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hoofdstukhoofdstuk 1 

EconomischEconomisch burgerschap 

Eenn halve eeuw nadat Tom Marshall zijn befaamde model van de cumulatieve aanwas van bur-
gerschapsrechtenn van civiele naar politieke tot aan sociale rechten presenteerde (Marshall 
1964),, is burgerschap wederom een veelbediscussieerd thema. Dat is voornamelijk te danken 
aann twee verschillende debatten die desalniettemin gelijksoortige onderwerpen betreffen. Het 
eerstee debat cirkelt rond de verklaring van en oplossing voor het falen van de zogenaamde 
'importt substitutie-strategieën' als koninklijke weg naar economische modernisering enerzijds 
enn van neoliberale vrijhandelsstrategieën anderzijds. Verklaringen zowel als oplossingen bena-
drukkenn sinds de jaren negentig het belang van een vitale civiele maatschappij voor economisch 
succes.. De burgers in plaats van de staat zijn de voornaamste veranderingsagenten geworden, 
zoalss ook de civiele maatschappij de politieke arena heeft vervangen als de voornaamste loka-
tiee van interventie. Dit debat wordt gevoed door de lessen met economische modernisering in 
voorall  Latijns-Amerika en is derhalve vrijwel uitsluitend in handen van antropologen (zie Bla-
clockk & Jenson 1998; Taylor 1998; Yashar 1997; Jelin & Hershberg 1996). 

Hett tweede debat betreft de 'crisis van de welvaartsstaat', maar beslaat eigenlijk het veel 
ruimeree onderwerp van het falen van hiërarchische sturingsinstrumenten. De zoektocht naar 
controlee en beheersing (de 'quest for control') is mislukt door: (i) onvermijdelijke ondoorzich-
tighedenn in het object van controle, ófwel in de vorm van strategische gedragsaanpassingen, 
ófwell  in de vorm van kennistekorten; door (ii ) onoverbrugbare discrepanties tussen instituties 
enn regels enerzijds en praktijken en handelingen anderzijds, die overheden dwingen tot aan-
passingenn aan maatschappelijke ontwikkelingen die bekend zijn geworden onder de journalis-
tiekee en sociologische clichés van 'post-materialisme', 'individualisering', 'secularisering' en 
'nieuwee sociale bewegingen'; en door (iii ) een inherent paternalisme dat welvaartsarrangemen-
tenn kwetsbaar maakte voor libertaire aanvallen, zowel van rechtse als van linkse zijde. De eer-
stee twee verklaringsaanzetten zijn omstandig bediscussieerd in de empirische sociologie en de 
cultuursociologie,, en hebben zowel in theorie als in beleid geresulteerd in een sterkere nadruk 
opp burgerschapsp//c/itew boven burgerschapsrec/jfó«. Interessanter is hier de derde verklarings-
aanzett omdat zij expliciet in de normatieve modus is gesteld en zij zicht biedt op de voor-
naamstee kenmerken (en gebreken) van de verschillende politiek-filosofische burgerschapscon-
ceptenn die in omloop zijn, te weten een liberaal, een sociaal-democratisch, een links-communi-
taristischh en een republikeins burgerschapsconcept (Van Gunsteren 1992; 1998; De Haan 
1993;; Kymlicka & Norman 1994; Janoski 1998). 
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Mett enig voorbehoud kan in de recente debatten binnen de Angelsaksische politieke filosofie 
dezelfdee volgorde worden onderscheiden als binnen het bredere sturingsdebat. De uiteenzetting 
tussenn liberaal-egalitaristen en libertaristen die in de personen van John Rawls en Robert No-
zickk de jaren zeventig beheerste, weerspiegelde de liberale les die utilitaristen en sociaal-demo-
cratenn moesten leren. In beleidstermen betekende dit dat statelijke hiërarchieën weliswaar ade-
quatee antwoorden zijn op marktimperfecties, maar dat dit niet uitsluit dat marktcoördinatie in 
sommigee gevallen niet een evenzeer adequaat antwoord is op de imperfecties van hiërarchische 
coördinatie.. De uiteenzetting tussen liberaal-egalitaristen en communitaristen, ditmaal bij 
mondee van (weer) John Rawls en Michael Sandel, die de jaren tachtig domineerde, bracht de 
less dat het conflict tussen markten en hiërarchieën belangrijk verzacht kon worden wanneer 
beidee zouden zijn ingebed in vitale gemeenschappen. En dat, omgekeerd, een al te sterke na-
drukk op ófwel hiërarchie ófwel markt, zoals tot dan toe respectievelijk sociaal-democraten en 
libertaristenn deden, onherstelbare schade zou kunnen aanbrengen aan de morele, in historisch 
gegroeidee gemeenschappen gewortelde hulpbronnen zonder welke kapitalistische economieën, 
zoo luidt de veelgehoorde stelling, niet kunnen functioneren (vgl. Hirsch 1976; Hirschman 1992; 
Fukuyamaa 1995). Ontevreden met beide lessen wendden 'progressieven' zich met ingang van 
dee jaren negentig in toenemende mate tot de republikeinse traditie voor een progressieve invul-
lingg van het burgerschapsconcept. Van dit republikeinse burgerschapsidee - met zijn nadruk op 
politiekee participatie, participatoire deugden en gescheiden maatschappelijke sferen - werden 
progressievee antwoorden verwacht op prangende maatschappelijke kwesties, die de eenzijdig-
heidd van sociaal-democratische, klassiek-liberale en communitaristische burgerschapsconcep-
tenn zouden omzeilen en die tegelijk stevig wortelden in de emancipatoire traditie van de Ver-
lichting. . 

