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HOOFDSTUK 4 THEORETISCHE CONSEQUENTIES: BURGERSCHAP 

VOLGENS VAN GUNSTEREN EN GIDDENS 

4.1 Burgerschap en Waarden 

De twee hoofdrichtingen in de sociaal wetenschappelijke toepassingen van Wittgensteins 

latere filosofie zijn als leidraad gebruikt in het onderzoek naar de basis van Giddens' 

handelingstheorie. Het doorslaggevende verschil tussen de twee aanwendingen is het ten 

onrechte toeschrijven van een epistemologische oriëntatie aan zijn filosofie. Het belang van deze 

conclusie neemt af als dit verschil geen belangrijke theoretische consequenties heeft. Daartoe is 

hier een test uitgevoerd bij Giddens en Van Gunsteren voor "burgerschap". Een begrip dat cruciaal 

is voor een democratische samenleving. De overheersende opvatting in het publieke en 

wetenschappelijke debat is dat het handelen van de burger op waarden moet zijn georiënteerd. 

De twee auteurs die hier worden vergeleken zijn het, weliswaar op verschillende gronden, eens 

over de meer bescheiden plaats die in een conceptualisatie van burgerschap aan "waarden" moet 

worden gegeven. Democratisch handelen moet zich kunnen ontwikkelen. Daarom zijn in de 

vergelijking jongere medeburgers en het onderwijs betrokken. 

Theorievorming over burgerschap vindt voornamelijk plaats vanuit waarden. Michael de 

Winter volgt in zijn "Kinderen als Medeburgers" een ander spoor. Daarin staat participatie centraal. 

Hij is geïnspireerd door de burger die in "Eigentijds Burgerschap" is geschetst. Dit is een rapport 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland dat onder leiding van 

Herman van Gunsteren tot stand is gekomen. Volgens het rapport heeft het onderwijs geen 

moraliserende taak. Zijn "burgerschap" is voor een groot deel naar een duiding van "regelgeleid 

handelen" uit Wittgensteins latere filosofie ontwikkeld. Één van de vragen die Anthony Giddens 

zich stelt na de voltooiing van de structuratietheorie is hoe het handelen van de burger moet 

worden geconceptualiseerd. De afnemende betekenis van de traditionele politieke ideologieën 

maakt deze vraag relevant. Er doen zich opvallende parallellen tussen beide auteurs voor. 

Giddens conceptualiseert "burgerschap" eveneens naar de latere filosofie en relativeert het belang 

van waarden ook. Aan de relatie die in beide gevallen met de latere filosofie wordt gelegd is nog 

door niemand aandacht besteed. 

Naast deze overeenkomsten bestaat er een belangrijk verschil tussen beide auteurs. 

Volgens Van Gunsteren berust de betekenis van een handeling op een consensus in een 

levensvorm of over de adequaatheid van een regel in een handelingssituatie. Volgens Giddens' 

interpretatie van de latere filosofie is dit onjuist. De betekenis van een handeling wordt gevestigd 

door een techniek van handelen die niet is gebaseerd op de interpretatie van een situatie en een 

consensus daarover, maar bestaat uit de beheersing van een structuur van regels. 

Het doel van de komende analyse is het vaststellen van de consequenties die uit 

verschillende interpretaties van de latere filosofie moeten worden getrokken. Door een toepassing 

op het onderwijs worden deze consequenties zo duidelijk mogelijk gemaakt en kunnen zij 
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bovendien naast een theoretische ook een praktische betekenis krijgen. Gezien de dominante 

positie die de oriëntatie op "waarden" inneemt, kan een analyse van de achtergrond van 

alternatieve benaderingen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk en wetenschappelijk 

debat. Vanuit het dominante standpunt is zo een discussie tot nu toe vermeden. Een voorbeeld 

is een recente publikatie van Cees Klaassen. Hij laat in zijn boek over het belang van waarden 

voor moraal, burgerschap en sociale integratie van jongeren in een hoog-moderne samenleving 

merken dat hij Van Gunsteren en Giddens niet over het hoofd heeft gezien, maar besteedt geen 

zin aan de bezwaren die beiden hebben tegen een handelingstheorie die uitgaat van waarden. 

De Winter vindt dat maatschappelijke participatie van jongeren in het onderwijs nauwelijks 

wordt bevorderd. Van Gunsteren heeft later zelf, alhoewel voorzichtiger, de consequenties van zijn 

burgerschapsconcept voor het onderwijs besproken. Giddens is niet ingegaan op het onderwijs, 

maar zijn conceptualisatie biedt voldoende mogelijkheden voor een vergelijking met de 

consequenties die Van Gunsteren trekt. 

De vergelijking van de conceptualisaties van burgerschap door Van Gunsteren en Giddens 

is relevant voor het jeugdbeleid. Dit beleid is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar. Het moet er 

toe bijdragen dat zij een eigen plaats in de samenleving verwerven. Tussen jeugd en samenleving 

bestaan verschillen die soms moeilijk te overwinnen zijn. Voor het ontstaan daarvan is het beeld 

van de jongere als vreemdeling gebruikt. De twee kanten, de "ontvangende gemeenschap" en de 

"vreemde" moet tijd worden gegund voor gewenning en ontwikkeling naar zelfstandigheid. Het 

resultaat van deze fase kan ook blijvende afstand zijn. 

De socioloog Kees Schuyt wil met dit beeld aangeven hoe algemeen en specifiek 

jeugdbeleid elkaar gedeeltelijk overlappen maar ook wie het meest kwetsbaar zijn: "Jong en 

vreemd telt dubbel". Allochtone jongeren groeien op in een vreemde omgeving "terwijl ze zoals alle 

jongeren in elke samenleving al moeite genoeg moeten doen om volwassen en zelfstandig te 

worden".1 Deze problematiek vormt de achtergrond voor de vergelijking tussen Van Gunsteren en 

Giddens. Het is de vraag hoe men in het onderwijs om dient te gaan met de verschillen tussen 

jongeren en de samenleving. De drie auteurs en de waardenbenadering omschrijven burgerschap 

voor jongeren als democratisch. Jeugdbeleid dient gericht te zijn op gelijke kansen tot deelname 

aan de samenleving. Dat is een democratische eis. Een democratie kan alleen voortbestaan indien 

jongeren daarnaar leren handelen. Dit algemene doel van het beleid zal een aandachtspunt zijn 

bij de beoordeling van de benaderingen die hier worden besproken. Voordat de consequenties van 

het verschil in interpretatie van de latere filosofie aan bod komen, zal de dominante plaats worden 

toegelicht die "waarde" in de discussie over onderwijs en sociale integratie inneemt. 

Politici die op het belang van waarden wijzen maken zich zorgen over de 

"fragmentarisering" van de samenleving. Synoniemen die in wetenschappelijke publikaties worden 

gebruikt zijn "vermagerde cultuur", "vergruizelende" en "verbrokkelde" samenleving. Er klinkt een 

erosie van zingevingsstructuren in deze terminologie door, van het verdwijnen van tradities, 
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ideologische referentiekaders en waarden, waar verdeeldheid voor in de plaats komt. Een remedie 

is het versterken van oude en nieuwe waarden in het burgerschap. De Amerikaanse socioloog 

Amitai Etzioni is adviseur op dit gebied van premier Tony Blair en president Bill Clinton. Zijn 

diagnose luidt: "In de laatste twintig jaar hebben we niet alleen de rol van het gezin verkleind en 

de scholen hun karaktervormende taak ontnomen, we zijn ook onze morele steun kwijtgeraakt".2 

Vervolgens omschrijft hij de school als "de tweede verdedigingslinie" en het gezin als 

"eerste". In Duitsland wordt de verbreiding van deze inzichten niet gehinderd door politieke 

scheidslijnen. Politici die zich aangesproken voelen door Etzioni zijn afkomstig uit de SPD, CDU 

en de Grüne Partei.3 Politiek Nederland deelt dezelfde zorgen. Tussen de grote politieke partijen 

in Nederland is een brede consensus ontstaan over de revitalisering van normen en waarden. In 

de verkiezingsprogramma's voor 1998 is het een belangrijk "issue" geweest. De W D is, net als 

de PVDA en het CDA dat eerder hebben gedaan, het belang gaan onderschrijven van 

communitaire waarden in school en gezin. Een besluit op het partijcongres in 1996 is dat de 

overheid moet moraliseren, alhoewel men in de partij liever spreekt van "normen stellen".4 

Pleidooien voor een versterking van waarden met onderwijs staan in het eindverslag van 

het debat over de "Pedagogische Opdracht" en de publicatie waarmee het "Kennisdebat" is 

geopend. In 1994 begint het debat in Nederland naar aanleiding van de vraag van de toenmalige 

minister van onderwijs, Jo Ritzen wat de pedagogische opdracht van het onderwijs is. Het 

antwoord acht hij van belang voor de burgerschapsvorming. Alle bijdragen zijn van meet af aan 

gericht op waarden en normen. De vraag van Ritzen is zo verengd tot: welke waarden moet het 

onderwijs overdragen? 

Deze beperking is mede ingezet door de staatssecretaris voor het Voortgezet Onderwijs 

in het eerste kabinet Kok, Tineke Netelenbos: "In een maatschappij als de onze is het noodzakelijk 

dat individuen zich terdege bewust zijn van hun eigen waarden en normen én die van anderen. 

Juist het onderwijs speelt in die bewustwording een belangrijke rol".5 Het debat over de 

Pedagogische Opdracht heeft er toe bijgedragen dat na de Basisvorming het bevorderen van 

democratisch burgerschap formeel nu ook als kerndoel in de vernieuwde tweede fase van het 

Voortgezet Onderwijs is opgenomen. Het doel geldt vanaf 1998 en luidt: "Het functioneren als 

democratische burger in een multiculturele samenleving ook in internationaal verband." Inhoudelijk 

is het debat over "de Opdracht" echter in algemeenheden blijven steken. 

In de sociaal wetenschappelijke onderdelen van het in 1996 in Nederland begonnen 

Kennisdebat wordt eveneens met nadruk gewezen op een versterking van gemeenschappelijke 

waarden als het middel om een "fragmentarisering" van de samenleving tegen te gaan. Heleen 

Dupuis stelt bijvoorbeeld dat door de complexiteit van de kennissamenleving een aantal groepen 

dreigen af te haken: "Daarom is het meer dan ooit juist in een kennissamenleving van het grootste 

belang het thema van verantwoord burgerschap in het onderwijs op te nemen. We hebben het dan 

in feite over moraal". Zij concludeert dat het aanbod van het onderwijs niet uit een massieve 

gesloten moraal moet bestaan: "maar wel een visie op de samenleving en haar belangrijkste 
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waarden".6 Anton Zijderveld waarschuwt in dezelfde lijn voor een samenleving van overmaat 

zonder leidraad. Hij noemt het met informatie overstelpte individu: "een culturele thuis- en 

dakloze".7 

De voorbeelden uit de politiek en de debatten geven aan hoe belangrijk "waarden" worden 

gevonden voor de integratie van de hoog-moderne samenleving. De omschrijvingen die van het 

begrip worden gegeven blijven, ook bij Dupuis en Zijderveld, heel algemeen. Beleidsmatige 

beschrijvingen van belangrijke waarden worden niet gegeven. Ex-staatssecretaris Netelenbos 

noemt gedragskenmerken als "moed" "beleefdheid" en "prioriteiten stellen" die in het Amerikaanse 

onderwijs worden nagestreefd en naar waarden zouden verwijzen.8 Engeland vormt een 

uitzondering. Er is daar een waardenlijst opgesteld door SCAA, de nationale organisatie die de 

overheid adviseert over het schoolcurriculum. Op kritiek dat de inhoud gedateerd is, reageert de 

voorzitter van dit advieslichaam, Nicholas Tate, dat het algemene oordeel over de Victoriaanse 

samenleving waar de waarden naar verwijzen positief moet luiden. Hun bindende kracht vormt 

volgens hem een voorbeeld. 

De socioloog Han Leune doet onderzoek naar het evenwicht dat in samenlevingen ontstaat 

door het verwerven van waarden. Het uitgangspunt komt overeen met Etzioni. Hij verstaat onder 

de normatieve taak van de school het bijdragen aan de vorming van gedragsnormerende 

principes. Vanaf het jaar 1000 hebben zich volgens hem in Nederland negen maatschappelijk 

veroorzaakte wendingen naar dit soort principes voorgedaan. De oorzaak is een noodzakelijk 

herstel van een doorgeslagen balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. Zo verklaart 

Leune het begin van de huidige "wending" in de jaren negentig als volgt: "de recente discussie 

over "de pedagogische opdracht van de school" is waarneembaar gekoppeld aan zorgen over de 

sociale effecten van groeiend materialisme en individualisme".9 De sociale dwang tot de 

wendingen zit in het object van de sociologie. Met dit soort karakteriseringen van het object is in 

de vorige hoofdstukken van het hier uitgevoerde onderzoek al afgerekend: handelingsoriëntaties 

en dwang doen zich niet achter de rug van mensen om gelden. 

In alle bovengenoemde gevallen wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat een 

waardeovertuiging tot een wijze van handelen en gedeelde waarden tot de cohesie van een 

samenleving leiden. Theoretische aanwijzingen hiervoor worden niet gegeven. Voor Klaassen en 

de auteurs die deze benadering volgen zijn democratie, vrijheid en gelijkheid "waarden". Het 

onderwijs heeft als taak de overdracht daarvan of een oriëntatie daarop in het gedrag te realiseren. 

Leerlingen moeten lessen overwaarden krijgen. Voor bijvoorbeeld De Winter is deze vormende 

taak om allerlei redenen, maar in het bijzonder vanwege het abstracte karakter tijdsverspilling. 

Klaassen is een van de weinige auteurs die in het kader van burgerschap van jongeren is 

ingegaan op de theoretische achtergrond van waarden. Hij heeft enige tijd geleden de 

uitgangspunten geanalyseerd van socialisatietheorieën. Daarbij is de conclusie dat er wellicht in 

de toekomst een bevredigend verband kan worden gelegd tussen objectivistische theoretische 
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stromingen en subjectivistische handelingstheorieën in de sociologie.10 Recente overzichtswerken 

bevestigen dat ondanks zekere toenaderingen, een synthese nog ontbreekt.'1 

Klaassen heeft onlangs opnieuw zijn positie in de theorievorming bepaald. Hij blijft 

ambivalent en pendelt tussen de polen van de objectieve zingeving en de subjectieve 

betekenisverlening door het individu. Het vertrekpunt is: "Waarden zijn in onze ogen principes die 

bepalend zijn voor ons handelen en het menselijk leven en de samenleving zingeven".12 In de 

objectieve zingeving door een waarde ontstaat de aansluiting tussen een interpretatie van de 

handelingssituatie en een handeling. Klaassen neemt vervolgens een subjectivistisch standpunt 

in. De problematiek van de "fragmentarisering" houdt volgens hem in dat de traditioneel aanwezige 

relatie van het individu met sociale groeperingen en instituties verandert. De binding van 

homogene waardenstelsels valt weg en het is op zichzelf aangewezen: "Het individu moet de 

waarden en normen overal vandaan halen en voor zichzelf tot een zinvol geheel zien te maken".13 

Hij schakelt daarna weer over op "waarden" als "gedragbepalend principe" door te stellen dat de 

vrijheid van keuze voor het individu "beperkt is": een samenleving functioneert alleen met een 

consensus over waarden. Klaassen geeft zo geen antwoord op de vraag waarom handelen door 

waarden wordt bepaald. Hij gaat ook verder niet in op de soort waarden waar een sociale 

consensus over moet bestaan. 

