriug en politick rccbt cc trekkcn. Wecenscbnppelijk
onticrzoek zon niec alleen moeten ingnan op tie impact van tie netwerksamenleviug op bcleidsvoering en politick, innar ook en vooral op concrete mauifescacies van bclcitisvoering en politick in bet tijdperk van tie necwerksnmenleving.

Beleidsvoering en politiek in de netwerksamenleving: vijf tiitdagingen
voor analyse
Wat zijn tie acbccrgrouticu waarccgcu politieke modernisering kan wortien begrepen? In ecu recent afgerontic buntiel bebben Heudrik Wagennar en ik tic
veranderende manifescacics van belcidsvocriug en politick verkend (Hajer anti
Wagennar, 2002). Eveneens geYnspireerd door bet mncrosociologiscbe werk
over tie netwerksameuleviug. tie nicuwe motierniccit of reflexieve moderuisering (Castells, 1996; Beck, Gitidens & Lash, 1994) zien wij tinar vijf concrete
nictingingen voor tie analyse van beleid en politick in bet tijtiperk van tie netwerksameuleving.
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In tie klassiek-modernisciscbe conceptic scbiktcn policieke instituties zich in

sch

ecu impliciec conceptucel ‘Mntrocsjkn’ systeem. Zoals Rnssiscbe poppen
wertien overbeden begrepen als passenti in clkaam (loknal past in regiounal,
past in nationnal, past in internationale katiers). Dc opvatcing over tie plants
van tie politick was gerelateerd nan tic Mntroesjkn sysceem. Dit model is bezig
ziju henristiscbc krncbt cc verliezen: politick en bclcitisvocring vinden yank
plants in confignracics die niec passen in tic oude pacronen (vergelijk Dryzek,
1989; Held, 1997). Politick in tic uccwerksamenleviug wortifigekenmerkt door
ecu zoekcocbt unar govemance op en cussen meerticre niveans ofwcl ‘mnltilevel governance’ regimes en transuationale beleitistiscoursen.
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Politick en bcleidsvoering wortien opuicuw uitgcvontien. Traditioncle topdown bureaucrnciscbc scruccuren maken plants voor ambtcnareu, bnrgcrs en
accoren nit tie private sector die bantielen als policieke ‘entrepreneurs’ of ‘probleemoplossers’ in zelf opgezecce belcitisnetwerken (Sabel, Fung & Karkkaien, 2001; Kickert, Klijn & Koppenjan, 1997). Dc partijpolitiek. ceus bet do-
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mein van groce debaccen over tie groce beslissingen, ziec baar ceutrale rol nitgctinngd. In sbmmige gevallen crc~reu tie media policieke kwesties, in andere
gevallen is bet ecu vorm van politieke accic vanuic tie burgersameuleving die

tic barten van mensen veel effecciever aanspreckc dan tie politieke praktijkeu
onlijk
enint-

van parcijen die scerk nfhankelijk ziju van bun leiders. Bovendien is er ook ecu
bed concrete nictiagiug van ouderaf voor tie praktijken van belcitisvocring en
politick: tie opkomsc van ‘life politics’ impliceert ecu nienwe stijl van politicke betrokkenbciti waarmn meusen keuzes in levensstijl combiucren met sterk
gefocusce en weinig met elkaar samenhangentie politieke activiteiten.
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In nile gevallen zien we hoe tic copografic van politick verantiert. Politick en
bcleidsvocriug komen tot stand in nienwe minces. Kenmerkeuti voor tieze
nicuwe ruintes van politick is dat ze in beginsel bescaan nit ecu institutioncle
lccgte: er ziju geen vooraf gegeven regels die bepalen wie verantwoorticlijk is,
wie ancoriccic beeft over wie, of welk soon verantwoordelijkbeiti cc verwach-

ten is. Aangezien politick plnncsviutic tussen organisacies, brengen nile mensen
wel bun cigen insticutionele verwncbtingcn en routines met zich mee. Verder
volgen tie versebillende parcicipancen bun cigen ‘logic of appropriateness’
(Marcb anti Olson, 1989), wnartioor politick in tie nicuwe politicke minces
uooit alleen over inbouti gnat, maar onvcrmijdclijk ook over tie regels van bet

iserete

spel en over tic dynamiek van gcloofwnartiigbeiti.