Inn dit hoofdstuk richt ik mij op drie valkuilen van hedendaagse burgerschapsconcepten. Ten 
eerstee de non-neutraliteit van burgerschapsrechten. Ook actuele burgerschapsvertogen tonen 
zichh onvoldoende gevoelig voor de mate waarin bestaande invullingen van burgerschapsrechten 
gekleurdd zijn door machtsasymmetrieën. Burgerschapsrechten zijn nauw verweven met naoor-
logsee welvaartsarrangementen die op hun beurt onderdeel uitmaken van verreikende, hecht ver-
ankerdee en onderling sterk vervlochten 'sociale productiesystemen' waarin sociale kansen 
wordenn verdeeld op grond van klasse, ras, 'gender' en seksuele voorkeur (Hollingsworth & 
Boyerr 1997:2). De gelijkheid die actuele burgerschapsrechten schragen is van het formele type. 
Daarachterr gaan grote materiële ongelijkheden schuil die met het ideologisch ingezette burger-
schapsvertoogg effectief worden toegedekt. 

Tenn tweede de territorialiteit  van het burgerschap. Ook actuele burgerschapsvertogen wor-
denn gekenmerkt door een territoriale invulling van het bereik van de status van burgerschap. 
Gebaseerdd als deze status is op nationale constituties worden de bijbehorende rechten ook 
verdeeldd volgens exclusieve lidmaatschapscriteria. Deze criteria zijn niet alleen moreel arbitrair, 
bovendienn botsen ze met de universalistische kern van de gelijke morele waarde die burger-
schapsrechtenn belichamen. 

Dee derde valkuil betreft de lokalisering van de burger. Hierbij gaat het om de verschillende 
antwoordenn die worden gegeven op de vraag waar onderdanen vooral burger zijn. Liberalen 
neigenn ernaar de privé-sfeer aan te wijzen als de burgerlijke lokatie bij uitstek. Links-communi-
taristenn daarentegen zien de civiele maatschappij en het vlechtwerk van vrijwillig e associaties 
waaruitt zij is opgebouwd als de gepriviligieerde lokatie van de burger. In het voetspoor van 
hunn renaissancistische voorlopers priviligeren republikeinen op hun beurt de politieke arena 
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alss de plaats bij uitstek van de burger. Terwijl de burger voor sociaal-democraten sinds de 
tweedee wereldoorlog vooral object van zorg is. 

Hett republikeinse burgerschapsconcept, om mij daartoe te beperken, toont zich daarmee niet 
alleenn perfectionistisch in de liberale zin van het woord, bovendien is het onvoldoende toege-
rustt om problemen van gelijkheid, vrijheid en diversiteit in contemporaine pluralistische maat-
schappijenn adequaat te thematiseren. Burgerschap, als het een realistisch en nastrevenswaardig 
ideaall  wil zijn, dient met afdoende antwoorden te komen op deze valkuilen. Dat vereist om te 
beginnenn conceptuele arbeid. Na bovengenoemde zwaktes in kaart te hebben gebracht en con-
currerendee burgerschapsconcepten op deze punten de maat te hebben genomen, presenteer ik 
eenn non-territoriaal, gedisaggregeerd en klasse-, ras- en 'gender'-gevoelig burgerschapsmodel 
datdat democratietheoretisch is geïnspireerd. Niet-perfectionistische burgerschapsconcepten rui-
menn per definitie een grote plaats in voor democratische medezeggenschap. Daaronder valt 
uitdrukkelijkk ook medezeggenschap in economische organisaties. Tot slot ga ik in op de vraag 
hoee dit model van economisch burgerschap zich verhoudt tot de tradities van 'economische 
democratie',, 'industriële democratie' en 'participatoire democratie' die zich eveneens sterk 
makenn en hebben gemaakt voor democratische zeggenschap over economische organisaties. 