Wat de auteur wel duidelijk maakt is dat hij een voorstander van waardeneducatie is. Dit 

blijkt uit de aanhoudende aandacht voor het onderwerp in allerlei publicaties en uit de felheid 

waarmee op een andere opvatting wordt gereageerd. "Vorming in de context van onderwijs is een 

dekmantel voor indoctrinatie", waarschuwt Hofstee degenen die burgerschap met onderwijs willen 

bevorderen. Waarden horen gewoon niet thuis in het onderwijs en een vormingsconceptie die zich 

op de ontwikkeling van waarden richt is een onderwijskundig gedrocht".14 Na een verdere 

toelichting op het standpunt van Hofstee, concludeert Klaassen: "Uit het bovenstaande komt 

duidelijk naar voren dat de auteur van de onderwijsparagraaf (uit het rapport "Eigentijds 

Burgerschap" C.N.) zich verzet tegen de pedagogische opdracht van de school, tegen de 

overdracht van waarden of houdingen als zijnde niet-cognitieve, affectieve doelstellingen van 

onderwijs en ook tegen zuilspecifieke waardenstimulering.".15 Uit deze kritiek blijkt dat Klaassen 

pedagogische vorming van leerlingen gelijk stelt met waardeneducatie. 

De invulling van het burgerschap met waarden gaat gepaard met een neiging tot 

moraliseren. Deze wordt extra gevoed door de specifieke wijze van interpreteren van en het 

reageren op gebeurtenissen in de samenleving. Er bestaan twee voedingsbronnen. Beide werken 

in de vorm van het maken van betrekkelijk willekeurige generalisaties. Het focussen op bepaalde 

waarden wordt hierdoor versterkt. De eerste veralgemenisering treedt op bij twijfel of bepaalde 

belangrijke waarden onderschreven worden door iemand of door een groep. In deze onzekerheid 

is het een kleine stap naar de vraag of deze waarden in het algemeen wel voldoende aanwezig 

zijn. Calculerend gedrag van een burger of een criminele jongere kunnen zo wijzen op een 

dreigend algemeen tekort aan waarden. De generalisatie berust op het uitgangspunt dat de leden 
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van een samenleving een kern van belangrijke waarden dienen te delen. De constatering van een 

zwakke schakel leidt tot twijfel aan de kwaliteit van meer onderdelen van het smeedwerk. De 

remedie is een algemene oproep tot onderschrijving van belangrijk geachte waarden door de 

samenleving. 

De tweede bron van morele actie heeft betrekking op de ontwikkeling van waarden. De 

plaatsen waar de samenleving tot een samenhangend geheel wordt gesmeed, zijn gezin en 

school. Het veralgemeniserende is hier dat het specifieke tekort aan waarden bij een criminele 

jongere of een materialistische jonge burger, een indicatie is dat het in algemene zin schort aan 

de overdracht van belangrijke waarden in onderwijs en opvoeding. Bij de instelling van een 

jaarlijkse nationale gedenkdag voor Philip Lawrence met ingang van 1996 in Engeland hebben 

beide bronnen gefunctioneerd. Lawrence was docent in het speciaal onderwijs voor leerlingen met 

probleemgedrag. Hij is eind 1995 voor zijn school door een ex-leerling doodgestoken. De leiders 

van alle belangrijke kerkelijke en politieke organisaties in Engeland, van de oppositie tot en met 

de opperrabijn, hebben met grote instemming op dit initiatief van de toenmalige regering 

gereageerd. 

De gedachte dat elke schakel een defect in zich zou kunnen dragen, leidt tot gevoelens van 

grote onzekerheid in het alledaagse leven; plotseling kan blijken dat er geen sociaal houvast meer 

is. Aanwijzingen voor het functioneren van beide bronnen, de twijfel aan waarden in de 

samenleving en in het bijzonder aan het onderwijs, komt men in de kranten en wetenschappelijke 

publicaties volop tegen. Zygmunt Bauman, socioloog en auteur op het gebied van postmoderne 

ethiek, heeft de gevoelens van sociale onzekerheid onlangs in de "New Statesman" bekritiseerd. 

Hij geeft eerst een karakterisering:"Just below the ground we walk upon, there seems to be a thick 

seam of boiling fears". De plaats en tijd van de aanstaande eruptie zijn niet te voorspellen. De 

oplossing die de "current moral crusade" biedt, bestaat uit de versterking van het moreel gezag 

van het gezin, de leerkrachten en de politie. Deze oplossing hoort volgens Bauman bij een 

maatschappijtype uit de vorige eeuw. Hij stelt daartegenover: "We live in a new world; our troubles 

are of a new kind, and so must be their cures."16 

Over het standpunt dat de ontwikkeling van burgerschap in het onderwijs met "waarden" 

moet worden gerealiseerd en de invulling van de "pedagogische opdracht" bestaat echter vrijwel 

geen discussie. Gerard de Vries die tot de kleine groep van critici behoort, stelt vast dat in dit 

referentiekader belangrijke culturele verworvenheden ontbreken als het geven van kritiek en het 

kunnen relativeren van het eigen handelen.17 Het belang van deze kritische houding voor het 

voortbestaan van een democratie, nodigt uit om andere invullingen van burgerschap voor jongeren 

te onderzoeken. De theoretische status van "waarde" is ambivalent. De invulling die voor het 

onderwijs is gegeven komt neer op een oude doos uit het Victoriaanse tijdperk ofwel de 

"characterbuilding" uit Amerika die ex-staatssecretaris van onderwijs Netelenbos wil. Nu de 

belangrijkste kenmerken van de waardeneducatie zijn belicht, kunnen die andere conceptualisaties 

aan bod komen. Het alternatief kan met De Vries worden getypeerd als een "waardenloos" concept 
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van democratie en burgerschap. De jongere die als "vreemdeling" zijn weg moet zoeken in de 

moderne samenleving ondervindt hier meer steun van. 

De richting die Van Gunsteren, De Winter en Giddens inslaan valt met geen van de 

kenmerken van de waardeneducatie samen. In die richting ligt de nadruk op alledaagse 

handelingspraktijken. Er is geen moraliserende taak voor het onderwijs weggelegd. Waarden zijn 

niet relevant voor het concreet vormgeven aan burgerschap in de hoog-moderne samenleving. 

Bovendien is het zeer de vraag of er een tekort aan gedeelde waarden is. De samenleving is niet 

"vergruizeld" en mensen zijn niet cultureel "dakloos". 

Handelen wordt niet door waarden gestuurd. Als inhoudelijke achtergrond van de hier 

ondernomen verkenning van meer actuele begrippen van burgerschap zijn twee hoofdstukken van 

belang. Bij de vergelijking van de conceptualisatie van Van Gunsteren en Giddens is gebruik 

gemaakt van de beoordelingsresultaten van beider duidingen van het latere werk van Wittgenstein 

uit het tweede hoofdstuk. Daarnaast zijn de geconstateerde toename van reflexiviteit en de 

opkomst van een post-traditionele samenleving uit het vorige hoofdstuk van belang; in plaats van 

het volgen of behouden van een traditie wordt het gebruik van deskundige kennis het 

referentiepunt voor de inrichting van het sociale leven. 

Na een korte introductie van Van Gunsterens conceptualisatie, zal De Winters toepassing 

worden toegelicht. Vervolgens zullen na een meer uitgebreide bespreking van het "burgerschap" 

van Van Gunsteren en Giddens de begripsmatige consequenties van hun verschillende 

interpretaties van de latere filosofie worden vastgesteld. 

4.2. Burgerschap en jonge medeburgers volgens Van Gunsteren 

In 1992 zijn de resultaten van een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid in Nederland naar burgerschap gepubliceerd onder de titel "Eigentijds 

Burgerschap". Het stond onder leiding van Herman van Gunsteren.18 De resultaten zijn door De 

Winter en hemzelf gebruikt voor het opstellen van aanbevelingen voor het Voortgezet Onderwijs. 

De titel roept associaties op met een verslag over de handhaving van burgerrechten.19 Het 

onderzoek gaat daar niet over. Met een voorbeeld kan worden aangegeven waarin de opzet 

verschilt van deze en andere verwachtingen. In de Chinese Volksrepubliek zijn onlangs in een 

regeringskrant de burgerrechten in eigen land vergeleken met de naleving in de Verenigde Staten 

van Amerika. Een van de maatstaven is de verspreiding van de ziekte Aids. In de Chinese krant 

worden voor de Verenigde Staten van Amerika cijfers genoemd. Over de besmetting in China 

wordt geen informatie verstrekt. De Chinese burger wordt gerustgesteld: zo een "disaster" komt 

in zijn land niet voor.20 De Chinese machthebbers onthouden hun burgers zo informatie waar zij 

recht op hebben. 

Uit het voorbeeld spreekt een eenzijdig burgerschap. Het gaat Van Gunsteren om de 

tweezijdigheid van de republikeinse omschrijving van Aristoteles: een burger "is hij of zij die zowel 
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regeert als geregeerd wordt". Dat is zijn uitgangspunt voor een studie naar een neo-republikeins 

burgerschap in de huidige tijd. Het "neo" is toegevoegd om het denkbeeld uit te sluiten dat de 

burger er voor de republiek is. Het is duidelijk dat Van Gunsteren hiermee niet de met het 

voorbeeld uit China gedemonstreerde sociale of mensenrechtenkant van burgerschap wil 

uitwerken, maar de politieke dimensie. Een ander aspect is dat het "Eigentijds Burgerschap" geen 

betrekking heeft op de "gerechtigheid" en de "kosmopolis" die ook in het voorbeeld voorkomen. 

In een reactie op kanttekeningen van de filosoof Lolle Nauta, die dit een omissie vindt, stelt Van 

Gunsteren: "Eerst een eigentijdse burgerschapsconceptie ontwikkelen, dan deze zich uit innerlijke 

kracht laten ontwikkelen, om haar pas daarna bloot te stellen aan netelige domeinvragen zoals die 

van Nauta".21 Voor het opstellen van normatieve claims en voor de beoordeling van de naleving 

van burgerrechten in een samenleving als de Nederlandse en daarbuiten, moet eerst worden 

vastgesteld wat neo-republikeins burgerschap als wijze van handelen in een moderne samenleving 

inhoudt. Belangrijke vragen voor dit theoretisch onderzoek zijn hoe dat burgerschap in de huidige 

plurale samenleving past, welke handelingsoriëntatie het biedt en op welke wijze de overheid deze 

conceptie kan behartigen. Het onderzoek is geïnspireerd op de filosofische denkbeelden die Van 

Gunsteren rond "levensvorm" heeft ontwikkeld in zijn boek "Quest for Control" uit 1976. Pluraliteit 

wordt omschreven als het anders zijn van mensen. Burgers zijn "robuust" en kunnen goed omgaan 

met dat "anders zijn". In een "levensvorm" ontstaat doorgaans vanzelf een rechtvaardige 

normativiteit in het omgaan met pluraliteit. 

De Winter legitimeert met Van Gunsterens conceptualisatie zijn opvatting over de 

maatschappelijke positie die jongeren moeten krijgen. De kern van zijn analyse van het 

functioneren van jongeren is: "Dit boek gaat dus over een bijdehante generatie die desondanks 

meer bij de hand genomen moet worden om nu en straks als betrokken medeburgers in de 

samenleving te kunnen functioneren".22 Door meer participatiemogelijkheden in het gezin, de buurt 

en de school te creëren kunnen jeugdigen leren samenwerken en tegenstellingen overwinnen. Dit 

is een voorwaarde voor "de ontwikkeling van een sociale hechting en betrokkenheid of anders 

gezegd burgerschapsvorming".23 

Participeren in het maatschappelijk leven leert jongeren het autonome, loyale en 

oordeelkundige handelen dat voor het neo-republikeins burgerschap vereist is. Onbenutte kennis 

en kunde van moderne jongeren moet worden aangesproken. Mogelijkheden zijn er te over. 

Scholen kunnen leerlingen bijvoorbeeld betrekken bij het handhaven van regels en meeleren 

beslissen. Daarvoor zullen zij moeten veranderen. De Winter vindt dat scholen van het onderwijs 

een glasteelt maken voor leerlingen die buiten steeds meer vrijheid genieten. Jeugdigen "hebben 

de vrijere omgangsvormen en de verruiming van gedragsmogelijkheden moeten bekopen met een 

platonische relatie tot de buitenwereld".24 Adequaat omgaan met verschillen in sociale 

verhoudingen en regels moet op de eerste plaats groeien in een natuurlijke sociale omgeving waar 

jongeren in aanraking komen met die verschillen. Een betekenisvolle sociale integratie van 
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jongeren ontstaat door samen te handelen, niet door een cognitieve exercities met waarden. De 

laatste kritiek, die De Winter niet verder toelicht, slaat op de werkwijze bij waardeneducatie. 

De didactiek bij waardeneducatie is gericht op de ontwikkeling van morele denkpatronen 

rond intersubjectieve waarden. De kwaliteit van het normatieve handelen hangt af van het bereikte 

cognitieve niveau. De educatie vindt, in tegenstelling tot wat De Winter voor ogen staat, in het 

leslokaal plaats. In de klas kan met voorbeelden gewerkt worden aan het maken van de juiste 

begripsmatige onderscheidingen. Hierover verschilt men niet van mening in de waardeneducatieve 

benadering, wel over de juiste leerroute.25 Er bestaan twee opvattingen. Één methode is de 

"waardenoverdracht". De leerling wordt daarbij direct in aanraking gebracht met de te verwerven 

waarde. De andere aanpak is de "waardenoriëntatie", waarbij de verwerving geleidelijk plaats moet 

vinden via een vergelijking van positieve en negatieve voorbeelden en de verschillen met andere 

waarden. Uit de keuze van De Winter voor levensechte leersituaties en leren door te handelen kan 

worden afgeleid dat hij in zijn afwijzing geen verschil maakt tussen beide leerroutes. Het blijft gaan 

om het verwerven van een abstracte leerinhoud die louter op een cognitief niveau kan worden 

gereproduceerd en geen consequenties heeft op gedragsniveau. 

Waarden zijn volgens De Winter niet constitutief voor de betekenis van het handelen en 

gaan daar gewoonlijk ook niet als een oriëntatie aan vooraf. Deze opvatting over waarden wordt 

in algemene zin, ondanks de verschillen in hun theoretische benadering, door Van Gunsteren en 

Giddens gedeeld. De betekenis van een waarde is volgens deze auteurs dat een handelingswijze 

daarmee achteraf kan worden verantwoord. Een ander belangrijk verschil met het communitarisme 

is dat Giddens stelt dat waarden nog nooit zo algemeen zijn onderschreven als op het moment. 