act-

Gm ecu dergelijke complexe coinmunicatie te begrijpeu kont tie policicologie
van symbolen en becekenis van pas. Lange tijd is tie incerpretacieve socinle
weccnscbnp gcricbc geweest op tie symboliscbe politick en beeft tieze laten
zien tint symbolen niec verkeerd opgcvnc moeten wortien nis nardige bijverscbijusclen van politick, innar tint ze ecu slenceldimensie van macbc en invlocti
vormen in cen tijtipcrk van coustitutionele politick. Lu tic instabiliteit van ecu
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nctwcrksnmenleving verdicuc deze dimensie van macbc en invloed onze zorgvuldige aandncbc.
Politick en bcleidsvocring onder de conditie van radicale ongekerheid

~ek,

Hec falen van tic klassick-moticrnisciscbe overbeid beeft ecu wijdvcrbrcid be-

Loor

wustziju gecretierd van tie aloincegeuwoordlgheid van tie oubedoeltie, perverse consequencies van groocscbaligc racionele planning en tie beperkiugen van
gecencraliscertie, bi~rarcbiscbc regulering als tic bclnngrijksce vorm van colleccieve probleemoplossing (Scott, 1998). Dic beeft ecu tiiep oubebagen ontier
burgers met zich mccgebmnchc over tie mogelijkhetieu van effectieve en veinantwoorticlijke scaacsmacbc. Dic nicuwe sociale bcwnstzijn vorint un ecu pod
van ouzekerbeiti die belangrijke projecten omringc. In esseutic is bet ecu tiemocraciscriug van kennis die tic socinle explosiviceic van veel buidige praktijken beeft gccrc~crti (Beck cc al., 1994). Netwerken ziju niec alleen vnak ‘sterk
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verboutien’ en tinarmec kwccsbarc syscemen; belcitismakers wortien nu ook

gedwongen om tic manier ‘waarop socinal gezien met ouzekerbeden wortit
oingegnan cc bemoverwegen. Dc plocselingc politisering van voetisel in Europa
unar nanleidiug van tic tiubbele crisis van BSE en monti-cn-klnuwzcer kunnen

tic vertiuidelijkcn. Terwiji in bet oude regime van reguleming tic idee prevaleerde dat men nog steeds tic benadering van ‘kenuis voor beleiti’ kon gebruiken (‘zorg ccrst tint tic feiten kioppen’), is tic in tic nicuwe policicke realiccic
niec langer ecu geloofwaardigc strategic van bcleidsvocring. Ulricb Beck
brcngt tieze situatic goed ontier woortien als bij zcgc tint we nn ecu vergrotc
‘awareness of our unawareness’ bebben. Hec wortit algemeen aanvaarti tint
overbeden nict lcgitietn overcind kunnen bontien tint beslissingen alleen genomen kunnen wortien als tic gescbiktc kenuis nanwezig is. Integendeel, in tie

buidige sitnatie moet politick gemaakt wortien outier omstantiigbeticn van ‘indicale ouzekerbeiti’, terwijl socinal protest niet gecontroleerti kan wortien met
tic traditioucle politick van inzec van expertise (Fischer anti Forester, 1993).

Deze policick-sociologische vcrscbuiviug impliceert tie outiergang van tic
mytbe van absolute kennis in bet publicke tiomein. Dit beeft zijn weerslag op
ecu klnssiekc tank van tic beleitisanalyse, namclijk om kenuis voor beleiti cc

leveren. Onder oinscnntiigbedcn van madicule ouzekerbeid moeten belcitisinakers zich bewust zijn van tic beperkingen van bet (suel) kenbare. Het concrete
oplossen van problemen, gcznmcnlijke verantwoordelijkheid en bet continu
uitvoeringsgcricht en colleccief leren worden potentiele bonwstcneu voor ecu
lcvcnsvatbare altemacieve strategic. In meer praktische termen vraagc tic er-

kenning van tieze beperkiugen om tic introtiuctic van coucepten als bet ‘voorzorgsprincipc’, tint ouze politicke inscicucies voorschrijft risico’s te voorkomen, wecentic tint tie wecensehap uiteinticlijk zou kunnen nanconen tint bet onvoorstelbare wnar is (zoals bijvoorbeelti tic rol van certier onbekeutic prionen
in bet geval van BSE). Floewel bet inzicbt tint tie toescanti van radicale ouzekerbeid ecu nictiagiug is voor tic prakcijken van politick en bclcitisvoeriug un