Valkuilenn van burgerschap 

DeDe non-neutraliteit van het burgerschap 
Marshalll  liet er weinig misverstand over bestaan: de constitutionalisering van burgerschaps-
rechtenn was een incremented en vooral historisch proces, wat betekende dat de inhoud van de 
vastgelegdee rechten ook historische sociale waarden weerspiegelde. De beveridgiaanse wel-
vaartsstaatt die ook Marshall zag als een hoogtepunt in het eeuwenlange proces van morele 
ontwikkeling,, belichaamde het recht van het individu om volwaardig te delen in de collectieve 
erfeniss en het leven te leiden van een 'geciviliseerd wezen' conform de standaards van het mo-
mentt (Marshall 1964:78). Tegelijk was Marshall niet bij machte in te zien dat een voorlopig 
hoogtepuntt iets anders is dan een eindpunt, en dat voortdurende emancipatoire strijd de ver-
worvenhedenn van gisteren onherroepelijk zou toetsen aan een gegroeide gevoeligheid voor 
'institutionele'' en 'statistische discriminatie'. Evenals tijdgenoten als Tony Crossland, Daniel 
Belll  en Peter Drucker onderschreef Marshall de gedachte van een 'einde der ideologieën' nu de 
historischee tegenstelling tussen arbeid en kapitaal met de beveridgiaanse welvaartsstaat en zijn 
keynesiaansee macro-economische onderbouwing leek opgeheven. Op de hoge winst- en groei-
cijferss en de gestaag dalende inkomens- en bezitsongelijkheden die het klassencompromis van 
dee 'gouden periode van het kapitalisme' bracht, waren hoogstens marginale verbeteringen mo-
gelijk.. Radicale veranderingen waren noch nodig, noch wenselijk. Sinds de jaren zeventig zijn 
dezee aannames en vanzelfsprekendheden echter op losse schroeven komen te staan, waardoor 
ookk de conceptuele en institutionele fundamenten ervan aan herformulering, herdefiniëring en 
herinrichtingg toe zijn (vgl. Marglin & Schor 1990; Kitschelt et al. 1999). 

Vanwegee zijn verwevenheid met de institutionele uitwerking van constitutionele rechten in 
dee vorm van welvaartsarrangementen en andere instituties, is burgerschap altijd meer geweest 
dann een scala van gejuridifïceerde principes. Wat ik eerder een 'sociaal productiesysteem' 
noemde,, is een sociale configuratie van instituties, praktijken en vertogen die is opgebouwd uit 
systemenn van arbeidsverhoudingen, onderwijs- en trainingsstelsel, de inrichting van het onder-
nemingsbestuur,, de organisatie van economische branches en sectoren, de structuur van finan-
ciëlee markten, de organisatie van de overheid tot en met de noties van rechtvaardigheid en bil-
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lijkheidd die werkgeversorganisaties en vakbonden delen of juist betwisten, alsmede de opvat-
tingenn over gelijkheid, passende beloning en andere verdelingsnormen die onder de bevolking 
alss geheel leven. Dezelfde instituties waarmee nationale overheden huns ondanks burger-
schapsrechtenn gestalte hebben gegeven, hebben tevens gefunctioneerd als paternalistische in-
strumentenn waarmee overheden individuele gedragingen in gewenste richtingen hebben gebogen 
(vgl.. Donzelot 1979; Skocpol 1992). 

Mett name feministische critici hebben de neutraliteit van de bijbehorende sociale grondrech-
tenn in twijfel getrokken en hebben overtuigend aangetoond dat erachter 'dikke' en vanuit fe-
ministischh perspectief bezien 'repressieve' concepties van het goede leven schuilgaan (Pa-
temann 1988; Young 1989; 1990; Williams 1989:41-86; Pierson 1991:68-82). Het inzicht dat de 
morelee beginselen die ten grondslag liggen aan burgerschapsrechten kunnen worden gebruikt 
omm de instituties en praktijken te bekritiseren die deze beginselen legitimeren, is bekend van 
vrijwell  iedere emancipatoire beweging. Zo'n immanente strategie vooronderstelt voorafgaande 
ervaringenn die wijzen naar een toekomst die meer is dan een extrapolatie van het bestaande. 
Juistt doordat zich sinds de jaren zeventig in de meeste laatkapitalistische economieën een aan-
tall  kwalitatieve veranderingen hebben voorgedaan op het vlak van arbeidsmarkt, ar-
beidsbetrekkingg en arbeidsinhoud is het besef gegroeid dat bestaande instituties en praktijken 
moetenn worden aangepast aan veranderde wensen en eisen. Daarbij zijn iinks-libertaristische' 
standpuntenn een wonderlijk amalgaam gaan vormen met het neoliberale bezuinigings- en priva-
tiseringsbeleidd (Offe 1984:155-156). Het nucleaire gezin van gisteren - tegelijk effect en legiti-
matiee van paternalistische welvaartsarrangementen - staat onder toenemende druk van alterna-
tievee leefvormen die zich niet naar die mal laten voegen. En het arbeidszame leven van veertig 
uur,, veertig weken en veertig jaar is door diepreikende herstructureringen van economieën, 
markten,, en ondernemingen en door de structurele afname van de totale arbeidsduur, een 
'ideaal'' geworden, dat voor een afnemend aantal mensen is weggelegd. Dit dwingt burgers, 
overheden,, ondernemingen en sociale partners tot een radicale herziening van de zekerheden 
vann weleer, en politieke filosofen, politieke theoretici en sociale wetenschappers tot een al 
evenn radicale herziening van de uitgangspunten van hun theorieën. 