Opvallend daarbij is dat de meeste waarden waar men het in de wereld veelal over eens is in 

negatieve zin worden geformuleerd. Zo achten velen de uitspraak juist dat de weg naar een 

duurzame aarde nog heel lang is. De modaliteit van het handelen die met een zo geformuleerde 

waarde kan worden gerechtvaardigd is vaak eveneens, denk aan een uitspraak "dat is niet goed 

voor het milieu", negatief. Een defensieve formulering vermindert het grote belang van het tot 

stand komen van deze universele waarden geenszins. In het bijzonder omdat zij, zoals Giddens 

aangeeft, in termen van verantwoordelijkheid en niet van plicht zijn geformuleerd. Dat houdt geen 

blindvolgend gedrag in maar het kunnen geven van redenen voor gedrag. Giddens schrijft over 

verantwoordelijkheid: "It runs counter to fanaticism, but has its own compelling power, for 

commitments freely undertaken often have greater binding force than those which are simply 

traditionally given."26 

In de door De Winter bepleite participatie wordt "democratie" niet apart besproken en lijkt 

op de achtergrond gewoon te worden verondersteld. In zijn opvoedingstheorie wijst hij keer op 

keer op de gevolgen van het negeren van het aanwezige handelingspotentieel bij de jeugd. Hij vat 

zijn streven samen met de slagzin: "repressie leidt tot depressie". Tussen gezin en samenleving 

is te weinig ruimte voor de maatschappelijke oriëntatie van de beginnende burger. De school kan 
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deze oriëntatie mede verschaffen als zij oefenruimte voor betrokkenheid wordt. De school en het 

onderwijs zullen zich daardoor in de richting van democratie ontwikkelen. 

Het "bijdehante" van de jeugd dat de school verder moet ontwikkelen is in een essay voor 

het dagblad "Trouw" verder beschreven. De Winter heeft op een aantal niet met name genoemde 

scholen voor Voortgezet Onderwijs klassen geobserveerd. Met veel voorbeelden geeft hij een 

algemene indruk van dit type onderwijs. Op de scholen komt een bijna "dwangmatige 

methodiekcultuur" voor. Het pedagogisch handelen moet daardoor worden omschreven als een 

apart staande opdracht voor de school, die vervolgens nauwelijks kan worden ingevuld omdat de 

vakdidactiek bepalend is voor het handelen van de individuele docent. In de woorden van De 

Winter: "Het is een cultuur waarin de vakmatige didactiek zegeviert over een breder, 

maatschappelijk vormingsdoel".27 

De dwang die hij observeert doet zich in allerlei vormen voor. Zoals het te strak volgen van 

een Montessori methodiek, de strikte aanpak in, op zich vaak uitstekende, vakdidactische 

methoden en modulaire onderwijssystemen. Voor de individuele docent lijkt deze aanpak 

afwisselend en ideaal, maar voor de leerling ontstaat door de herhaling bij elk vak een dodelijke 

saaiheid. Hier wordt opgevoed tot het "verwerken van sociaal geïsoleerde brokjes kennis". Het 

effect van al deze vormen is dat de maatschappij waar de school middenin hoort te staan niet lijkt 

te bestaan. Aan het nieuws van de dag, de herverkiezing van president Clinton waar hij een 

geobserveerde klas over hoort praten, wordt niet gerefereerd. De hele schooldag lang treedt geen 

van de docenten "buiten de methode", zelfs niet bij het vak geschiedenis. 

De Winter schuift de discussie over onderwijs als "kennisoverdracht ofwel persoonlijke en 

maatschappelijke vorming" terzijde als niet relevant. Dat is: "een achterhoedegevecht, want heden 

en toekomst vragen niet om doelen van bovenaf, maar van binnenuit".28 Er kan geen scheiding 

worden gemaakt tussen een pedagogische en een didactische opdracht in het leren op school. 

Hij citeert als ondersteuning van zijn alternatief voor het leren op de bezochte scholen de 

onderwijspedagoog Wim Wardekker: "Het gaat om de transformatie van leerstof in de constructie 

van identiteit en van persoonlijke beelden van jezelf, als deelnemer in allerlei concrete 

maatschappelijke activiteiten".29 Onderwijs moet gericht zijn op het "oog van de leerling". Het is De 

Winter opgevallen hoeveel dat "oog" opmerkt aan cultuurgebonden verschillen in het gedrag van 

docenten en tussen leerlingen onderling. Leerlingen kunnen daar meestal op een 

vanzelfsprekende wijze en met respect mee om gaan. 

De Winters oproep om het jeugdbeleid meer te richten op participatiemogelijkheden voor 

jongeren is voor het beleid en het sociologisch onderzoek niet nieuw. Het belang van zijn bijdrage 

is de invulling met het burgerschapsconcept. Hij verwijst zelf in algemene zin naar de rechten van 

het kind. In 1993 heeft de toenmalige minister van WVC, Hedy d'Ancona, het bevorderen van 

maatschappelijke betrokkenheid van jongeren echter al als centraal beleidsvoornemen gesteld. 

Zij haalt in haar nota "Jeugd betrekken" een Europese omschrijving aan als de essentie van haar 

beleid: "Voor mijn beleid hanteer ik de definitie zoals die voorkomt in een publikatie van de Raad 
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van Europa "... participation defined as young people's right to be included, to be allowed and 

encouraged to assume duties and responsibilities and to make one's own decisions"."™ 

Op onderzoeksgebied verwijst De Winter in algemene zin naar de figuratiesociologie, maar 

niet naar de specifieke toepassing daarvan op opvoeding en school door Manuela du Bois-

Reymond. Zij heeft al geruime tijd geleden geconstateerd dat er een kloof bestaat tussen gezins-

en schoolopvoeding. De omgang van gezinsleden krijgt in toenemende mate de kenmerken van 

een "onderhandelingshuishouding". Dit begrip uit de figuratiesociologie is inmiddels zo 

gemeengoed geworden dat Justitie en ouders zich daarop oriënteren bij het beoordelen van 

opvoedingsgedrag. Ex-minister Winnie Sorgdrager uitte in een voordracht over het ontstaan van 

probleemgedrag bij jongeren haar bedenkingen over het doorslaan van de ontwikkeling naar een 

"onderhandelingshuishouding". Zij wijst eerst op het verleden waar in een "bevelshuishouding" 

ouders "een vanzelfsprekend gezag hadden". Nu wordt het gedrag in het gezin "bepaald door 

afspraken die ouders en kinderen op voet van gelijkheid maken" en "In het moderne gezin wordt 

in een sfeer van democratisch overleg besloten, aldus die sociologen".31 Het bezwaar van de ex-

minister van Justitie is dat deze omgang geen regel mag worden. Volgens haar moeten ouders 

ook grenzen aan het gedrag van hun kinderen stellen. Zij verwijst in haar toespraak niet alleen 

naar een feitelijke ontwikkeling maar suggereert dat "die sociologen" zelf ook de norm stellen dat 

alles "onderhandelbaar" moet zijn in het gezin. Die pedagogiek geldt niet voor Du Bois-Reymond 

en andere onderzoekers op dit gebied. Zij hebben nog geen totale omslag in gezinnen naar een 

huishouding van louter onderhandelen geconstateerd en in interpretaties van 

onderzoeksresultaten wijzen zij alleen op het belang van een evenwichtige verhouding tussen 

verschillende leefsituaties zoals thuis en op school. 

Allochtone ouders kennen de ontwikkeling ook waar de ex-minister op wijst. Zij stellen zich 

daarop in om voor hun kinderen een goede brug te slaan naar de samenleving. Het algemene 

beeld over de opvoeding door allochtone Nederlanders is van een nadruk op gezagsverhoudingen, 

conformisme en externe controle. Uit recent onderzoek blijkt echter een diversiteit. Vooral onder 

Creoolse Surinamers in Nederland doet zich een grote dynamiek voor en is de afstand ten 

opzichte van autochtone ouders gering: "Assertiviteit en vaardigheid in het onderhandelen gelden 

in deze milieus steeds meer als voorwaarden voor maatschappelijk succes in Nederland.32 Du 

Bois-Reymond heeft het overgaan van gezinnen op onderhandelen het meest uitgebreid 

onderzocht. Zij heeft daarbij vergelijkend onderzoek met Duitsland verricht. Dat onderzoek geeft 

indicaties dat de "onderhandelingshuishouding" in Duitse gezinnen meer voorkomt dan hier.33 

Het is opmerkelijk dat De Winter niet ingaat op een pedagogisch artikel van Du Bois-

Reymond over de negatieve gevolgen voor jongeren van het veel minder aanwezig zijn van een 

onderhandelingshuishouding op de scholen dan thuis. Het artikel is in 1986 geschreven. Zij noemt 

eerst een paar trends die tot de verzachting van autoritaire verhoudingen tussen jongeren en 

ouders en de ontwikkeling van jeugdculturele leefstijlen hebben geleid. Zoals de liberalisering van 

morele en seksuele normen en de opkomst van de massaconsumptie bij de jeugd. Op school 
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verandert er in wezen weinig. Daar gaat het: "nog steeds om leren onder 

afhankelijkheidsverhoudingen".34 Het gezin heeft met de "onderhandelingshuishouding" een 

pedagogisch antwoord op de grote veranderingen in het leven van jongeren gegeven. Daar is de 

school niet toe in staat geweest. De spanning of onevenwichtigheid tussen deze twee leefgebieden 

is onbevredigend opgelost. Jongeren hebben voor de discrepantie tussen hun leven op en buiten 

de school een "compromis" gevonden dat bestaat uit het zich "gezellig maken" op school. Het 

maakt, samengevat, veel uit of leerlingen de school leuk vinden vanwege het pedagogisch gehalte 

of als vertier. 

De invoering van het "Studiehuis" in de Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs waar 

veel scholen in Nederland zich nu op voorbereiden, zal de spanning die Du Bois-Reymond 

constateert slechts gedeeltelijk verminderen. Men zou daarbij ook een pedagogische stimulans 

van een meer verantwoordelijke positie van de leerling in de organisatie van de school verwachten. 

Dat is niet het geval. De voorgenomen veranderingen betreffen vrijwel uitsluitend het leerproces 

en een andere didactiek. Een verband tussen schoolcurriculum en de Pedagogische Opdracht is 

eveneens niet gelegd. Hier werkt het taboe nog volop waar Schuyt eerder op heeft gewezen; de 

schoolprestaties staan boven alles.35 Aan meer participatie van de leerling aan de school als 

sociale omgeving wordt nauwelijks gedacht. Het project van de Pedagogische Opdracht is formeel 

in januari 1995 door de Nederlandse regering afgesloten. Voor zover er meer aandacht aan het 

pedagogisch handelen door de docent wordt besteed is dat, door het accent op 

waardenontwikkeling, eerder sturend dan op sociale verantwoordelijkheid en competentie gericht. 

Het al wat oudere oordeel van Du Bois-Reymond en de recente kritiek van De Winter blijven 

daarom van waarde. Temeer omdat de publicaties over het "studiehuis" eigenlijk alleen kritisch zijn 

over de invoeringsproblematiek.36 

Hiermee is de theoretische en beleidsmatige context verkend van De Winters opvatting 

over een beantwoorden aan de handelingscompetenties die aanwezig zijn bij de jeugd. Het 

empirisch onderzoek naar het minder aanwezig zijn van een onderhandelingshuishouding in het 

onderwijs dan in het gezin is een ondersteuning van zijn oproep dat de school meer rekening moet 

houden met "bijdehante jongeren". Na deze verkenning van een alternatief voor de 

waardenbenadering en de mogelijkheid van een andere invulling van de "Pedagogische Opdracht" 

is het van belang de bron van De Winters opvatting van de jongere die "zowel regeert als 

geregeerd wordt" te onderzoeken. Daarna kunnen in een vergelijking van de 

burgerschapstheorieën van Giddens en Van Gunsteren de consequenties duidelijk worden van 

verschillende interpretaties van de latere filosofie van Wittgenstein. 

De Winter neemt het "robuuste burgerschap" over maar verwijst voor de argumentatie van 

de conceptualisatie naar Van Gunsteren. De argumenten zijn door deze auteur vanuit een 

eenduidige basis ontwikkeld vanaf de jaren zeventig tot heden, van voor "The Quest for Certainty" 

tot en met "Neo-republican Citizenship in the Practice of Education". In het laatstgenoemde artikel 
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geeft hijzelf een toepassing op het onderwijs, zodat naast de argumenten ook nog eventuele 

verschillen met de invulling die De Winter heeft gegeven kunnen worden opgemerkt. 

De filosoof Nauta onderschrijft in een tweede reactie op het rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de noodzaak van een nieuw 

burgerschapsconcept. De homogeniteit die samenhing met de verzuiling is in Nederland 

verdwenen. Moderne burgers zijn er verschillende levenstijlen op na gaan houden. Een 

oriëntatiepunt voor het rapport is: "Burgers leven in een plurale samenleving, een wereld waarin 

zij voortdurend geconfronteerd worden met mensen die anders zijn dan zij."37 "Pluraliteit" is 

omschreven als anders zijn van mensen. Een robuuste burger kan omgaan met de 

verscheidenheid in zijn handelingsomgeving. Het tweede oriëntatiepunt is dat wanneer hij niet om 

kan gaan met dat "anders zijn" en in een levensvorm niet uit zichzelf een rechtvaardige 

normativiteit in het omgaan met pluraliteit ontstaat, de overheid eisen aan die handelingspraktijk 

moet stellen. 

De omschrijving van de burger als iemand die competent kan handelen neemt Nauta ook 

over. Zijn kritiek is echter dat in "competentie" normatieve voorwaarden, zoals 

"aanspreekbaarheid" en "het vermogen tot identificatie met de ander", niet aan bod komen. Van 

Gunsterens reactie is dat dit soort uitwerkingen voor hem tot een volgend traject behoren. 

Vanwege het vertrekpunt vanuit de latere filosofie blijft de vergelijking van de conceptualisatie die 

hij en Giddens van burgerschap geven hier ook beperkt tot de hoofdlijnen. Hij ontwikkelt zijn 

burgerschapstheorie rond twee kernbegrippen uit die filosofie: "regel" en "forms of life". Beide 

begrippen vooronderstellen, in zijn gebruik, het bestaan van een sociale consensus bij de 

totstandkoming van betekenis. Dat is vanzelfsprekend. Hij haalt er enkel de slagzin "it takes two 

to tango" voor aan. 

Het Wittgensteiniaanse begrip levensvorm is in de theorie over het handelen van de burger 

uitgewerkt met "ervaren", "reflectie in het doen" en "seeing as". Het eerste concept verwijst naar 

de zintuiglijke ervaring van een handelingscontext, het tweede naar het denken dat onmiddellijk 

op het handelen is betrokken en het laatste naar de typeringen die daarin voorkomen. 

Het begrip regel wordt gespecificeerd in "bewerken", "institutie" en "reflectie over het doen". 

Van Gunsteren verwijst eerst naar de mogelijkheid om de typeringen in een context te veranderen, 

vervolgens naar de middelen daarvoor van de kennis en sociale dwang die als regels in instituties 

zijn georganiseerd en tenslotte noemt hij de distantie van het handelen die nodig is wil men van 

die instituties gebruik kunnen maken. Zo kunnen levensvormen met reflectie worden aangepast 

door ze anders te benoemen of inventief aan iets nieuws te koppelen. 