algemeen gedeelti wortic, ziju insticutics yank lnugzaam in bun reactic op tint
inzicbt.
Het vergrote belang van ‘diversiteit’ voor ons begrip v~ politick
Motierne samenlevingen ziju in cultured opzicbc tnecr divers en complex geworden. Het oplossen van mnatschappelijke problemen vercist un bijun onvcrmijdclijk van ons om cc kunnen gnan met ecu reeks van groepen die nict
nootizakclijk tiezclfdc tnal delen. Dit kan yank wnar zijn in lcttcrlijkc zin, zonls met tie opkomsc van bet Spaans als cerste canl in tic VS. of met tic lingnYstiscbc complexiteit van bclcitisvocring in tic Europese Unic.
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Dic geltic ccbccr nog vaker als we talen incerpreceren als algemene systemen
van betekenis. Vcrscbillcntic groepen mensen bebben ecu versebillentie voorstelliug van tic werelti. Mensen gebruiken ecu vari~teit nan concepten en categoric~u om tic werelti cc kunnen bcgrijpcn, wac weticrzijds begrip compliccert.
Dit fenomeen van cultured vcrscbil is niternarti nict nicuw, en er is ecu beleitiswcccuscbappclijke stromiug die zich wijtit nan znlkc kwcstics (Yanow
1996), innar bet toegenomen belang van vcrschil zorgc voor ecu vcrgrotiug
van bet probleem van vertaling: tussen talen, tussen discoursen, en nitciuticlijk
tussen inensen. Dc priucipi~le betekenis van vcrscbil wortit goed begrepen,
innar vercist toch meer empiriscbc input met becrckkiug tot tic implicacies
biervan voor politick en beleitisvocring.
Handelen naar ccn bewustzijn van interdependentic
Hec viertie kenmerk van bclcitisvocriug en politick in tic uccwcrksamenleving
is bet coegenomen besef van incertiepeutiencic. Zoals ‘diversiteic’ tie narti van
processen van bcleitisvocring verantiert door bet probleem van tie vertaling
nan tic ortic cc scellen, zo brcugc incertiepentiencic tic beboefte nan bet licbt om
tieze zeer redle discursieve barri~rcs cc slccbtcn. Als groepen erkeunen tint zij
wcdcrzijtis nfbankclijk zijn omtinc ze ticzelftie fysicke minute ticlen of omdnt
ze dczelftie socinle of milienproblemen ticlen
zullen ze erkenuen tint ze
slcutclproblcmcn nict kunuen oplossen zonder samenwerking. Als tie trnditionele vommen van scuring niec in scant zijn om aftiocutie resulcacen cc genereren
door ecu gebrek nan legicimiteic of cenvoudig omtinc er onvoldoende nansluicing is cussen tic onuvang van bet probleem en tic bestanude territoriale jnristiictics moccen netwerken van netoren ecu meer aftiocutic capaciceic cre&
ren door communicncic en samenwerking. Dit besef lijkt cc leiden tot nienwe
crenciviccic in bet tienken over nicuwe pacronen van coufliccoplossing. Dnarbij
lijkt tie essentic van tic omgang met belcitiscoufliccen ecu substancicel proces
van overleg, geticeltic probleemoplossing en tie ontwikkeliug van regimes van
gcznmcnlijkc verantwoorticlijkbeiti, veel meer dan alleen onderbantielingen
gebaseerti op belangen. Bclcidsvocriug bestant dan nit bet cre~rcn van wat
Hannab Arentit beeft nangedniti als ‘gcmccnscbnppeu van actic’ die in scant
zijn geticeltic problecindefinicies cc berciken en bet ecus cc wortien over gezamenlijkc patien van probleemoplossing~
-
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Beleidsvoering en de dynamick van vertrouwen en identiteit
Uic bet bovenscanutie volgt tic kwcscic van tic dynamick van bet veincrouwen in
tic bcticntinngsc politick. Acbtcmnf zien we hoc tic ‘normale politick’ van bet
nnoorlogsc tijdpcrk vooral kon steunen op bet vercinonwen tint mensen collectief sceltien in of aficititien uic coustitutioncel verankertic institutics. Dit veincronwen was er uatunrlijk nooic zomnar. Er bescouti ecu reeks van rituclen en
mytbes die bielpen om bet vcrtronwcu in tic overbeiti stnantic cc houtien, van
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tic quasi-politicke rol van bet koningscbnp in sommige Enropese lantien tot tic
algemeen gepinnktiscertic vcrs~ccrking van tic greep van tic overbeiti op bet relatief ougecompliccertic mcdinlandscbnp. Nu tic magic van tieze pinnktijkcu
niet langer vnnzclfsprckcnd is, knunen we ook zien boc tieze nltijd ecu sleutelrol bebben vervuld als ricuelen die bet idcologiscbc en emotioucle biutimititiel
vormticu van nationale politicke syscemen.
Hiemit volgt tint in tic ‘nienwe politick’, waarin kenmerkend actoren moeten sameuwerken door mititiel van ecu ovcrscbrijtiing van iustitntiouelc gren-