Feministischee theoretici waren de eersten die er op wezen dat er een spanning bestond tus-
senn dee universele kern van burgerschapsrechten en de selectiviteit van de welvaartsarrangemen-
tenn die deze rechten vorm en inhoud geven. Verdeling volgens het beginsel van absolute gelijk-
heidd levert een andere distributie van hulpbronnen op dan verdeling volgens het beginsel van 
behoeftenn gerelateerd aan competent burgerschap. Omdat de uitgangspunten van sommige 
groepenn structureel minder gunstig zijn dan die van andere groepen komt een keuze voor het 
eerstee verdelingsbeginsel de facto neer op een reproductie van bestaande ongelijkheden, waar 
hett tweede beginsel wel een corrigerend moment kent voor achterstand. De feministische 
'claim'' is dat dit geen toevalligheid is, maar dat schijnbaar egalitaire burgerschapsrechten, juist 
doordatt zij in een in diepste zin patriarchaal 'sociaal productiesysteem' zijn ingeweven, uit-
eindelijkk selectieve belangen dienen en andere belangen (zoals van vrouwen en etnische min-
derheden)) negeren. Recht op inkomen bijvoorbeeld is een recht dat uitsluitend aan mannen 
toevaltt zolang arbeidsmarkten institutioneel discrimineren tussen mannen en vrouwen en 
vrouwenn daardoor geen uitkeringsrechten kunnen opbouwen. De remedie van corrigerende en 
compenserendee verdeling, die concreet neerkomt op de toekenning van een gepriviligieerde toe-
gangg tot sociale hulpbronnen aan achtergestelde groepen door middel van groepsrechten, spe-
cialee representatierechten, zelfbestuursrechten en positieve actieprogramma's, past slecht in 
eenn liberale rechtsstaat die is gestoeld op het beginsel van 'gelijkheid voor de wet'. Zo bezien 
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schuiltt hier een heus moreel dilemma voor de wetgever. Of hij houdt zich aan het beginsel van 
gelijkheidd voor de wet en neemt de ongelijke toegang tot maatschappelijke instituties en hulp-
bronnenn waarmee dat gepaard gaat op de koop toe. Of hij probeert te corrigeren voor deze 
structurelee achterstelling en hanteert een substantieel of uitkomst-georiënteerd gelijkheidsbe-
gripp om kansen en hulpbronnen te verdelen en neemt de schending van het beginsel van gelijk-
heidd voor de wet op de koop toe (zie Sloot 1986; Bader 1998; Verhaar 1998). 

Feministischee politieke filosofen kiezen onomwonden voor de tweede 'hoorn' van het di-
lemmaa en herinterpreteren formele gelijkheidsbeginselen in substantiële termen. In concreto be-
tekentt dit dat speciale groepsrechten voor achtergestelde groepen worden bepleit om deze 
groepenn in staat te stellen via zeggenschap over de institutionele inrichting van de maat-
schappijj  bestaande 'weeffouten' te herstellen (Young 1989; 1990; Minow 1990; MacKinnon 
1987).. Ik ga hier in mee voor zover deze strategie is bedoeld als moreel appèl om burger-
schapsconceptenn gevoeliger te maken voor de vele structurele ongelijkheden waarin kapitalisti-
schee marktsamenlevingen grossieren. Niet als zij uitmondt in een 'postmodern' pleidooi voor 
dee 'erkenning' van 'verschil' om het verschil zelf.1 Door te onderzoeken welk moreel doel het 
beginsell  van formele gelijkheid dient - namelijk, een gelijk recht op sociale hulpbronnen om 
burgerss in staat te stellen zelfgekozen levens te leven - en na te gaan welke hulpbronnen daar-
voorr minimaal nodig zijn, kan de spanning worden verminderd tussen het beginsel van formele 
gelijkheidd en de tijdelijke uitzonderingen daarop die nodig zijn om de leden van achtergestelde 
groepenn tot gelijke burgers te maken. De vereiste privileges volgen logisch uit de premisse van 
gelijkee morele waarde, en zijn acceptabel voor zover en zolang zij proportioneel zijn aan de 
ernstt van de structurele achterstelling die zij bestrijden. Hoe, waar en wanneer, zijn lastige vra-
genn die alleen in contextspecifïeke termen kunnen worden beantwoord, en wier beantwoording 
duss een zorgvuldige weging van morele, prudentiële en realistische criteria vereist. De kosten 
vann moreel gewenste interventies kunnen dermate hoog zijn, dat het verstandig kan zijn om te 
zoekenn naar alternatieve interventies die weliswaar minder direct beantwoorden aan morele ei-
senn maar waarvan de kosten beduidend lager zijn (Bader 1998). 