In het tweede hoofdstuk is bij het scala aan sociaal wetenschappelijke duidingen van de 

latere filosofie al op de vaste lijn in Van Gunsterens toepassingen gewezen. Hij heeft in "The 

Quest" een kritiek ontwikkeld op een "rational-central-rule approach". Met Wittgensteins historische 

kennis- en taaltheorie kan de onmogelijkheid worden aangetoond van een logische en centrale 

regelgeving. De toepassing komt erop neer dat een totale theorie van de samenleving onmogelijk 
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is. Een sociologisch voorbeeld is de olieboycot van Nederland door de Arabische landen. De 

pointe is dat het voor een overheid onmogelijk is om beleid af te stemmen op allerlei locale 

omstandigheden zoals een krantenberichtje over vermeende steun aan Israël dat in een 

geruchtencircuit als een "sneeuwbal" is gaan werken. Van Gunsterens theoretische 

ontwikkelingslijn is dat men een betekenis moet verklaren met de sociale interpretatie van een 

handelingscontext. Dat is de verbinding van zijn burgerschapstheorie en bestuurssociologie met 

de latere filosofie. "Ervaren" verloopt interpreterend. Ervaring bestaat uit "typeringen" als 

verpleegster, slechte leerling, kunstenaar, asielzoeker, journalist enzovoorts. Nieuw in "Eigentijds 

Burgerschap" is de concipiëring van het sociale leven in een plurale samenleving. Met een 

verwijzing naar de latere filosofie geeft hij, overigens zonder verdere analyse, aan dat de ervaring 

van de werkelijkheid doortrokken is van een "seeing as". De betekenis van het handelen van de 

ander is doorgaans direct in de waarneming aanwezig: "We zien niet eerst feiten en zoeken daar 

vervolgens een interpretatie en zingeving bij. Nee, de zingeving is in de ervaring en waarneming 

gegeven."38 

Met stijlmiddelen en voorbeelden wordt "ervaren" toegelicht. Het stoppen bij "rood licht" 

wordt niet voorafgegaan door een redenering. Haakjes in "zin(geving)" benadrukken de 

afwezigheid van een bewust denkproces. Van Gunsteren noemt dit uitgangspunt daarom 

fenomenologisch. Soortgelijke duidingen zijn geen uitzondering. In de handelingstheorie van 

Glastra van Loon, die in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is besproken, is Wittgensteins 

taalfilosofie het complement geworden van de fenomenologie van Merleau-Ponty. Het hele latere 

werk als fenomenologisch opvatten komt ook voor.39 

Burgers leren competent handelen door mee te doen in een "levensvorm" en de normaliteit 

daarvan te ervaren: "Normaliteit verschaft snelle oriëntatie, levert een fonds van vragen en 

strategieën, en is het gravitatiepunt waaromheen mensen hun verkeer ordenen. Normaliteit 

organiseert pluraliteit".40 Pluraliteit is het gewoon anders zijn ofwel het hinderlijke verschillen van 

mensen die met elkaar te maken hebben. Een levensvorm is doorgaans op impliciete 

overeenstemming gebaseerd. Een consensus kan worden betwijfeld. Het is mogelijk om 

gevestigde typeringen in onze waarneming en ervaring te doorbreken. Dit sociale proces noemt 

Van Gunsteren "bewerken". Het "hinderlijk anders zijn" wordt in een bewerking getransformeerd, 

waarna een nieuwe consensus kan worden bereikt die eerst expliciet is. De wijze waarop men tot 

een gedragsregel voor een mogelijk nieuwe normaliteit komt kan variëren van een zoen geven tot 

naar de rechter gaan. "Zien als" komt dus in twee gedaanten voor. Doorgaans impliciet als 

waarneming maar ook af en toe, tijdens het "bewerken", als verwijzing naar een gehanteerde 

waarnemingscategorie. 

Pas als een gewoonlijke manier van handelen als mogelijkheid niet aanwezig is voor de 

actor omdat kenmerken van de handelingssituatie hem onbekend zijn, zal hij op grond van zijn 

ervaring met andere situaties een handelingsregel als leidraad construeren. Zo komt een nieuw 

handelingspatroon tot stand op grond van een creatief vermogen tot omgaan met de praktische 
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vereisten van handelingssituaties. Van Gunsteren stelt nadrukkelijk dat regelgeleid handelen in 

de betekenis van de latere filosofie zich voordoet in dit soort problematische situaties, waarin vaak 

iets geleerd moet worden. 

Het bewerken van de ervaring van een handelingscontext is institutioneel en regelgeleid. 

"Instituties" zijn bijvoorbeeld een gesprek, de gemeenteraad, de media, bemiddeling. Er bestaan 

geen pasklare oplossingen. Naast wat standaard manieren van doen zoals uitpraten of 

vriendelijkheid, zijn er situaties waarin geïmproviseerd moet worden of die om "bricolage" vragen. 

Ter toelichting hoe de twee hoofdbestanddelen van het ambt van de burger, van de 

"levensvorm" en de "regel", zich in het denken voordoen, dient een onderscheiding van Donald 

Schön over manieren van reflecteren. Schön richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden bij 

ontwerpers. Zijn werk is veel toegepast in onderzoek naar beroepssocialisatie. Improviserende 

jazzmusici zijn exemplarisch. Hun denken is: "smoothly integrated into ongoing performance". Dit 

handelen past bij de invulling die aan levensvorm is gegeven. Het denken in dit voorbeeld is een 

"reflection-in-action". Een omschrijving is: "We may reflect in the midst of action without interrupting 

it". Daartegenover staat het denken dat bij het gebruik maken van een "institutie" past. "We may 

reflect on action, thinking back on what we have done in order to discover how our knowing-in

action may have contributed to an unexpected outcome."41 Van Gunsteren noemt burgers 

"robuust" omdat zij zich veelal zonder hulp van "instituties" redden. 

De begripsmatige onderscheidingen die Van Gunsteren in het handelen van de burger 

maakt komen overeen met de hoofdpunten van zijn interpretatie van de latere filosofie van 

Wittgenstein in "The Quest". Impliciete sociale zingeving is de norm en regelgeleid handelen een 

uitzondering. Er is echter een belangrijke nieuwe toepassing die Van Gunsteren in zijn theorie over 

burgerschap aan zijn oorspronkelijke duiding geeft. Ook het anders zijn van typeringen in een 

plurale samenleving is zonder meer opgenomen in het ervaren van de handelingscontext. Bij de 

sociale overeenkomst in de interpretatie van een context zijn algemene verschillen tussen het 

eigen gedrag en dat van anderen inbegrepen. Het begrip pluraliteit komt niet voor in "The Quest". 

De gestelde beleidsproblematiek gaat nu verder dan bestuurders. Hij wil ook de vraag 

beantwoorden wat het voorkomen van verschillende levensvormen en het bestaan van individuele 

levensstijlen voor burgers zelf inhoudt. 

Zijn analyse van het handelen van de burger is zo relevant vanwege het monopolie van de 

waardenproblematiek. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is 

in 1992 gepubliceerd. De bezorgdheid op dit gebied is sindsdien al maar toegenomen. Tegen het 

einde van dit millennium is het waardenvraagstuk, zo stelt de onderwijssocioloog Leune, wederom 

actueel. De samenleving is uit balans door een te sterke nadruk op individualiteit. Vanuit het 

perspectief van het" neo-republikeins burgerschap" is er geen "communitaire" beweging nodig om 

met elkaar om te kunnen blijven gaan. Sociale organisatie berust op levensvormen. De 

samenhang of integratie in een plurale samenleving komt tot stand via de contactpunten of kleine 
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overlappingen tussen de levensvormen van groepen mensen die met elkaar hebben te maken. 

Een overlap is voldoende voor de ontwikkeling van eventuele samenwerkingsvormen. 

Als een overeenkomst in taal, overtuiging of waarden feitelijk ontbreekt hoeft deze niet 

kunstmatig aan te worden gebracht. Van Gunsteren heeft in zijn rede bij de presentatie van het 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dit standpunt zo geformuleerd: 

"Om met elkaar om te gaan is geen diepere gemeenschappelijkheid nodig. Feitelijk bij elkaar 

passende gedragingen zijn voldoende".42 Hiermee is niet alleen gereageerd op het centraal stellen 

van waarden. Dit is tevens de uitwerking van de neo-republikeinse opvatting van het "zelf kunnen 

regeren". Het gaat om concrete handelingsafwegingen die mensen zelf kunnen maken. Burgers 

zijn meestal in staat om, indien de situatie dat vereist, het bij elkaar passende gedrag dat ontbreekt 

te realiseren. De contacten tussen hen leiden tot extra activiteit als een interactie niet soepel 

verloopt. Net als tussen politieke partijen kunnen bij gezamenlijk beleid verschillen blijven bestaan. 

Slechts bij conflicten en hinderlijke onduidelijkheden moet pluraliteit worden gereorganiseerd. Er 

is aanleiding genoeg voor deze herdefiniëring van burgerschap. De huidige conceptualisatie stamt 

nog uit het tijdperk van het vormgeven aan de verzorgingsstaat. In die tijd zagen burgers in 

Nederland zich nog als onderdeel van een politieke zuil. De pendant van de "robuuste burger" is 

een andere concipiëring van sturing van de samenleving. 

Er is een vergelijkbare herdefiniëring nodig van de optiek van een overheid. De 

voorwaarden vooreen gecentraliseerde beleidsvoering, of een "rational-rule-approach" zoals Van 

Gunsteren dat oorspronkelijk heeft genoemd, zijn steeds minder aanwezig. Naast de begrippen 

die tot nu toe zijn besproken voert hij een acronym in: DOS (De Ongekende Samenleving). Met 

de vergelijking is een ondoorzichtigheid van de samenleving aangegeven die de afgelopen 30 jaar 

door de onthiërarchisering alleen maar is toegenomen. Bestuurders laten zich misleiden door 

instituties die kenbaar zijn. De vergelijking van de samenleving met iets ongekends verwijst naar 

de logische onmogelijkheid voor bestuurders om met alle levensvormen vertrouwd te zijn en deze 

feitelijk te sturen. Het concept DOS biedt de mogelijkheid om allerlei misvattingen rond de 

verhouding tussen de burger en "de politiek" te corrigeren. Het beeld van de handelingsbekwame 

burger dat in "Eigentijds Burgerschap" is ontwikkeld houdt noodzakelijkerwijs een verandering in 

hoe de overheid regeert. Neo-republikeins burgerschap gaat immers over "regeren en geregeerd" 

worden. Van Gunsteren heeft de politieke aanleiding tot het nieuwe concept van burgerschap later 

in een aparte publicatie, met Rudy Andeweg, uitgebreid toegelicht. 

Stuurders zitten er voortdurend naast en verbetering van het sturingsmechanisme blijkt niet 

te helpen. Meer kennis en gegevens ook niet; deze worden verzameld en geïnterpreteerd vanuit 

een beeld van een samenleving met een hiërarchie waarin mensen een duidelijke plaats hebben. 

De besturingsinstituten waarin dit beeld heerst en de maatschappij sluiten niet meer goed op 

elkaar aan: "De wereld laat zich in haar objectieve en meer subjectieve aspecten niet meer 

adequaat representeren door wetenschap en data, respectievelijk partijen en parlement."43 Er 

kunnen talloze voorbeelden van deze slechte aansluiting worden gegeven. 
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Met het bevolkingsregister kon niet worden vastgesteld wie bij de vliegramp in de Bijlmer 

in Amsterdam gedood waren. Later kon het register evenmin uitsluitsel geven wie van de meer dan 

duizend illegalen die voor het loket stonden recht had op een verblijfsvergunning als nabestaande 

van een slachtoffer. De werking en het voortdurend sleutelen in het sociale zekerheidsstelsel is 

een ander voorbeeld. Van een beproefd politiek middel kan minder gebruik worden gemaakt: "Het 

schikken en plooien, de gebruikelijke weg om kennis en politieke wil tot eenheid van beleid te 

smeden, wordt ook almaar moeilijker."44 De relevantie van het DOS-concept is dat veel negatieve 

beeldvorming over de politiek kan worden gecorrigeerd indien politici een onderscheid maken 

tussen wat politiek wel of niet nastreefbaar is. Maatschappelijke vormgeving is geen kernfunctie 

van een politieke democratie. Daarentegen is de omvorming van een lotsgemeenschap tot een 

republiek van burgers wel realiseerbaar. 

De relevantie van de hier genoemde kritiek blijkt in het bijzonder indien de 

waardenbenadering wordt gecombineerd met een gecentraliseerde beleidsvoering. Om deze 

relevantie te doen uitkomen kunnen twee voorbeelden worden genoemd. Het eerste is een actueel 

onderwijsbeleid op het gebied van waarden dat is voorgesteld door een gezaghebbend politicus. 

Het andere betreft het resultaat van een conferentie over de mogelijkheid van onderzoek naar de 

realisatie van de "Pedagogische Opdracht". 

Van Gunsterens kritiek geldt zowel de vormgeving van het beleid als vanzelfsprekende 

veronderstellingen daarachter. Hij richt zich ook tegen het denkbeeld dat het handelen gestuurd 

kan worden vanuit een algemeen "metaniveau", zoals van waarden. Men zou kunnen denken dat 

met de voortgeschreden deregulering van overheidsdiensten al meer wordt uitgegaan van de 

"DOS" en de onmogelijkheid wordt erkend van een centraal aansturende overheid of een "rational 

central rule approach". Deze beleidsopvatting geldt in ieder geval niet voor de voorzitter van de 

fractie van de W D in de Eerste Kamer. 

Hans Wiegel karakteriseert de situatie op veel scholen als: "te weinig regels, te weinig 

structuur ... te weinig normen en waarden". Een belangrijk doel van het overheidsbeleid in de 

komende jaren moet zijn het terugbrengen van "normbesef en burgerschapszin". Dat kan worden 

gerealiseerd door het instellen van een: "Een task-force, een speciale eenheid, op hoog niveau, 

onder leiding van de Minister-President, met de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, Justitie, 

Onderwijs, jeugd en sport."45 

Het beleidsvoorstel sluit aan bij de geconstateerde brede politieke consensus in binnen-

en buitenland over het ontwikkelen van waarden en normen bij de burger in opvoeding en 

onderwijs. Hij verwijst zelf ter ondersteuning van zijn standpunt naar het goede voorbeeld dat Tony 

Blair in Engeland geeft. Wiegels voorstel wijst op het belang van een discussie over het neo-

republikeins concept van het handelen van de burger. Daarin worden de noodzaak tot 

gemeenschappelijkheid en de mogelijkheid van sturing van de samenleving sterk gerelativeerd. 