-

zen, vercinonwen niec zomnar geaccepteerti kan worden. Het gnat bij politick en
bcleitisvocring immers nict cenvoudig om bet vinden van oplossiugen voor
tiringende problemen, mnar op zijn miust eveuzeer om bet vintien van formats
die veintrouwen gencreren onder wctierzijtis nfbnukclijkc actoren. Het concept
van tic necwcrksnmcnlcviug kan ous belpen cc bcgrijpcn wnarom we geYnceresseerd zijn gcinankt in cbcmn’s als ‘vercinonwen’, ‘intertiepeutientie’, en ‘institutionele capaciccic’. Als problemen nict opgclost knunen wortien binnen tic
bcscnantic bcstunrlijkc en policicke katiers, en we nog steeds tic beboefte voclen om ous er tocb mec bezig cc bonden, dienen we nicuwe politieke pinnktij-

ken nit cc vintien. Hicrbij komt ‘vertinouwen’ plocscling unar voren als sleucelvarmnbele die we lange tijd als vanzclfspmekcnti batitien nangenomen (vcrgclijk
Warren 1992). Voorni dank zij tic mime erkenuing van bet werk van Robert
Putnam (1995) krijgc vercinouwen cegeuwoordig substantidle wetcnschappclijke nantiacbt. Wac velen ecbccr niec beseffen, is tint Putnam’s itiec van veincrouwen eigcnlijk berust op ecu cwijfclacbtigc policicke sociologic. Zoals
Bang & S0rcuscn (2000) beargumeuceren, verlant zijn analyse zich sterk op
ecu idec van passief veincrouwen in ecu sterke scant. Ze laten erg overtuigenti
zien tint we veel meer nandncbc moccen scbenkcn nan tic verscbillcndc manicren wnarop tic bcr-nicviutiing van nicuwe policicke praktijken zclf kan bijtiinngen ann tic voinming van ecu actief vercinouwen gecombineerti met directe p0litieke bctrokkcubciti.
Hec belang van tic nicuwe begrip van bet policicke proces als pocentidle generator van vercinonwen wcrpc nicuw licbc op tie reeks van ‘interactieve’ en op
consensus gcrichcc beleitisprakcijkcn die ziju opgckomcn i¶i tic context van tic

nccwcrksnmcnleving. Wclbcscbonwti zijn deze nienwe inteinactieve belcitisvocringsprocessen yank tic plants wnar mensen die ecu bcpanltic mmcc delen
(of tic un ecu regio of ecu bnurc is) clknar voor bet ccinst ccbt outmocten. Belcidsvocriug krijgc tinarmee cen nicuwe becekenis als ecu vommentic kracbt in
bet opbouwcn van vertinonwen tussen wcticrzijtis nfbankclijkc mensen. Zo 5
Forester en anderen tcrcchc hebben opgcmcrkt, wortit vertinouwen gecrederti
ann tic band van accieve parcicipacic in colleccieve actic en probleemoplossing
(Lave anti Wengein, 1991; Forester, 1999; Sabel, Fung et al., 2001). Bovendien
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le

kan nangetoonti worden tint tie discussies biunen tieze processen van belcitis-

1-

voering veel meer genereren dan alleen oplossingen voor geticeltic problemen.
Interactieve beleitisvoering is cegeuwoordig ecu pinaktijk wnarmu mensen nienwe itientiteiten voortbrcngcn. Het bcgrijpcn van deze dynamick van itiencicci-