Ditt betekent dat uit de onderkenning van de morele noodzaak van een gelijke zeggenschap 
overr alle vormen van institutiebouw niet automatisch een ongekwalificeerde introductie van 
groepsrechten,, representatierechten of rechten op zelfbestuur volgt. Niet omdat dit een hellend 
vlakk naar een oneindige proliferatie van 'achtergestelden' zou introduceren. Wij zijn immers in 
staatt min of meer oncontroversiële criteria op te stellen met behulp waarvan de doelgroepen 
vann corrigerend beleid beperkt kunnen blijven tot de meest opzichtige vormen van structurele 
achterstelling.. Karakteristiek in dit verband is dat in het debat over positieve actie-program-
ma'ss de tegenwerpingen betrekking hebben op het gekozen instrument en niet, of veel minder, 
opp de achterstelling die deze instrumenten moeten corrigeren (Bader 1998). 

Nochh omdat representatierechten voor achtergestelden binnen representatieve democratische 
institutenn zelf een contradictie zouden zijn. Volgens deze redenering vereist representatie van 
achtergesteldenn een gebonden mandaat, waarmee het instrument van quotering overbodig 
wordtt omdat de representatieve taak in dat geval door iedere willekeurige afgevaardige kan 
wordenn waargenomen. Anderzijds mondt een vrij  mandaat in combinatie met quotering uit in 
onvermijdelijkee oligarchisering, wat de democratische legitimiteit van de afgevaardigden aan-
tast.. Zoals Phillips terecht constateert geldt de spanning tussen deliberatieve autonomie en 
democratischee legitimiteit voor iedere vorm van democratische besluitvorming door represen-
tanten.. Wel volgt hieruit dat het morele argument voor representatierechten voor achtergestel-
denn in termen van deliberatieve democratie moet worden gesteld, en dat voor de institutionele 
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uitwerkingg ervan te rade moet worden gegaan bij neocorporatistische, associatief democrati-
schee en andere institutioneel pluralistische tradities en voorstellen (Phillips 1995). Deze leren 
datt verschillende vormen van zeggenschap met een verschillend controlebereik en ook verschil-
lendee bevoegdheden daarvoor meer of minder effectief zijn. Vaststellen welke vorm waar de 
meestt geschikte is, kan niet een kwestie zijn van a priori  redeneren, maar vereist nuchter ver-
gelijkendd onderzoek. Hier zal ik dat doen voor de mogelijkheden voor een zo breed mogelijke 
medezeggenschapp over het ondernemingsbestuur. 

DeDe territorialiteit van het burgerschap 
Ookk hier liet Marshall geen misverstand over bestaan: in zijn optiek was de sequentiële ge-
schiedeniss van burgerschapsrechten nauw verbonden met het proces van staatsvorming. Ver-
rassenderwijss stelt Marshall dat klassenconflicten bij de totstandkoming van burgerschaps-
rechtenn maar een geringe rol hebben gespeeld. De 'burgerlijke' revolutie van 1649, die uit-
monddee in individualiteitsrechten, religieuze vrijheidsrechten, juridische rechten (habeas cor-
pus)pus) en economische vrijheidsrechten, was volgens Marshall de belangrijkste van de drie (zie 
figuurfiguur 2.). Deze eerste universalistische barst in het feodale particularisme zette een proces 
vann modernisering, bureaucratisering en maatschappelijke differentiëring in gang dat drie eeu-
wenn later met de strijd tegen de 'vijf giganten' van 'ziekte, gebrek, ondervoeding, onwetend-
heidd en ledigheid' van het befaamde Beveridge-rapport ten einde kwam. In Marshalls cumula-
tievee burgerschapsmodel zijn moderne burgerschapsconcepties het product van een gelijktijdig 
process van uniformisering van de lappendeken van lokale rechten en praktijken die het feodale 
Engelandd kende onder invloed van groeiende nationale bureaucratie enerzijds en van een gelei-
delijkee uitbreiding van het bereik van deze rechten door een steeds effectiever wordend admini-
stratieff  en statistisch staatsapparaat anderzijds.2 In de geest van het hegeliaans idealisme pos-
tuleerdee Marshall dat het universalisme van burgerlijke vrijheidsrechten, met name economi-
schee vrijheidsrechten, een autonome logica kent die tegelijk het proces van staatsvorming 
voortstuwtt en haar eigen uitbreiding en 'verdikking' afdwingt. De formele gelijkheid die ten 
grondslagg ligt aan het liberale recht van contractvrijheid, speelde een cruciale rol in de burger-
lijk ee strijd tegen feodale hiërarchieën en dwong als vanzelf, aldus Marshall, haar materiele 
equivalentt afin het sociale domein (Marshall 1964:84). 