In de maand waarin Wiegel zijn speech gaf, is er een conferentie georganiseerd door de 

Programmaraad voor Onderwijsonderzoek over het thema of er richtinggevende 
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onderzoeksvragen over de realisatie van de Pedagogische Opdracht kunnen worden 

geformuleerd. Dit thema is zeker relevant als denkbeelden over de brede consensus over waarden 

in de samenleving, zoals van Wiegel, tot beleid worden gemaakt. Het antwoord over de realisatie 

is vooralsnog negatief. Er wordt getwijfeld aan de onderzoekbaarheid van de Opdracht. Een 

probleem is of onderzoekers dicht bij de praktijk moeten gaan staan of is het beleid juist gediend 

met onderzoek dat: "dat verklaringen tracht te bieden voor onderliggende processen?". De 

deelnemers sluiten ook niet zonder meer aan bij een invulling met "waarden en normen". De 

constatering is dat de inhoud van de Opdracht nog niet gedefinieerd kan worden: "gaat het om het 

aanleren van sociaal gedrag, om morele vorming, om het kweken van burgerschapszin of om nog 

andere zaken?"46 

Beleidsonderzoek ten behoeve van de realisering van de Pedagogische Opdracht is 

prematuur. Deze conclusie lijkt overeen te komen met het standpunt dat Van Gunsteren in een 

artikel over onderwijs formuleert. Hij wil eerst het daaraan voorafgaande gebied verkennen of 

burgerschap wel met onderwijs moet worden bevorderd. Het antwoord is bevestigend, maar 

genuanceerd en voorwaardelijk geformuleerd. Democratische vorming bespreekt hij nauwelijks. 

Wellicht met dezelfde reden als in "Eigentijds Burgerschap" dat dit aandachtspunt zo overheerst 

en belangrijk is dat er moeilijk over valt te praten. 

In de publicatie over het neo-republikeins burgerschap in de handelingspraktijk van het 

onderwijs wordt De Winters boek even genoemd. Er bestaat een verschil tussen beide auteurs in 

de relatie die met het onderwijs wordt gelegd. Van Gunsteren is daar in tegenstelling tot De Winter 

afwachtend en voorzichtig in. Als het onderwijzen in burgerschap wordt bepleit is dat vaak om 

problemen op te lossen: "Focusing on the education of children often disguises a failure to 

understand and improve citizen interaction among adults."47 Het wordt nog gevaarlijker indien dat 

burgerschapsonderwijs succesvol is en men een ander soort mensen produceert. Vanuit de neo-

republikeinse omschrijving gezien passen "burgerschap" en "onderwijs" echter heel goed bij elkaar. 

Het concept kan daar, door bepaalde vormen van handelen herkenbaar te maken, net zo 

richtinggevend werken als in de samenleving: "Citizenship works precisely as a guiding principle 

in situations like that of education, in which people are half free, neither completely autonomous 

nor purely slaves."48 In dit soort verhoudingen leeft de burger ook in de samenleving. Daarom heeft 

Van Gunsteren burgerschap gedefinieerd als het competent om kunnen gaan met verschillen, 

afhankelijkheid en onvrijheid tussen mensen. 

In de jaren negentig is een concipiëring van burgerschap dat op alle situaties past 

onmogelijk geworden. Mensen zijn tegelijkertijd burger in diverse gemeenschappen. Zo behoort 

iemand met een Surinaamse achtergrond en die in Groningen woont tot de Europese Unie. Neo-

republikeins burgerschap leren ervaren in het onderwijs is volgens Van Gunsteren vanwege de 

plurale maatschappij noodzakelijk geworden. Een eenvormig principe zoals religieusiteit of 

etniciteit kan pluraliteit niet meer organiseren. Onderwijs in burgerschap is nodig geworden omdat 

de jongere in de thuisomgeving niet met de veelvormigheid van gedrag in aanraking komt. Het 
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leren handelen als burger verschaft leerlingen een kompas. Met "kompas" wil hij duidelijk maken 

dat het leerproces gericht moet zijn op een "hoe" te handelen, bijvoorbeeld in het vermijden van 

contact, een conflict of juist iets uitpraten. 

Van Gunsteren relativeert ook in zijn beschouwing over onderwijs dat er een brede 

consensus tussen jongeren moet bestaan om burger te kunnen zijn: "Consensus is not a 

precondition, but rather the desired outcome of citizen activities."49 Het beeld van een kompas is 

ook hierbij van toepassing omdat hij erop wijst dat gemeenschappelijkheid maar het beperkte 

bereik hoeft te hebben van een levensvorm of het volgen van een bepaalde institutie. Een 

samenleving geraakt niet onvermijdelijk in een crisis bij een gebrek aan gemeenschappelijkheid 

zoals in de optiek van de onderwijssocioloog Leune. Daarentegen kunnen partners die een crisis 

in hun relatie hebben, hetzelfde denken over een groot aantal fundamentele waarden. Van 

Gunsteren verwijst ook in dit artikel naar de latere filosofie voor het onderscheid tussen de 

expliciete consensus die nodig is bij een beroep op een institutie en de stilzwijgende sociale 

overeenstemming in het gedrag van interactiepartners in een levensvorm. De betekenis die met 

de zingeving ontstaat, rust noodzakelijkerwijs op een sociale basis. De basis is de reeds 

toegelichte overeenstemming in zintuiglijke ervaring en interpretatie van de kenmerken van een 

context van handelen. 

Van Gunsterens reserves betreffende het leren van burgerschap aan jongeren passen bij 

de nuanceringen die hij aanbrengt voor het onderwijsproces. Het fundamentele onderscheid in zijn 

onderscheiding tussen het "ervaren" en het "bewerken" houdt voor een evenwichtig 

ontwikkelingsproces van de jonge burger in dat bij het onderwijs de ervaring van "geregeerd 

worden" vooraf moet gaan aan het leren "regeren". Het verwerven van vaardigheden als kritiek 

geven of tolereren, is een secundair leerproces: "Before one can meaningfully engage in such 

activities one must have experienced what it is to be ruled, have acquired primary moral 

convictions (a mother-morality like a mother tongue), and been provided with a safe and 'natural' 

context with which events and actions can acquire meaning (no context no meaning)."50 

4.3 De democratische dialoog van Giddens 

Giddens institutionele handelingstheorie komt overeen met de latere filosofie van 

Wittgenstein. Dat komt onder meer naar voren in zijn typering van het verschil tussen de 

denkbeelden in de vroege en de late filosofie over de constitutie van betekenis. In de latere 

periode is het standpunt: "the meanings of linguistic items are intrinsically involved with the 

practices that comprise forms of life".^ Regels en practice zijn intern gerelateerd. Regels hebben 

geen andere fundering dan in het handelen dat zij voortbrengen. Giddens merkt naar aanleiding 

van deze interne relatie op: "A rule is thus not a generalization of what people do, of regular 

practices".52 Zoals is gebleken bij zijn interpretatie van Goffmans werk in het derde hoofdstuk 

verstaat Giddens onder context meer dan de fysieke kenmerken van de handelingsomgeving. 
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Samenlevingen komen tot stand door de beheersing van structuren van regels en kunnen 

als handelen in contexten worden onderzocht. In zijn interpretatie van de latere filosofie definieert 

Giddens een samenleving als: "In other words, 'society' is not an entity, and does not have a time-

space presence: it exists only as social practices reproduced in an indefinite diversity of milieux".53 

Er vallen direct twee verschillen op met Van Gunsterens interpretatie en toepassing van de latere 

filosofie. Hier is geen sprake van constitutie van betekenis door verwijzing naar de kenmerken van 

de handelingscontext. Ten tweede is er in tegenstelling tot "DOS" in principe kenbaarheid, omdat 

een samenleving als geheel van "practices" het resultaat is van het regelgeleid handelen van 

mensen. 

Het onderscheid dat Giddens in een praktijk van handelen maakt tussen een "practical" en 

een "discursive consciousness" correspondeert met de kern van de latere filosofie. Wittgensteins 

"logic of meaning" bestaat uit de twee hoofdvoorwaarden voor de constitutie van betekenis. 

Daarmee zijn de lijnen getrokken van de dynamische structuur van handelingsregels waarop elke 

betekenis berust. De voorwaarden zijn a) dat de betekenis zich manifesteert in een juist gebruik 

en b) een daar intern mee verbonden verklaring voor de handeling kan worden geboden. Met de 

eerste voorwaarde corresponderen de horizontale relaties die een begrip heeft met andere 

taalspelen. Met de tweede is de beheersing door de handelende van de verticale as aangegeven 

waardoor een begrip uit een lager spel in hoger gelegen taalspelen kan worden opgenomen. De 

lage spelen van het nonverbale handelen zijn fundamenteel in deze structuur. 

De Vries en Giddens stemmen overeen in hun bezwaren tegen het communitarisme. Net 

als Bauman keren zij zich tegen de vooronderstelling dat "waarden" individu en samenleving met 

elkaar zouden kunnen of moeten verbinden. Jongeren horen op te groeien in een "waardenloze 

democratie". Met die uitdagende typering is de richting van de conceptualisatie van burgerschap 

door Giddens aangegeven: "Het belang van gezin en school ligt niet in de overgedragen waarden, 

maar in het feit dat zij mensen laten kennismaken met voor democratieën kardinale argumentatie

praktijken zoals kritiek, relativering en het compromis."54 

Het onderscheid tussen practical en discursive consciousness en de hoge mate van 

reflexiviteit als kenmerk van de huidige samenleving leiden tot Giddens' definitie van burgerschap 

als een democratische dialoog. Zoals hij regelgeleid handelen heeft omschreven, is dialogisch 

handelen mogelijk door de beheersing van een structuur van regels. De karakterisering van 

Myersohn dat de dialoog in Giddens' werk op "virtues" is gericht die met een sociale consensus 

moeten worden gerealiseerd is niet juist. Die auteur geeft voor deze opvatting geen verwijzing of 

citaat.55 Een dialoog ontstaat volgens Giddens bij de bereidheid om de regels op grond waarvan 

is gehandeld toe te lichten of te tolereren. 

De deelnemers zijn daarbij niet op consensus gericht. Hun handelen leidt tot sociale 

solidariteit. Deze vorm van handelen kent allerlei contexten. Het moderne gezin is hier met de 

sterk toegenomen onderlinge discursiviteit een goed voorbeeld van. Dialogische democratie maakt 

deel uit van het alledaagse leven. Bij dit gedrag hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te worden 

196 



De democratische dialoog van Giddens 

voldaan of, zoals reeds is aangegeven, naar een consensus te worden gestreefd. De 

vooronderstelling is: "Dialogic democracy presumes only that dialogue in a public space provides 

a means of living along with the other in a relation of mutual tolerance - whether that 'other' be an 

individual or a global community of religious believers".56 In stilte naast elkaar leven valt ook 

uitdrukkelijk onder deze conceptualisatie. Dat is een vorm van tolerantie. Een "dialogische 

democratie" staat veraf van de idee dat alle conflicten en verschillen kunnen worden opgelost door 

een dialoog. 

De tolerantie tussen burgers en groepen is voor een dialogische democratie even belangrijk 

als het voeren van een verbale dialoog. De bereidheid tot deze dialogische houding omschrijft 

Giddens als active trust: "Active trust presumes autonomy rather than standing counter to it and 

it is a powerful source of social solidarity, since compliance is freely given rather than enforced by 

traditional constraints".57 Hij wil in de omschrijving de verschillen doen uitkomen met al die situaties 

waarin burgers delen van hun autonomie hebben moeten afstaan. Dit is een belangrijk aspect van 

de relevantie van Giddens' conceptualisatie van burgerschap: "Dialogic democracy therefore 

stands in opposition to fundamentalisms of all types; this is indeed a major part of its importance 

in a social order of developed reflexivity."58 

De opvatting van burgerschap als democratische dialoog is niet vanzelfsprekend. Er is de 

tegenstroom dat jongere en volwassen burgers zich op waarden dienen te oriënteren. Men richt 

zich bij die invulling niet op in stilte accepteren of de uitleg van een handelingswijze, maar op het 

volgen van morele richtlijnen. Er zijn indicaties gegeven van de brede politieke consensus die 

hierover in landen als Duitsland, Engeland en Nederland bestaat. Het moderniseringsproces van 

Indonesië laat een sociale beweging zien die helemaal tegengesteld aan een dialoog is. De 

schrijver V.S. Naipul heeft de beweging en haar leider Imaduddin in zijn "Islamistische reizen onder 

de bekeerde volken" beschreven.59 

Imaduddin richt zich op de vorming van de jongeren tot moderne burgers en wordt daarin 

actief gesteund door Bacharuddin Habibie, ex-minister van technologie van Indonesië en thans 

president. Hij presenteert onder andere een algemeen vormend programma op de staatstelevisie 

en begeleidt met islamitische mentale trainingsprogramma's, namens de overheid, alle 

Indonesische studenten die in het buitenland studeren. Het uitgangspunt van dit actieprogramma 

is niet alleen dat religie en politiek moeten samengaan, maar ook dat de Islam de enige juiste 

religie is. Haar synthese van politiek en religie sluit andere standpunten over het 

moderniseringsproces uit en daarmee ook het voeren van een democratische dialoog. Volgens 

Naipul is het Indonesische voorbeeld een reproductie van soortgelijk handelen van overheden in 

Pakistan en Iran. De feitelijke betekenis van deze illustratie is pas duidelijk na verder onderzoek.60 

In een fundamentalistische samenleving dient de totale bevolking zich naar één morele richtlijn te 

voegen. Vrouwen zijn doorgaans helemaal uitgesloten van politieke activiteit. Bij het gegeven 

uitgangspunt is de enig mogelijke diversiteit een strijd tussen facties om macht, terwijl Giddens 

bedoelt dat handelswijzen als "tolereren", "toelichten" en "argumenteren" een kans krijgen. Zijn 
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invulling van burgerschap is meer dan een conceptuele correctie. Als dialoog is burgerschap 

observeerbaar en kan als norm fungeren. 

Een in het oog springende overeenkomst tussen Giddens en Van Gunsteren is dat beiden 

burgerschap opvatten als een wijze van handelen. Een verschil is echter dat de eerste auteur, net 

als De Vries, dit handelen consequent als democratisch omschrijft. Daarmee werkt hij een 

kenmerk van deze institutie uit waar weinig aandacht aan is geschonken. Men ziet zowel in sociaal 

wetenschappelijke als alledaagse zin democratie veelal alleen als "representatie". Giddens duidt 

het tweede kenmerk als volgt aan:"it is a way of creating a public arena in which controversial 

issues - in principle - can be resolved, or at least handled, through dialogue rather than through 

pre-established forms of power".61 Bij het democratische overleg is het voor burgers aanvaardbaar 

dat zij te maken hebben met vraagstukken waar niet direct een juiste oplossing voor is. Van belang 

zijn open discussies waarin alle gezichtpunten naar voren kunnen komen. Dialogische democratie 

gaat dan ook niet over belangenbehartiging of het gelden van bepaalde rechten. 

De door Giddens ontwikkelde theorie van democratisering kan een belangrijke 

ondersteuning en rechtvaardiging worden voor de vertegenwoordigende democratie: "In an 

increasingly reflexive social order, where people are also free to ignore politics when they so wish, 

political legitimacy will not readily be maintained simply because a democratic apparatus of voting, 

representation and parliaments happens to be in place."62 Onderwijs en opvoeding zijn belangrijk 

voor het mogelijk maken van die ondersteuning. Het is duidelijk dat de dialoog iets anders is dan 

de "ideale gesprekssituatie" van Habermas. Giddens omschrijft een potentieel handelen dat 

mogelijk is door de feitelijke toename van sociale reflexiviteit in de samenleving in plaats van een 

onderdeel van een transcendentale filosofie. Een tweede verschil is het al genoemde afwezig zijn 

van de noodzaak een consensus te bereiken. 