el

ten is nict alleen van grote wnardc voor bet oncwikkclcn van instrumeucele

oplossingen voor belcitisproblemen, mnar zec ook tic relatic tussen politick en
-

a-

pc

aIc

jk
~rc

belciti op zijn kop. Tcrwijl belcid certier bet resultant was van politicke strijd
tussen vcrscbillcutic policieke partijen, zien we cegeuwoordig boc burgers zclf
gcprikkclti wortien door verscbillcntic belcitisiniciacieven (of door bet gebrek
biernan) en voor bet ccrst politick actief wortien. Dc bemititicling via politieke
parcijen, met bun meningen en proginamma’ s, mnakt plants voor ecu ougeregelde, mnar niec mintier politieke strijti in tie context van specificke belcitistiomeinen. Als tic gevestigtie inscicucionele routines van parcijpolicick en uco
corpoinncisciscbe onderbandelingen bun bcuristiscbc wnartic verliezen als kanalen van bclnugcnvcrtegeuwoortiigiug, als burgers zicb niec langer in scant
voclen om zicb volledig cc itientificeren met bcpnnltic leiders van partijen of
vercuigingen, dan kinijgt bclcitisvocriug in feite ecu nicuwe status. Heden ten
tinge is ‘bclcitisvocriug’ veel bclangrijker gewortien als toned voor politick
dan certier. Tcrwijl we in bet verletien bclcitisvocring zagen als bet resultant

van tie voinming van politieke wil (‘we mocten tie binucustetien berbonwen!’),
zijn bet nu yank tic processen van bclcitisvocriug die leitien cot tic vommiug
van politicke wil.
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De vijf uitdagingen en de heleidsarrangementenbenadering
tti

a-

Ic

in
ls
rti

tg

In tic licbt bezien bauteert bet bock Political Modernisation and the Environment nog groccudeels ecu kiassick-inscicncionecl perspectief: bet gnat over gestabiliscertic arrangemencen op vcrscbillcutic schanluiveans van belcitispinakcijkcn (zic tic tiefinitic van ecu ‘belcitisarrangement’). Tcgelijkcrtijti opcnbnart
zich in bet bock ecu voomnmelijk cmpiniscbc kijk op nicuwe politieke minutes
en op insticutioncle ‘lcegten’: over greuzen been, bijvoorbeclti in tinnnsuntiounle arrangemencen-in-wording, en op mondunic schanl, bijvoorbccld in tie
politicke activiteiten van NGO’s rontiom iAtcrnncionnlc confercutics en veintiinagen. Deze ontwikkclingcn verdienen meer anntincbt in bet tbcoreciscb

rannuwerk. Hctzclftic geltit voor bet tbcmn van tie ‘inadicale ouzekerbeid’.
Weliswnar refercert bet bock nan discussics rontiom risk society en reflexieve
motieinniscriug, ecu tinitielijkc situcring van tic thema, cmpiniscb of theoretiscb, is nfwczig. Nog sterker geltic tint voor bet tbcmn ‘(culcurele) diversiccic’,
met uitzonticring misscbien van bet booftistuk wnarin bet vcrscbil cussen tic
Duitsc en Nederlantise ‘belcitisculcunin’ nan tic orde is, zij bet louter cmpiniscb.
Het thema ‘intertiepeutientie’ is tinarentegen wel ecu intriusick aspect van tic
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arrangemeuccubenatiering. Accoren wortien als van elknar nfbankclijk gecon-

cacbc

ceptunliscerti, ni dan niet resulterenti in tie vorming conlities in bcleitisvoering.
Deze incertiepentientics uicen zicb op bet viak van bet discours (geznmcnlijkc

logei
lnncz

problccmdeflni~ring), spelregels (gczamcnlijkc inscitutioncle inbetidiug) en
bulpbronncn (realiseren van colleccieve nitkomsten). Het thema ‘vertinouwen’,