Marshallss historische sociologie is maar een voorbeeld, hoewel een invloedrijk voorbeeld, 
vann de wijdverbreide aanname dat burgerschap een territoriaal georganiseerde staat vooronder-
stelt;; hoewel een staat met louter onderdanen historische realiteit is, is burgerschap zonder 
staatt ondenkbaar. De redenering luidt als volgt: de rechten en plichten van het burgerschap 
veronderstellenn het bestaan van een 'dikke' notie van solidariteit die alleen kan worden gevon-
denn onder een groep individuen die met elkaar zijn verbonden door een gedeeld territoir, ge-
deeldee praktijken, een gedeelde taal, een gedeelde geschiedenis en, idealiter, een gedeelde religie. 
Kortom,, burgerschap kan alleen bestaan binnen de grenzen van een homogene natie-staat. De 
keerzijdee van deze aanname is een monistische conceptie van soevereiniteit, die stelt dat staten 
eenn absoluut recht op heerschappij hebben binnen het territior dat hun statelijkheid constitu-
eert.. Hieruit laat zich een al even absoluut recht op zelfbeschikking afleiden, evenals een abso-
luutt recht om toegang tot het eigen territoir te binden aan nationalistische of etnische criteria. 
Onderr conservatieven en (sommige) communitaristen wordt het recht op zelfbeschikking bo-
vendienn versterkt door de mythe van nationale homogeniteit die ook het burgerschap schraagt. 
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figuurfiguur 2.1 burgerschapsrechten (Marshall 1964:70-74; Pierson 1991:23) 

Dezee aannames zijn wijdverbreid. Expliciet dan wel impliciet kunnen zij in het werk van 
vrijwell  alle hedendaagse politieke filosofen worden aangetroffen. Liberaal-egalitaristen bijvoor-
beeldd laten stelselmatig na om het uitgangspunt van 'faire' redistributie 'binnen één land' te 
problematiserenn en daarmee de spanning tussen het universalisme dat hun uitgangspunt van 
gelijkee morele waarde draagt enerzijds en het moreel arbitraire karakter van de voor- en nadelen 
vann de plaats van geboorte en het lidmaatschap dat daaraan is verbonden anderzijds (vgl. Pogge 
1989;; 1997). Links-communitaristen, hoewel gevoeliger voor de verdelende kanten van het 
burgerschap,, projecteren etnische, culturele en nationale identiteiten op het burgerschapscon-
cept,, wat uitmondt in culturalistische en prudentièle argumenten voor een restrictief toela-
tingsbeleidd die morele argumenten voor open grenzen (of, wat de keerzijde daarvan is, sub-
stantiëlee internationale redistributie) kennelijk overtroeven (zie, kritisch, Bader 1995). 

Hett is echter geenszins evident dat burgerschapsrechten moeten zijn gebaseerd op 'dikke' 
notiess van nationale of etnische identiteiten. Noch is het evident dat het concept van burger-
schapp automatisch samengaat met de arsumptie van absolute staatssoevereiniteit. In werke-
lijkheidd is staatssoevereiniteit altijd aan meer of minder vergaande restricties gebonden ge-
weest,, zowel aan externe (internationale verdragen; multilaterale akkoorden; regionalisering 
doorr supranationale institutiebouw) als aan interne (de historische compromissen met lokale 
autoriteiten,, sociale partners, kerkelijke organisaties, gildes en 'corpora') (Bader & Benschop 
1989:215ff.).. Corporatisme is precies dat: bestuur door andere actoren dan de overheid, en 
verwijstt naar het inzicht dat bestuur altijd pluraal is, nimmer unitair; overheidsbestuur is niet 
synoniemm aan besturen (Hirst 1994). De empirische kwestie luidt dus niet hoe een gedeelde le-
venswijze,, gedeeld begrip en gedeelde betekenissen te beschermen tegen de erosie van de soe-
vereiniteitt van de staat door internationale verdragen, 'globalisering', financiële markten en mi-
gratie,, maar juist welke actoren zijn het beste toegerust om welke bestuurstaken op welk ni-
veauu over te nemen. Deze strategie belooft niet een eenmalige oplossing voor het dilemma tus-
senn prudentiële en realistische argumenten voor dichte grenzen enerzijds en morele argumenten 
voorr open grenzen (en/of internationale herverdeling) anderzijds. Wel stelt zij in staat geïnfor-
meerdee compromissen te sluiten tussen de verschillende clusters van waarden (Bader 1997a). 