Er zijn vier "arena's" waar, ondanks de problemen die dit veroorzaakt voor de orthodoxe 

alleen op kiezers en vertegenwoordiging georiënteerde politiek, een democratische dialoog wordt 

gevoerd. De eerste is het persoonlijk leven van huwelijk, partner en gezin. Het gaat hier om "pure 

relationships"die niet uit sociaal economische motieven maar alleen voor zichzelf worden 

aangegaan en onderhouden. De autoriteit van ouders is post-traditioneel geworden en daarmee 

niet meer een vanzelfsprekend onderdeel van de context van de opvoeding van kinderen. 

Sociale bewegingen en zelfhulpgroepen zijn een tweede "arena". Voorbeelden zijn de 

vrouwenbeweging en de Anonieme Alcoholici. In beide gevallen is ruimte voor een publieke 

dialoog verworven en discursiviteit mogelijk geworden over aspecten van gedrag die daarvoor 

onbespreekbaar waren. 

De derde "arena" beteft de organisaties en grote bedrijven waar zich dialogische ruimte 

ontwikkelt door decentralisatie, onthiërarchisering en een nadruk op eigen verantwoordelijkheid 

van medewerkers. Deze ontwikkelingsrichting is tegengesteld aan de constatering aan het begin 

van deze eeuw van Max Weber. De ontwikkeling van samenlevingen in deze richting kan, net als 

bij de drie andere arena's, echter weer omslaan. 
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Het laatste gebied bestaat op wereldniveau. Sociale bewegingen brengen bijvoorbeeld 

aangaande het milieu discursieve relaties tot stand met nationale staten en wereldwijd opererende 

ondernemingen. Het ontstaan van de "vier arena's" hangt in het algemeen samen met de toename 

van de "reflexiviteit" die in het derde hoofdstuk is besproken. De toepassing van allerlei soorten 

van expertise, over opvoeding tot managementstijlen in organisaties, is vanzelfsprekend geworden 

voor de inrichting van het sociale leven in een hoog-moderne samenleving. De groei van deze 

alledaagse deskundigheid bevordert de ontwikkeling van de vier "arena's". 

Naast een karakterisering als "robuust" staat de burger die een "democratische dialoog" 

kan voeren. Het is een duidelijk verschil met Van Gunsteren dat de reflexiviteit en de dialoog op 

de vier aangehaalde gebieden zich wereldwijd voordoen. Zoals Giddens opmerkt zelfs middenin 

de jungle is het waarschijnlijk dat de "inboorling" die men daar ontmoet op de hoogte is van 

inzichten uit de culturele antropologie. In veiligheids-, milieu- en economisch opzicht wordt de 

mensheid: "a 'we', facing problems and opportunities where there are no 'others'."63 Hier zal eerst 

de overgang naar "sociale reflexiviteit" worden toegelicht en de ruimte die daarmee is ontstaan 

voor democratie als overleg. Daarna wordt de eerste arena voor een democratische dialoog in 

huwelijk, gezin en opvoeding uitgelicht. 

Giddens geeft een markering aan in de ontwikkeling van moderniteit. Dat is het verlaten 

van een Keynesiaanse politiek. Het rechtstreeks ingrijpen in de economische situatie van een 

samenleving met een groei-impuls door een verhoging van de overheidsinvesteringen werkt niet 

meer. Geen natie-staat denkt hier nog aan na het mislukken van de laatste poging tot dit sociaal-

economisch beleid in Frankrijk aan het begin van het presidentschap van François Mitterand. Een 

Keynesiaanse politiek is langzamerhand verlaten toen zich een variatie in levensstijlen ging 

ontwikkelen. 

Bij jongeren vallen kleding en muziek onmiddellijk op zoals Du Bois-Reymond al heeft 

opgemaakt. Zij krijgen hun identiteit niet meer op traditionele wijze uit de huisomgeving mee, maar 

moeten deze zelf sociaal-cultureel construeren. Dat is een reflexief project waarbij kan worden 

geput uit allerlei bronnen. Uit sociologisch onderzoek naar de jaren zestig blijkt dat, naast het 

ontstaan van verschillende levensstijlen, onder andere door toedoen van The Beatles een 

gezongen gespreksvorm in de muziek is gebracht die belangrijk is voor de socialisatie van 

jongeren.64 Door de dialogische vorm en de onderwerpen is een vergelijking met de eigen 

levenssituatie mogelijk. De luisteraar voelt zich aangesproken door de tekst en kan eigen 

gedragsregels ontwikkelen. Dit soort ontwikkelingen, in die tijd en het heden, zijn kenmerkend 

voor de toenemende reflexiviteit en de opkomst van een "post-traditionele samenleving" die in het 

vorige hoofdstuk zijn besproken. "Jongeren en hun Keuzes" is een recent onderzoek naar de 

actuele bronnen waar jongeren gebruik van maken voor de inrichting van leefstijlen.65 

Als men de levensomstandigheden in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog met 

die van de huidige generatie jongeren vergelijkt, zijn er veranderingen opgetreden die het 

opgroeien in beide tijdperken op veel punten onvergelijkbaar maakt. Er zijn andere sociaal-
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economische scheidslijnen gekomen en nieuwe vormen van integratie. Het Oosten industrialiseert, 

terwijl de beroepsbevolking in de oude industrielanden in meerderheid andersoortig werk is gaan 

doen dan vroeger. Een belangrijke bestaansvoorwaarde voor de twee economieën bestaat uit 

financiële markten die vierentwintig uur per dag op elkaar reageren. Het zo direct met elkaar in 

contact staan en ook verder op de hoogte zijn van eikaars leven via televisiebeelden is al snel na 

de lancering van de eerste communicatiesatelliet normaal geworden. 

Ten tijde van een simpele moderniteit kon een verzorgingsstaat tot stand worden gebracht 

waarin een sociale Keynesiaanse politiek voldeed. Zo een politiek veronderstelt burgers met 

stabiele levenspatronen. Tegenwoordig wordt overheidsbeleid geïnterpreteerd. Hierdoor sluiten 

doelstellingen vaak niet meer aan bij de werkelijkheid: "Reflexive citizens, responding to a new 

social universe of global uncertainties, become aware of, and may subvert, the economic 

incentives that are supposed to mobilize their behaviour."66 Met de overgang naar een reflexieve 

moderniteit kunnen samenlevingen post-traditioneel worden genoemd. 

Giddens heeft burgerschap als een democratische dialoog geconceptualiseerd omdat de 

burger voortdurend kan kiezen hoe hij zijn leven zal inrichten. De sociale constructie van een 

identiteit geldt voor de gehele levensloop. Burgerschap heeft daarmee voor een belangrijk deel 

een sociaal-emotionele betekenis gekregen. In de politiek wordt daar geen rekening mee 

gehouden. De antwoorden van "links" en "rechts" zijn voor mensen niet herkenbaar. Giddens' 

oplossing is de hier aangegeven bescherming van de ruimte voor het publieke domein door 

democratisering van de democratie. Hij noemt dit generative politics: "A key argument of this book 

is that generative politics is the main means of effectively approaching problems of poverty and 

social exclusion in the present day."67 Sociaal democratische partijen geven tot nu toe een 

pragmatische reactie en geen duidelijke tekenen van een verandering in politieke ideologie. Het 

neo-liberalisme geeft een tegenstrijdig antwoord. De laatste soort partijen staan voor herstel van 

het traditionele gezin en willen de vrije werking van de markt op wereldniveau bevorderen. De 

tegenstrijdigheid is dat die marktontwikkeling de stabiele leefpatronen in het gezin juist heeft doen 

verdwijnen. 

Giddens stelt vast dat: "We are the first generation to live in a thoroughly post-traditional 

society, a term that is in many ways preferable to 'postmodern'. A post-traditional society is not a 

national society - we are speaking here of a global cosmopolitan order."66 Met "post" is niet bedoeld 

dat er geen tradities meer bestaan. Er wordt in hoog-moderne samenlevingen op verschillende 

manieren druk uitgeoefend om tradities te onderhouden ofte herstellen. Giddens bedoelt dat de 

status van "traditie" in de samenleving is veranderd; het is een keuze geworden. In een 

globaliserende cosmopolitische wereld staan allerlei tradities voortdurend met elkaar in contact en 

zijn gedwongen "to declare themselves". 

Fundamentalisme is tegengesteld aan een democratische dialoog. Het is een reactie op 

reflexieve moderniteit om een religieuze of andere doctrine exclusief te stellen die zonder 

verantwoording moet worden gevolgd. Er wordt in de fundamentalistische opvatting ontkent dat 
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het onderschrijven van een rituele waarheid een keuze is zoals in elke andere levensstijl. Het is 

een weigering om discursieve contacten aan te gaan in een wereld van cosmopolitische 

communicatie en een strategie om bijvoorbeeld de positie van de vrouw of een nationalistische 

opvoeding van jongeren buiten een discussie te houden. In het Indonesische voorbeeld van de 

door president Habibie gesteunde beweging van Imaddudin komt deze strategie duidelijk naar 

voren. Dit is een beweging die zogenaamd met een beroep op het verleden in feite een nieuwe 

traditie formuleert. Het uitgangspunt is dat een dialoog over de eigen identiteit en van anderen 

uitgesloten is. 

Het begrip fundamentalisme komt in het begin van deze eeuw voor het eerst voor. Als 

algemeen sociaal verschijnsel is het van recente datum. De opkomst in traditionele religies die als 

tolerant bekend staan zoals het Boeddhisme en het Hindoeïsme is een indicatie dat het om een 

afwijzende reactie gaat op de reflexieve omgeving waarin elke religie tegenwoordig is komen te 

staan. De ruimte voor een democratische dialoog is er niet vanzelfsprekend. Zij moet in stand 

worden gehouden en verdedigd tegen andere sociale krachten. Giddens stelt over de reacties op 

democratisering: "Fundamentalisms - defending tradition in the traditional way - can arise in any 

basic domain of social life subject to detraditionalization. These include ethnic relations, 

nationalism, gender and the family."69 

Ook in zijn laatste boeken waarschuwt Giddens voor de handelingstheoretische 

dwaalredenering dat een betekenis slechts betrekking heeft op een actueel uitgevoerde handeling. 

Het gaat niet om één keuze voor een bepaalde levensstijl of traditie die constituerend zou zijn voor 

iemands alledaags leven. De keuzen voor verschillende mogelijke levensstijlen en planning van 

het leven "form institutional settings which help to shape their actions."70 Elk leven in 

omstandigheden van hoge moderniteit impliceert een dergelijke "setting". Een zwarte 

alleenstaande moeder met een groot aantal kinderen in een Amerikaanse binnenstad maakt 

evenzeer eigen keuzen voor een levensstijl. Het is voor haar niet mogelijk het leven in die mate 

te veranderen door reflexie zoals gepriviligeerden, maarzij is zonder enige twijfel op de hoogte van 

emanciperende denkbeelden over de positie van de vrouw en past die toe. Er wordt geen gedrag 

opgelegd door een traditie van armoede: "Moreover, in some circumstances of poverty, the hold 

of tradition has perhaps become even more thoroughly disintegrated than elsewhere. 

Consequently, the creative construction of lifestyle may become a particularly characteristic feature 

of such situations."71 

Giddens kritiek en alternatief voor de geldende politieke ideologieën betekent dat een 

"democratisering van de democratie" vanzelfsprekend baat vindt bij een doorzichtiger 

overheidsbeleid. Een verandering op formeel gebied kan worden gestimuleerd door de "vier 

arena's". Een toename van tolerantie, discussie en uitwisseling van denkbeelden in het persoonlijk 

leven, tussen ouders en kinderen en in intieme en vriendschappelijke relaties is belangrijk omdat 

een democratie van gevoelens daarmee verder wordt ontwikkeld en in de plaats kan komen voor 

willekeurige machtsuitoefening: "Individuals who have a good understanding of their own emotional 
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makeup, and who are able to communicate effectively with others on a personal basis, are likely 

to be well prepared for the wider tasks and responsibilities of citizenship."72 

Giddens stipt slechts aan hoe burgerschap in het gezin kan worden bevorderd. De wijze 

van tegemoet treden van jongeren in het onderwijs kan daarvan worden afgeleid. De 

overeenkomst tussen beide omgevingen is dat door het voeren van een democratische dialoog 

en het creëren van tegenfeitelijke situaties van een gelijkheid in positie, jongeren vertrouwd raken 

met vormen van discursief handelen. 

Het benadrukken dat democratie behalve in formele vertegenwoordigende zin ook kan 

worden opgevat als open overleg, is door Giddens substantief bedoeld. Het is een "practical 

activity". Dialogische democratie tussen volwassenen in een persoonlijke relatie is gevoelens 

onder woorden brengen en accepteren dat argumenten tellen. Het voeren van de dialoog is daarbij 

op zichzelf het belangrijkste middel om democratie in stand te houden en verder te brengen. Hij 

formuleert dit zo: "The conduct of open discussion is itself a means of democratic education: 

participation in debate with others can lead to the emergence of a more enlightened citizenry."73 

Vertrouwen en de bereidheid verantwoording af te leggen horen bij elkaar. Geen van beide 

moet overheersen. Als er geen gelegenheid bestaat om rekenschap te geven van gedrag kan er 

geen autonomie ontstaan. Voorbeelden van dialogisch handelen moeten door de ouder ook 

worden gegeven als het kind daarvoor te jong lijkt. Deze democratische arena van ouder en kind 

geeft hij zo aan: "It can, and should be, in exactly the same sense as is true of a democratic 

political order. It is a right of the child, in other words, to be treated as a putative equal of the 

adult."74 Het tegenfeitelijke gedrag naar jonge kinderen toe houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat 

een vergelijkbaar resultaat zou zijn bereikt indien het kind wel op gelijke voet zou hebben kunnen 

argumenteren. 

Het bevorderen van een democratische dialoog door ouders wordt gesteund door een 

verandering van intieme relaties. Er is een "pure relationship" ontstaan die alleen omwille van 

zichzelf bestaat. Dit sociologisch "ideaaltype" is door Giddens samengesteld uit bestaande 

ontwikkelingen. Tot ongeveer een halve eeuw geleden kon het huwelijk worden getypeerd als "a 

state of nature". Daarna heeft zich een fundamentele wijziging voorgedaan van een relatie met een 

economische rolverdeling en patriarchaal gezag in de richting van een persoonlijke, emotionele 

en seksuele verhouding tussen gelijken. Giddens besteedt vooral aandacht aan "the 

transformation of intimacy" en de emotionele band tussen man en vrouw. Deze band als basis van 

een relatie is in deze tijd, mede onder invloed van de vrouwenbewegingen en de andere beleving 

van seksualiteit, naar voren gekomen. De seksuele macht over vrouwen brokkelt af. 

Een belangrijke kant van het ideaal van de romantische liefde wint aan kracht. 

Oorspronkelijk pinde het vrouwen vast op een rol in het huishouden, maar nu ontwikkelt zich de 

andere kant van een emotionele band tussen gelijken. De "transformation of intimacy" is een 

ontwikkeling naar een algehele democratisering van emotionele gevoelens tussen partners.75 De 

ont-traditionalisering en de uitbreiding van reflexiviteit leiden tot autonomie en het vermogen over 
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handelingsmogelijkheden te praten en beslissen. De ontwikkeling in het persoonlijk levensbereik 

is door Giddens kernachtig samengevat tot: " The involvement of individuals in determining the 

conditions of their association' - this statement exemplifies the ideals of the pure relationship. It 

expresses a prime difference between traditional and present-day marriage and gets to the heart 

of the democratising possibilities of the transformation of intimacy."75 Giddens heeft verder niet 

meer over opvoeding geschreven. 