tierti
nnnl~

ten slotte, ontbrcckt weer gebeel in bet bock. Dat is curicus, want joist op basis van nile cmpinische onticrzocken naar kwcscies als tic Bccuwclijn, samenwerking over greuzen, rol van NUG’s in bet inceinuncionale circuit en vemienwing van lantibouwbelciti kan bet coeb nict antiers dan tint vinagen over institutioucel veintronwen zich natirukkclijk bebben gemanifesceerti.
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Naar mijn itice zon tic bclcitisnrrnngcmcnccnbcunderiug zicb verder mocten
oncwikkclcn door banin sceun niec langer primnir cc zocken bij tic abstinacte sociale cheoric. Gooi die kinnkkcu ecus weg en kijk of je dan kan lopen! Political

gaan
inass~
beiti
disci

Modcrnisation and the Environment probeert conceptucel tic versebillentic

van

gebeurcenissen in tic politick cc veinklaren, voorcbouwenti op macrosociologi-

licul

sche iuzicbtcn. Het interessance van bet bock is cebter vooral tic koppeliug

vloc

unar concrete manifescacics van governance. Zclfs biunen ecu relatief overzicbtelijk tiomein als bet omgcvingsbclciti blijken verschillcutic actoren zicb
zeer vcrscbillcntic voorstelliugen cc maken van politick, blijken tie configuinaties van parciciperentie accoren issne-specifick en iticc6n over effectieve poli-

scbc
zon
won
kort

cicke accic varmnbel. Dc vinnag unar tic mate waarmn tic klassiek-motiemistischc

scinn

inscitucics werkelijk cen belemmering ziju voor bet vinden van effectieve oplossingen blijft ccbtcr onbcancwoorti.

Naci

nnai
Juist bier wrcckt zich tint tie vinnagstelling van bet bock sceunt op al cc bretic
tiefinitics. Dc tiefinitic van belcitisarrangemencen als ‘cijdclijkc stabilisntic’
van organisatic en inbouti van beleiti is op zich untuurlijk niet problematiscb.
Maar bet was nardig geweest als tic theorievorming in bet cerste dccl bad geleiti tot tic formulering van bijvoorbeclti ecu vijftnl cypen van beleitisarrange-

om
opci
voci
cot
anal

menten. No wortit slcchts geconcluticerti tint er ecu groce varititeit ann belcidsarinangementen bestant, waarbij nile noteors tot cigen inticlingen komen. Qok
bier ligt dos nog cen mooic optiracbt.
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Ecu antier voorbeeld van tic outbinekende couceptuele mitider~lbouw is tic cen-

(mr

tinale rol van bet begrip ‘dualiteic van stinuccunin’. Voor mij is tint begrip punin
ecu bulpmititicl. Hec is ecu berinucriug tint actoren bandelen. nunar ‘nict ontier
omstnntiigbcticn die ze zclf bebben gekozen’, zoals tint ecus door ecu sociobog balverwege tic negeucientic ecuw werti gefoinmulcerti. Ann tie anticre kant
is bet ecu beriuncriug tint ecu veinklaring in termen van alleen nunar struccuren

Dit

cc kort schict. Dat is volgens mij overigens nog steeds tie simpele veinklaring
voor tie enomme populariteic van tic socinle theoric van Gititicus siutis tic jaren

cc I
ten
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Verandering van p0//tic/c, vcrnicuw/ng van mi/icube/cid 53

tncbcig. Hij scbrccf op bet juiste moment bet bock tint sociologen en politicologen bevrijddc nit bet bermetiscbc tienken van bet stinuctuinalisme van Ponc
n

lantzas en Alcbusscr. Aan tie anticre kant bedientic bij tiegenen die zich cezclfticrtijti begonuen cc realiscren tint sociale dynamick meer veronderstelt dan tic