30 0 



Hetzelfdee geldt voor burgerschapsrechten. Ook deze kunnen worden losgekoppeld van 
'dikke'' noties van etnische of nationale identiteiten. In werkelijkheid gebeurt dat ook. De 
meestee Europese staten hebben het verdrag van Helsinki ondertekend en zich daarmee ge-
committeerdd aan een beleid dat minimale burgerschapsrechten - vooral civiele en sociale - toe-
kentt volgens verblijfscriteria in plaats van lidmaatschapscriteria. Sommige staten gaan verder 
enn kennen personen met tijdelijke verblijfsvergunningen ook politieke rechten toe. In Zweden, 
Noorwegen,, Denemarken, Finland en Nederland bijvoorbeeld beschikken inwoners met andere 
nationaliteitenn die drie tot vijfjaar in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning over ac-
tieff  en passief stemrecht voor lokale (in Nederland) én provinciale verkiezingen (in alle overige 
genoemdee landen), maar niet voor nationale verkiezingen. Terwijl de individuele arbeidsge-
schiedeniss het enige geldige criterium is voor de beoordeling of men aanspraak kan maken op 
eenn werkloosheidsuitkering of andere sociale uitkeringen (mits men - weer - over een geldige 
verblijfsvergunningg beschikt) (Soysal 1994:122ff). Oftewel, de actuele burgerschapspraktijk is 
veell  gedifferentieerder dan vooral conservatieve en communitaristische argumenten die zijn ge-
baseerdd op een monolithische, homogene - om niet te zeggen mythische - opvatting van bur-
gerschap,, kunnen (h)erkennen. 

DeDe lokatie van het burgerschap 
Ookk hierover liet Marshall geen twijfel bestaan: de primaire lokatie van het burgerschap is de 
politiekee gemeenschap. Contractvrijheid, gecombineerd met een wettelijk vastgelegde vrijheid 
vann vergadering en associatie, en sociale arrangementen die beschermen tegen ongekozen ach-
terstellingg (al dan niet van tijdelijke aard), volstaan in Marshalls optiek om onderdanen te 
transformerenn in burgers die in staat zijn hun politieke participatierechten op een verant-
woordelijkee wijze uit te oefenen. Sociale rechten fungeren hier als instrumenten die het pu-
bliekee verantwoordelijkheidsgevoel moeten wekken van een massa die eerst sinds kort over 
volledigee participatierechten kon beschikken en derhalve de ervaring miste die een goed en ver-
standigg gebruik ervan vereist. De 'goede' burger is volgens Marshall een individu dat is vervuld 
vann verantwoordelijkheidsgevoel jegens de gemeenschap (Marshall 1964:123). Oftewel, 'goed' 
burgerschapp is onverenigbaar met iedere vorm van particularisme, eigenbelang en egoïsme. Om 
dezee reden verwierp Marshall het idee van 'industrieel burgerschap' als een 'absurditeit'. Ge-
richtt als het per definitie is op het dienen van de 'beperkte' belangen van specifieke werkne-
mers,, kwam industrieel burgerschap in Marshalls optiek neer op een misbruik van het concept 
vann burgerschap dat uit de aard der zaak het gedeelde belang van allen aanduidt. 

Zoalss de morele, universalistische kern van het burgerschapsconcept moet worden ontdaan 
vann zijn nationalistische, particularistische verschijning, zo dient het idee van burgerschap te 
wordenn losgemaakt van zijn traditionele vereenzelviging met staatspolitiek, 'high politics' of 
'laa politique politicienne'. Dit geldt in het bijzonder het 'progressieve' gebruik van het burger-
schapsvertoog.. Het republikeinse antwoord op de neoliberale aanval op de welvaartsstaat luidt 
inn grote lijnen als volgt. Wij accepteren grosso modo de analyse dat bestaande welvaartsarran-
gementenn een 'cultuur van afhankelijkheid' hebben gecreëerd en als emancipatoire instrumen-
tenn te kort zijn geschoten, maar wij verschillen van mening over de benodigde remedie. Niet 
'nieuwee soberheid' is wat nodig is om de crisis van de welvaartsstaat te boven te komen, maar 
eenn gerevitaliseerde publieke en vooral politieke sfeer waarin burgers eindelijk kunnen leren 
watt het betekent om een gelijkwaardig en verantwoordelijk lid te zijn van de politieke gemeen-
schapp (Walzer 1983; Barber 1984; Sandel 1997). Als moreel ideaal is dit loffelijk , maar - gege-
venn het feit dat de 'revitalisering' beperkt blijf t tot het politieke domein (decentralisering, 
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subsidiariteit,, devolutie, burgerschapskunde, referendums, et cetera) - als nuchtere sociaal-we-
tenschappelijkee analyse ontoereikend. Wanneer niet tevens de ongelijke distributie van poli-
tiekee en organisationele hulpbronnen tot thema wordt gemaakt, alsmede de systemische ver-
bindingenn tussen dé economie en dé politiek - die naïve aanzetten tot een 'scheiding der sferen' 
opp voorhand diskwalificeren - verwordt het idee van gelijkwaardig burgerschap tot een appèl 
datdat alleen geldigheid bezit in een wereld waarin competenties en hulpbronnen reeds gelijkelijk 
zijnn verdeeld en het appèl dus eigenlijk overbodig is. 