Het bevorderen van een open overleg met en tussen kinderen sluit aan bij een aantal in 

onderzoek vastgestelde ontwikkelingen, zoals de tendens die is opgemerkt in allochtone gezinnen 

naar een "onderhandelingshuishouding". Een belangrijk verschil tussen de figuratieve benadering 

en Giddens is de mogelijkheid om een institutionele context te rechtvaardigen. Figuraties zijn 

slechts gedefinieerd vanuit sociale- en zelfdwang. 

Door het in vertrouwen laten bestaan, toelichten, aanpassen of gedeeltelijk afstand nemen 

van een handelingscontext ontstaat sociale solidariteit. Zo ondersteunt en legitimeert handelen 

democratie in algemene zin. De steun is dat er belangrijke inhoudelijke thema's aan de politieke 

vertegenwoordiging kunnen worden toegevoegd door meer aan te sluiten bij alledaagse dialogen.77 

Arena's van democratisch overleg kunnen elkaar versterken door een onderlinge verwevenheid 

en voorbeeldwerking. Jongeren leren door de dialoog omgaan met verschillen en zich oriënteren 

op een plurale samenleving. Dit laatste gevolg is vooral van belang voor opgroeiende allochtone 

jongeren. Er wordt op hun creatief vermogen een dubbele aanspraak gedaan. Zij hebben, zoals 

Schuyt opmerkt, te maken met een wereld die veel meer verschilt van hun thuisomgeving dan voor 

de andere leden van hun generatie geldt. 

Democratiserende veranderingen in de formele democratie onder invloed van dit soort 

ontwikkelingen vinden pas op termijn plaats. Dit impliceert overname door politieke partijen van 

onderwerpen en omgangsstijlen uit de democratische dialogen die worden gevoerd. Het is mogelijk 

deze alledaagse ervaring ook in de politiek uit te dragen. Een kortere omlooptijd van 

vertegenwoordigers waartoe bijvoorbeeld in Nederland recent door een aantal politieke partijen 

is besloten, geeft hiervoor openingen. 

Giddens wijst via een andere argumentatie op hetzelfde als Van Gunsteren: dat pogingen 

van politici tot een direct ingrijpen in een moderne en plurale samenleving vergeefs zijn. Zijn 

markering is duidelijker, afscheid van het "keynesianisme", en hij geeft in de plaats van de 

verouderde ideologische denkbeelden aan waar overheidsbeleid en het sociale leven in 

democratisch handelen feitelijk naar elkaar toe kunnen groeien. Hiermee is Giddens' concipiëring 

van het "geregeerd worden en het regeren" van de burger voldoende belicht. 

Het doel van de beschrijving van deze twee opvattingen van burgerschap is geweest om 

de conceptuele consequenties te bepalen van het verschil in interpretatie van Wittgensteins latere 

werk door Giddens en Van Gunsteren. De inhoudelijke relevantie is echter ook groot. Dit zijn een 

paar pogingen om het nieuwe burgerschap te formuleren waar Zygmunt Bauman om vraagt. De 

noodzaak van een alternatief voor alle gedateerde versies uit de waardenbenadering die het 
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onderwijs krijgt aangeboden maakt de beoordeling van deze toepassingen van het latere werk van 

Wittgenstein de moeite waard. 

De verschillen tussen de conceptualisaties vloeien logisch voort uit de gegeven 

interpretaties. De metaforen die zij gebruiken voor de samenleving waar de moderne burger deel 

van uit maakt geven dit verband al weer. De een hanteert de "DOS", de ander het beeld van een 

"juggernaut". Dit voertuig is ondanks de hoge snelheid nog bestuurbaar. Met de eerste metafoor 

wordt juist benadrukt dat vele maatschappelijke terreinen voor bestuurders onkenbaar en 

onbegaanbaar zijn geworden. Het is een kritiek op de gangbare bestuurlijke praktijk waarin men, 

ondanks alle lapmiddelen die daarvoor nodig zijn, blijft geloven in de mogelijkheid van rationele 

regelgeleide sturing van de moderne samenleving. In Giddens' vergelijking is de moderne 

samenleving gedeeltelijk kenbaar. Een toenemende interne referentie is de basis voor een 

bepaalde ontwikkelingsrichting. Het scheppen van nieuwe tradities zoals in het Indonesische 

voorbeeld wijst daarop. Reflexie is de belangrijkste bron van de veranderingen waardoor het 

levenstempo ten opzichte van vroegere meer stabiele leefpatronen zo is toegenomen. De 

geweldige wielen van de juggernaut geven aan dat het handelen veel minder afhankelijk is en 

wordt beperkt door natuurlijke omstandigheden. Met reflexie is de koers van de post-traditionele 

samenleving, ondanks het ontwikkelingstempo, meer beïnvloedbaar dan in Van Gunsterens beeld. 

Complexe reflexiviteit is het kenmerk van een hoog-moderne samenleving. Mensen maken 

voor de inrichting van hun leven voortdurend gebruik van kennis. Dit betekent dat de 

omstandigheden van het handelen ook reflexief tot stand komen. Hier ligt een verschil tussen Van 

Gunsteren en Giddens dat parallel loopt met hun duidingen van de latere filosofie. Een voorbeeld 

hoe Van Gunsteren denkt over het ontstaan van de omstandigheden waaronder gehandeld wordt 

is de populatie van een school of van een klas. Hij merkt hierover op dat dit een "community of 

fate" is. Mensen die bij elkaar gebracht zijn door het lot zoals klasgenoten leren een "levensvorm" 

opbouwen. Van Gunsteren lijkt "fate" te willen gebruiken als verklaring waarom zich "nieuwe" 

levensvormen ontwikkelen. 

Men kan hier tegenover stellen dat een school pas na een heleboel bestuurlijke 

beslissingen en het maken van een bestek door een architect kan gaan functioneren. Tegen het 

gebruik van "fate" of lotsbestemming spreken evenzeer de resultaten van de onderwijssociologie. 

Onderzoek maakt duidelijk dat "fate" geen toevalligheid kan inhouden, maar een sociaal 

beïnvloede ongelijkheid van onderwijskansen. Giddens' opvatting van reflexiviteit gaat tegen een 

loutere bepaling door het lot in en betekent, in tegenstelling tot Van Gunsterens benadering, dat 

elke keuze van een ouder voor een schooltype vanuit meer of minder besef van de 

onderwijskansen van hun kind wordt gemaakt. De samenstelling van een klas of de sociale 

omstandigheden waaronder het kind leert, zijn gecreëerd in een interactie tussen ouders en 

school. 

In plaats van lotsbestemming doet zich een reeks van overwegingen voor. Daarbij is 

doorgaans duidelijk wat men wel of niet in de hand wil of kan houden. Het handelingsresultaat kan 
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beoogd en gekend zijn maar is ook vaak onbedoeld zoals allebei met de "juggernaut" is 

aangegeven. De gevolgen van reflexie voor de populatie van een school of klas nemen, net als 

bij andere onderdelen van het sociale leven, toe. Een voorbeeld is dat vanaf het jaar 1997 voor 

ouders in Nederland kennis van de kwaliteit van de scholen in het Voortgezet Onderwijs in meer 

of mindere mate een rol speelt bij de schoolkeuze. In dat jaar heeft het dagblad "Trouw" de 

jaarlijkse beoordeling geïnitieerd hoe scholen presteren. Dit is een voorbeeld van de toepassing 

die Giddens geeft aan Wittgensteins omschrijving van interpretatie. 

De idee van beide auteurs dat burgerschap in de moderne samenleving veel meer inhoudt 

dan een formele omschrijving stemt overeen. Er zit in de conceptualisering door Van Gunsteren 

echter een beweging die bij Giddens ontbreekt en zelfs tegengesteld is aan diens aanpak. De 

eerste auteur ziet als belangrijk doel het ontwikkelen van een algemene handelingstheorie als 

basis voor burgerschap. De tweede richt zich daarentegen op het mogelijk maken van empirisch 

onderzoek door het lokaliseren van fundamentalisme en de arena's waarin een democratische 

dialoog wordt gevoerd. In de eerste toepassing van de latere filosofie wordt een fenomenologische 

fundering gelegd. Volgens Giddens is er al een fundament en ligt dat onder andere in de 

dialogische democratie zelf als activiteit. 

Beiden verwijzen naar de constitutie van betekenis en de routinematigheid van het 

handelen. Van Gunsteren benadrukt het locale niveau waarop betekenissen tot stand komen. 

Routinematige handelingen zijn zo verscheiden en gedetailleerd in hun aanpassing aan een locale 

context dat centraal aangemaakte regels niet kunnen werken. Het denkbeeld dat sociaal 

wetenschappelijke kennis sturing wel mogelijk maakt is naïef. Onderzoekers kunnen wel 

behulpzaam zijn bij het ontwerpen van regels die aangepast zijn aan een locale handelingssituatie. 

Volgens Van Gunsteren bestaat het handelen van de burger voornamelijk uit de routines die in zijn 

duiding met een "form of life" zijn aangeduid. 

De samenleving van Giddens wordt in "an indefinite diversity of milieux" gereproduceerd 

als "practice". De mogelijkheid van interpretatie die met een praktijk van handelen is verbonden 

verschaft overzichtskennis, maar die blijft beperkt door de veranderbaarheid van het sociale leven. 

Hij wijst erop dat de lineaire sturing uit het begin van de verzorgingsstaat niet meer bestaat door 

de toename van sociale reflexiviteit. De toename houdt echter niet in dat de sturingsmogelijkheden 

zijn weggevallen; deze zijn veel complexer geworden. Giddens vat een institutie op als de 

contextualiteit die in het handelen wordt voortgebracht door de "knowledgeability" van de actor. 

Volgens de structuratietheorie is sociaal wetenschappelijke kennis voor de lay actor, indien hij dat 

wenst, toegankelijk als een verhoogde vorm van discursiviteit. 

De consequenties van het verschil in interpretaties van de latere filosofie door de twee 

auteurs blijkt uit het hoofdkenmerk dat zij aan een democratisch burgerschap geven: "Robuust" 

gedefinieerd als een "actuele handelingswijze" en "het voeren van een dialoog" als potentialiteit. 

Voor de betekenis van dit hoofdkenmerk wordt door de auteurs verwezen naar de inhoud van 
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belangrijke begrippen uit de latere filosofie als levensvorm, seeing as, interpretatie, regel en 

institutie. 

Bij de "dialoog" van Giddens is Wittgensteins regelgeleidheid de leidraad voor de 

conceptualisatie van burgerschap: de burger is in staat om na het handelen "de regel" die is 

gevolgd onder woorden te brengen. Bij Van Gunsterens "robuuste burger" staat een "form of life" 

centraal. Regels hebben voor het handelen van burgers een marginale betekenis. Volgens de door 

Van Gunsteren gehuldigde actualiteitsopvatting, die ook voor een levensvorm geldt, wordt van een 

feitelijk uitgevoerde handeling uitgegaan waarmee dan eventueel een bepaalde regel kan worden 

verbonden. De kern van zijn concipiëring van burgerschap is de niet-rationele ingeslepenheid van 

het handelen die Wittgenstein op de voorgrond zou hebben gesteld. Daarbij hoort het ervaren van 

de fysieke kenmerken van de context dat hij als "seeing as" aanduidt. Pas bij incidenten ontstaat 

de noodzaak van een bewerking van het "seeing as". Dan wordt van een regel gebruik gemaakt 

om een beter omgaan met elkaar te bereiken. In Giddens' toepassing houdt de beheersing door 

de burger van een structuur van regels een potentialiteit van handelen in. In een dialoog kan hij 

een structuur van gevolgde en mogelijke regels toelichten. 

Reeds in 1974 geeft Van Gunsteren in een artikel de interpretatie aan Wittgensteins 

filosofie die later in het boek "The Quest" is uitgewerkt en toegepast. Hij stelt daar dat de 

"Philosophical Investigations" in feite een taaltheorie is over de historische achtergrond van de 

betekenis van taal. Wittgenstein reageert met zijn verklaring voor het ontstaan van de betekenis 

van handelingen op de sturende werking die aan logische regels wordt toegeschreven. Van 

Gunsteren noemt dit uitgangspunt van de regelgestuurdheid: "the idea of pure rationality". De 

latere filosofie stelt hier tegenover dat levensvormen bepalend zijn voor het handelen en de basis 

vormen voor regels: "Rationality is always embedded in a historical context of specific forms of 

life."78 De sterk gerelativeerde en contextgebonden plaats van regels vormt de kern van "The 

Quest for Certainty" en "Eigentijds Burgerschap". Alhoewel hij in het artikel de latere filosofie nog 

niet als fenomenologisch kenmerkt, zoals in de interpretatie van "seeing as", ziet hij wel een directe 

verwantschap met de kennistheorie van Merleau Ponty. 

Van Gunsterens duiding van de latere filosofie is onjuist. Zoals uit de eerder gegeven 

kritiek al bleek is een "form of life" een ander woord voor een taalspel en is "zien als" zo een spel. 

Taalspelen zijn regelgeleid. Het fundamentele verschil dat Van Gunsteren op grond van de 

"Philosophical Investigations" opmerkt tussen een form of life en regelgeleid handelen komt niet 

voor. Volgens hem stelt Wittgenstein dat regels over hoe te handelen in een situatie even onzeker 

zijn als een "opinion" over een situatie. Hij citeert hiervoor in "The Quest" paragraaf 241: 

"Agreement in opinions is different from agreement in forms of life". Dit is een onjuiste 

parafrasering in de richting van een onderscheid dat hij zelf wil maken. De feitelijke tekst luidt: "Not 

agreement in opinions but in form of life". 

Levensvorm verwijst naar bestaande taalspelen en houdt een overeenstemming in 

"opinion" in. Baker en Hacker constateren dat de onderscheiding geen "mutual exclusion" 
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impliceert. Een belangrijk kenmerk van regelgeleid gedrag is "de zekerheid" waarmee het gepaard 

gaat. Van Gunsteren neemt waarschijnlijk aan dat "agreement" een sociale overeenstemming 

inhoudt. Hij gaat daar in zijn duidingen niet expliciet op in, maar ook los daarvan is dit voor hem 

een vaststaand gegeven. Dat blijkt uit zijn slogan: "it takes two to tango". Met "agreement" in 

paragraaf 241 is echter in feite bedoeld: het in overeenstemming met een regel handelen. 

Robinson Crusoë kan dat wel degelijk zoals in het tweede hoofdstuk is gebleken. 