analysevan motivatics alleen.
Dc dunliceit van scroccunin is in die zin ecu bulpinititiel. Maar ook weer nict
meer dan tint. Het is ecu ontierlegger voor ecu ecbtc socinle theoric, die vartabelen bcscbrijft in bun onderliuge relatics. Juist in bet veld van tic milicupolitick is bet cocb goeti tienkbaar om bier veel expliciccer mec nan tic gang cc
gaan. Dat straccgiscb gedinag en scructuren van belang ziju kan nanwclijks veininassen. Wac we willen weten is boc tic veranticrentie opstdlling van tie over-
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Ic
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heid ten opzicbce van vervuilers beeft tioorgcwcrkc; hoe tie parallel spelcutic
discussic over overbeid en mnrkt en over vcinantwoordelijkbctieu en kcrntnkcn
van tic overbeiti van invlocd was op bet tienken over bet management van mllienproblemen; hoc tic rol van NGO’ s die dynamick op baar beurt weer beYnvloctitic cnzovoorc. Zclfs Gititiens beeft na 15 jaar ecu meer explicicte praktiscbe oini~ntatic gekozen (al werti zijn werk tinar nict beter van) en voor ons
zou zijn werk over socinle cheorie tocb ook vooinal als ontierlegger mocten
worden gcbmikc. In die zin doen tic anteurs zicbzclf misschicn zclfs wel cc
kort: ze wecen veel meer over tic dynamick van tic miliensector dan in tic abscracce tnnl van Gititiens cot uictimkking kan worden gcbinacbt.
Natnnrlijk gnat bet daarbij dan nict om het zoeken unar algemene wetten of
unar tie ‘essencic’ van governance in tic nccwcrksnmcnlcviug. Vecleer gnat bet
om bet exploreren van tic vari~tcit ann manicren wnarop bet besturen zich
opcnbnarc, van tic becekenis biervan voor ons begrip van politick en belcitisvocring, van tic relatic tussen scant en samenleving, van ouze mogclijkbeticu
cot colleccief leren en conflictoplossing, en van tic narti en rol van tic belcitisanalyse in tic alles. Joist tieze koppeling cussen cmpiniscbe focus op manifescacics van governance in tic nctwcrksnmcnleving ontbreekt in bet outierbavige

)k

bock. Politicke moticinuisering wortit m.i. cc zeer, en tins cc dctcmministiscb
(nltbans dat gevaar tiinaagt bet in Licb), als ecu mncrosociologiscbc varmnbele
bcscbouwti (impact), en cc weinig als ecu t~ittimkkiug van concrete prnktijkcn
(manifestation).
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Conclnsie
Dic booftiscuk cinncbcce bet bock Political Modernisation and the Environment
cc plancscn in recence politicke tiebacten en nictingingen, bier geanalyseerti in
ceinmen van cen nicuw vocabulaire voor tic discipline (governance, ticlibera-
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tieve democratic, netwerken e.n.), in cermen van ecu nicuwe beunticriug (tic

iutcrprctncicvc), en in cermen van vijf relevance chema’ s voor tic tockomst
(nienwe policicke mimten, inadicale ouzekerheiti, diversiteit, intertiepenticutie
en vertronwcnliticntitcit).

Ca~
Pol

Dr’
Fa)

I

Tot op zekere boogtc past bet bock uicscckcuti binnen tieze outwikkclingcu.
Het banteert bet nicuwe vocabulaire ten tide en past tic ook op ecu interessaute wijzc in ecu vijftal case studies toe. Heczclftic geltit voor tie door mij
onticrscbrcvcu benatiering en gesceltie nittingingen. Sommige aspecten tinarvan zien we cemg in tic annlyse, anticre nict of nnnwclijks. Het bock beviutit
zicb hieinmec thcorctiscb ergeus tussen tic ‘Itiassicke’ en ‘nienwe’ policicologic
in, en mcngt dientengevolge ook tic tiaarbij borcutic coucepten. Dnar kan ecu
bewuste keuze ncbtcr liggen, manin die wortic nict getixpliciccerti of beargumenteerd. Hec beeld van ecu cclccciscbc beuntiering blijft tinardoor bangen.
Mijn twectic centrnlc kritickpunt becreft tic bantering van bet concept politicke
moderniscring. Zoals gczcgti wortic tint meer nls ecu impact dan als ecu ‘mauifescation’ geconceptualiscerti, alle ‘scmccuinncicrccorick’ ten spijt. Hier ligt ecu
macrosociologiscb decerminisme op tic loer.
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Ontianks tieze kinitiscbc opinerkiugen levert tic bock ecu zinvolle en interessante bijdragc nan bet buidige policicologiscbe en bcstnninsknntiigc debat, tint
in ziju anupak en uitstinnliug ook vertier gnat dan bet milieu-issue alleen, en
bovendien tic cigen discipline (die van tic bcleitiswcccnscbappen) ovcrstijgt.
En tint is m.i. tic grootstc verdicuste van bet bock.
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