Het concept "seeing as" in de latere filosofie zou op een fenomenologisch standpunt wijzen; 

er is weliswaar interpretatie mee bedoeld, maar dan in een vorm die niet te scheiden is van directe 

waarneming. De interpretatie of (zin)geving "is in de ervaring en waarneming gegeven", merkt Van 

Gunsteren op. Ter Hark stelt op grond van onderzoek in de manuscripten vast dat Wittgenstein 

juist kritiek levert op een reductie tot waarneming en de relatie tussen taalspelen constitutief acht: 

"And what other relation can Wittgenstein have in mind than vertical relations between language-

games?". "Zien als" is een complex taalspel, dat wordt geconstitueerd door "zien": "but also by 

'thinking', 'interpreting', and 'imagining'".79 

Wittgensteins logica van betekenis verschilt geheel van de fundamentele onderscheiding 

die in Van Gunsterens theorie over het handelen van de burger wordt gemaakt tussen levensvorm 

en regelgeleid institutioneel gedrag. In zijn logica is er geen scheiding tussen niet-rationeel gedrag, 

dat met het eerste begrip zou zijn aangegeven, en een rationaliteit die kenmerkend zou zijn voor 

instituties. Tussen lagere en hogere taalspelen bestaat volgens de latere filosofie een 

ononderbroken discursieve relatie. 

Van Gunsteren gaat ervan uit dat betekenis op een actuele zintuiglijke ervaring berust. In 

Giddens' toepassing van de latere filosofie wordt een beroep op een actuele ervaring afgewezen: 

"Reality is not just the here-and-now, the context of immediate sensory perception, but identity and 

change in what is absent - out of sight for the moment or, indeed, never directly encountered but 

simply accepted as 'there'." Hij omschrijft in overeenstemming hiermee Wittgensteins "what cannot 

be put into words" als: "the necessary condition of what can be said and of the meanings involved 

in practical consciousness."80 In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek naar de overeenkomsten 

tussen Wittgenstein en Giddens is "techniek" omschreven aan de hand van het voorbeeld van een 

zangeres. Daarmee kan dit verschil tussen de twee toepassingen van de latere filosofie worden 

verduidelijkt. Een dialoog kunnen voeren houdt net als bij de "zangeres" in dat iemand de weg kent 

in het veld van mogelijke regels tijdens een uitvoering. In die uitvoeringspraktijk kan de actor geen 

woorden geven aan deze "knowledgeability". Wel daarna. 

Een dialoog kan non-verbaal zijn of uit een "toelichting" bestaan. Beide mogelijkheden zijn 

door Giddens nog niet verder ontwikkeld. Zij corresponderen met de basis die aan de institutionele 

handelingstheorie is verleend met het "practical and discursive consciousness". In het onderwijs 

zal een dialoog tot ontwikkeling moeten worden gebracht net als in opvoeding thuis. Beide 

lokaliteiten zijn daarvoor even belangrijk. Een eerste verkenning van wat "een toelichting geven" 

inhoudt ligt voor de hand omdat ook "stilzwijgende tolerantie" in belangrijke mate via deze vorm, 
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met verwijzingen naar gedrag, geleerd moet worden. Een uitwerking van Giddens' dialoog in die 

richting zou kunnen profiteren van literatuur over het geven van "accounts" of het voeren van 

argumentaties. Belangrijk voor een juiste aansluiting op deze literatuur is dat onderzoek naar 

argumentaties op een epoche zoals in het derde hoofdstuk is toegelicht berust en wordt uitgevoerd 

zonder theoretische vooronderstellingen over de verklaring voor de betekenis van handelingen. 

Voor de figuratie sociologie is ondersteuning door onderzoek van argumentaties eveneens 

belangrijk. Met alle nadruk op het verlaten van een "bevelshuishouding" is nog steeds niet duidelijk 

geworden wat "onderhandelen" precies inhoudt en welke rol argumenteren bij evenwichtige 

machtsverhoudingen spelen. Du Bois-Reymond wijst alleen in een algemene zin op het belang van 

onderzoek in deze richting: "The development of a culture of negotiation in the families is 

connected with the developing of communicative skills and the necessity for them: Modern parents 

wish to, but also have to explain and legitimise their attitudes and demands before their children."81 

Het huidige onderzoek naar argumentaties zou inzicht moeten kunnen bieden hoe het 

geven van een toelichting op een handelingswijze in een democratische dialoog verloopt. Helaas 

lukt dat niet door theoretische beperkingen. Bij de bespreking van de affiniteit tussen het werk van 

Goffman en van de argumentatiefilosoof Gilbert zijn er twee genoemd. Daar is gewezen op het 

normatieve karakter en de eis van expliciteit. De "normatieve vooronderstelling" is dat alle 

redeneringen moeten voldoen aan een zelfde rationeel model. Gilbert stelt hier de verscheidenheid 

aan typen argumentaties tegenover die in het alledaagse sociale leven voorkomen. De eis van de 

"expliciteit" houdt in dat standpunten in een geverbaliseerde en duidelijke vorm aanwezig moeten 

zijn. Anders is een analyse onmogelijk. Habermas hanteert een overeenkomstig postulaat voor 

het kunnen voeren van een argumentatieve dialoog. Hij heeft dat van Searle overgenomen als 

belangrijke vooronderstelling samen met andere onderdelen van diens taalhandelingstheorie. Bij 

de eis van een explicitering in de vorm van een verbalisatie wordt vermeld dat deze in principe 

altijd mogelijk is. Dit zijn linguïstische opvattingen van argumentatie die niet sporen met de 

constitutie van betekenis in het handelen door de "burger" van Giddens. Het nonverbale handelen 

is de fundering van betekenis. Daarnaast wijst hij, vergelijkbaar met Gilbert, op de emotionele 

inhoud van veel vormen van discursitiviteit. 

In een recente beoordeling van onderzoek naar argumentaties en het "geven van een 

verantwoording" wordt geconstateerd dat een groot probleem voor de analyse is hoe er een 

theoretisch verantwoord verband kan worden gelegd tussen de tekst van een gesprek en de 

context waarin dat is gevoerd. De tekst bevat de feitelijke gegevens waar men niet buiten mag 

treden. Informatie over de gesprekssituatie zit hier meestal niet bij omdat er tijdens een gesprek 

niet of summier naar kenmerken van de context wordt verwezen. Soms aan het begin of na een 

onderbreking. Toch worden er voortdurend relaties gelegd tussen de tekst en situationele 

kenmerken in het de argumentatieonderzoek. Het probleem speelt bij elke stap die naar het 

vaststellen van een betekenis wordt gezet, zo merkt Charles Antaki op. Bijvoorbeeld bij een 

etnische achtergrond die een rol in een sollicitatiegesprek kan spelen. 
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Een ander voorbeeld zijn de categorieën die bij tekstfragmenten uit rechtzaken worden 

gebruikt. De vanzelfsprekende veronderstelling van de argumentatieonderzoekers wat een 

"advocaat" is en een "rechter" is doorslaggevend voor de betekenis die aan de tekst wordt 

gegeven. Dit probleem is zo fundamenteel volgens Antaki omdat de aannames altijd impliciet 

aanwezig zijn en net zo min ter sprake worden gebracht als de bedding waar een rivier in 

stroomt.82 De argumentatiebenaderingen die hij beoordeelt, vertonen eveneens de theoretisch 

linguïstische kenmerken waar Wittgenstein kritiek op heeft uitgebracht. Argumentatietheoretici 

kunnen, met uitzondering van Gilbert, nog weinig toevoegen aan de besproken kenmerken van 

het voeren van een "democratische dialoog". Het kenmerkende van Giddens' benadering is 

uitgaan van de betekenis die de burger aan zijn handelen en dat van anderen geeft in plaats van 

eerst een verklaring te verschaffen voor de totstandkoming van deze betekenis. 

De relatie tussen de conceptualisaties van burgerschap door Van Gunsteren en Giddens 

en hun duiding van de latere filosofie gaat nog verder. De Winter en Van Gunsteren vinden dat 

democratie bij het burgerschap en bij jongeren als medeburgers hoort, maar schrijven er 

nauwelijks over. Beiden stellen dat burgerschap politieke gelijkheid vereist en de mogelijkheid tot 

participatie. Van Gunsteren voegt daaraan toe: "burgers in actie doen vrijheid verschijnen". De 

realisatie is te danken aan de competente wijze waarop zij met pluraliteit omgaan. Veel nadere 

invulling wordt niet gegeven. In "Eigentijds Burgerschap" is als reden opgegeven: "Over vrijheid 

slechts een enkel woord. Niet omdat het onderwerp onbelangrijk zou zijn, maar omdat het de kern 

van de zaak is. Daarover is moeilijk te praten."83 Van Gunsteren betracht voorzichtigheid met 

betrekking tot een normatieve overdracht in het onderwijs van burgerschap. De Winter komt niet 

uit het probleem hoe kan worden bepaald wat de wenselijke participatie van jongeren is. Hij kan 

het participerend handelen in een nationaal-socialistische jeugdgroepering niet in fundamentele 

zin onderscheiden van de door hem gewenste vormen in het onderwijs. De jongeren leren in beide 

omstandigheden in principe hetzelfde. Het "onderhandelen" door jongeren dat in de figuratieve 

benadering wordt onderzocht, biedt geen oplossing voor deze problematiek. Daarin wordt de 

actueel geldende machtsbalans als verklaring gegeven voor het volgen van een norm. 

In de benadering die Giddens volgt maakt "normativiteit" deel uit van de regelgeleidheid 

van het handelen. De institutionalisering van de gewenste normativiteit kunnen onderwijsgevenden 

en ouders bevorderen door met jongeren om te gaan alsof zij medeburgers zijn zodat zij vertrouwd 

kunnen raken met vormen van discursiviteit. Een didactische consequentie voor het onderwijs en 

een verschil met de andere benaderingen van burgerschap is dat volgens Giddens uit moet 

worden gegaan van de betekenissen die jongeren hanteren en hoe zij gedrag duiden. Er kan geen 

interpretatie van dat gedrag worden opgelegd zoals in een verklarende benadering van de 

constitutie van betekenis gebeurt. Het doel van jeugdbeleid is het verrijken van de wereld van 

jongeren. De overdracht van burgerschap als een "kompas", zoals Van Gunsteren dat noemt, is 

volgens Giddens pas zinvol als duidelijk wordt hoe hun wereld eruit ziet en wat "reizen" voor hen 

inhoudt. Een andere consequentie voor het onderwijs is dat "vrijheid" en "gelijkheid" zich moeten 
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tonen in het gedrag van de docent. Ten opzichte van "participatie" houdt dit in dat niet alleen "mee 

kunnen doen" geldt, maar dat burgerschap inhoudelijk kan worden bepaald. 

Het fundamentele verschil in filosofisch uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen. De 

interpretatie van de latere filosofie in de "eerste richting" waartoe Van Gunsteren behoort en de 

"tweede" van Giddens leiden tot een andere uitwerking van democratie. Burgerschap is een 

democratische institutie. Het "democratische" wordt door beide auteurs even belangrijk gevonden. 

Zij geven er echter een andere invulling aan omdat de inhoud die aan "institutie" wordt gegeven 

verschilt. In het ene geval wordt er, net als bij "form of life", een externalistische omschrijving 

gegeven en in het andere een internalistische. Voordat de twee omschrijvingen in ogenschouw 

worden genomen is van belang om nog eens te benadrukken dat Van Gunsteren de opvatting van 

regelgeleid handelen uit "The Quest" blijft hanteren. Hij onderscheidt institutie van "levensvorm" 

met haar ingeslepen interactie waar de "robuustheid" van de burger op stoelt. Een institutie is een 

hulpmiddel in het "bewerken" van ervaringen en bestaat uit sociale regels waarmee burgers 

kunnen of moeten instemmen. Van Gunsteren definieert het begrip zo: "Instituties geven patronen 

van en voor interacties". Het "geven" kan zowel een aanreiken in de zin van een kompas zijn als 

het met sociale dwang opleggen van een patroon. Het denkbeeld dat instituties het handelen 

extern beïnvloeden geldt voor alle auteurs die hij ter ondersteuning aanhaalt.84 

Zijn definitie van institutie gaat alleen over interactie of feitelijk waarneembare handelingen. 

Voorbeelden van instituties die worden gegeven zijn een gesprek, rechtspraak, het parlement en 

management. Hier is duidelijk sprake van twee fundamenteel verschillende benaderingen van 

burgerschap. Giddens geeft aan dat een regelmatigheid van handelen berust op de beheersing 

van een structuur van regels van het "what cannot be said". De institutionele definitie die Van 

Gunsteren van democratie geeft verwijst alleen naar actueel uitgevoerd of te volbrengen gedrag. 

Voor het onderscheid tussen regelgeleid handelen en een levensvorm verwijst hij naar de 

"Philosophical Investigations"; Wittgenstein heeft kritiek op een te belangrijke plaats voor 

"institutionaliteit" en biedt een adequaat alternatief. Van Gunsteren verbindt institutie met 

rationaliteit en gelooft dat Wittgenstein heeft laten zien dat daar tradities van handelen tegenover 

staan. 

Hiervoor is al toegelicht wat Giddens in navolging van Wittgenstein onder institutie verstaat. 

Er wordt mee benadrukt dat de beheersing van een structuur van regels inhoudt dat handelen kan 

worden herhaald. Een institutie is het dynamisch geheel van regels waarmee betekenis wordt 

gevestigd en dat alleen als handelen bestaat. Met "duality of structure" wordt tot uitdrukking 

gebracht dat instituties in een "practice" zowel worden gereproduceerd als geproduceerd. 

Overeenkomstig de interne relatie tussen regel, structuur en interpretatie definieert Giddens 

burgerschap als een geheel van normatieve activiteiten. Het concept dialoog geeft het 

sedimentaire karakter en de potentialiteit van deze activiteiten adequaat weer. Het voeren van een 

"democratische dialoog" houdt fragiliteit en soliditeit in. Democratie is kwetsbaar als elke institutie 

omdat zij slechts in het handelen voortbestaat. De lagen in het sediment kunnen door interpretatie 

210 



De democratische dialoog van Giddens 

gaan schuiven zoals uit de voorbeelden van het toenemende fundamentalisme blijkt. Giddens' 

pedagogiek is er daarom op gericht dat jongeren vertrouwd raken met democratie als dialogische 

activiteit. De bereidwilligheid tot een dialoog als onderdeel van de democratische institutie van het 

burgerschap bestaat alleen in het handelen. Dat geldt ook voor de democratische solidariteit als 

resultaat van het optreden van burgers. Bij de invulling die Van Gunsteren aan burgerschap geeft 

is een overeenstemming tussen burgers constitutief voor de betekenis van een "regel". Dat overleg 

komt volgens hem echter incidenteel voor. Normaal is het handelen volgens een "levensform". 

In Giddens' toepassing is het handelen van burgers regelgeleid en gaat normativiteit 

daarmee samen. Het beantwoorden aan democratische normen bestaat uit het kunnen herhalen 

van het handelen dat daarmee samengaat en het benoemen van de regel die is gevolgd. De 

regels van een democratisch burgerschap voor volwassenen en jongeren bestaan, zoals hij 

conform de latere filosofie stelt, alleen als "practice". In deze exemplarische bespreking van 

interpretaties van de latere filosofie uit de "eerste" en "tweede" richting is gebleken dat de daarmee 

verbonden conceptualisaties van burgerschap duidelijk verschillen. In het volgende hoofdstuk 

wordt besproken hoe in het belang van de theorieontwikkeling meer aandacht moet worden 

geschonken aan zulke verschillen. 
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