Ikk wil hier twee opmerkingen maken bij de republikeinse 'essentialisering' van het politieke -
enn a fortiori  van het economische - die ten grondslag ligt aan de 'scheiding der sferen'. De stra-
tegiee om uitwisseling tussen het politieke en het economische domein tegen te gaan teneinde de 
overheersendee invloed van bezit en inkomen in het politieke domein te verminderen is niet al-
leenn gebaseerd op een ontoereikende conceptualisering van dee systemische eigenschappen van 
kapitalistischee maatschappijen, bovendien is het de vraag of dergelijke 'blokkades' moreel zijn 
gewenst.. De gedachte dat het isoleren van sferen een voldoende voorwaarde is voor de con-
structiee van een vorm van 'complexe gelijkheid' suggereert dat geen verdergaande correctie no-
digg is op bestaande verdelingen binnen sferen. Egalitarisme dat is gebaseerd op 'geblokkeerde 
ruil '' staat interventie in de weg en ridiculiseert het belangrijke morele ideaal van een 'faire' ver-
delingg van economische goederen. 

Dee keerzijde van de republikeinse politiek betreft de 'politisering' van het economische do-
mein,, die is gethematiseerd onder de noemer van 'zachte budgettaire beperkingen' (Kornai 
1986;; 1992). De gedachte daarachter is dat de superieure allokatieve efficiëntie van kapitalisti-
schee economieën vis-a-vis staatssocialistische economieën in belangrijke mate kan worden 
herleidd tot de 'tucht van de markt'. Doordat economische relaties in staatssocialistische eco-
nomieënn uiteindelijke politiek van aard zijn, zo luidt het argument, bestaat er geen bedrijfseco-
nomischh bankroet, wat betekent dat economische activiteiten ook dan ondernomen worden 
waneerr zij onrendabel zijn. Het verrassende is dat deze literatuur volsterkt voorbijgaat aan de 
velee zachte budgettaire restricties in kapitalistische economieën. De premisse is kennelijk dat 
marktsignalenn hard en eenduidig zijn, terwijl politieke signalen per definitie meerduidig en on-
derhandelbaarr zouden zijn. Empirisch is deze premisse onhoudbaar. Niet alleen omdat markten 
viaa 'marktstrategieën' tot op zekere hoogte open zijn voor 'constructie' door decentrale eco-
nomischee actoren, maar ook omdat de signalen zelf 'sociaal geconstrueerd' zijn en zijn door-
schotenn van 'meetconventies' en 'marketingtechnieken' die politiek gekleurd en dus manipu-
leerbaarr zijn en continue aanpassing en herziening behoeven.3 

Maarr ook in een meer traditionele zin moeten marktrelaties als door en door politiek worden 
beschouwd.. Kapitalistische economieën worden gekarakteriseerd door diepreikende, weder-
zijdss constituerende verbindingen tussen staat en maatschappij. Onder andere komt dat tot 
uitdrukkingg in de complexe verdeling van bestuurstaken tussen publieke, semi-publieke en pri-
vatee actoren, die wordt gethematiseerd in studies in de traditie van het institutioneel plura-
lisme.. Iedere economische handeling is direct dan wel indirect gevormd door de staat. Deze 
vormgevingg reikt van ad hoc reddingsacties voor ondernemingen met een groot maatschappe-
lij kk belang, 'vriendelijke' faillissementswetgeving, lage vestigingseisen, gunstige belastingaf-
sprakenn en een breed scala aan technologiesubsidies tot aan goede infrastructurele voorzienin-
gen,, een hoog scholingsniveau, goede gezondheidszorg en een hoge mate van arbeidsrust door 
dee facilitering van coöperatieve relaties tussen arbeid en kapitaal. De conclusie die uit deze 
studiess moet worden getrokken luidt dat ook in kapitalistische economieën het bankroet soms 
manipuleerbaar,, onderhandelbaar en dus in wezen 'politiek' is. 
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Dee 'scheiding der sferen' en de 'depolitisering' van economische transacties is mogelijk noch 
wenselijk.. De proliferatie van zogenaamde harde budgettaire restricties, die momenteel in de 
vormm van privatisering van overheidsdiensten en de liberalisering van markten plaatsvindt, ver-
scherptt bestaande maatschappelijke ongelijkheden en vermindert het scala aan instrumenten en 
techniekenn dat de overheid ter beschikking staat om een egalitair beleid te voeren. Staatsont-
houdingg ten aanzien van de economische sfeer komt neer op de subsidiëring van actoren die het 
bestee zijn gepositioneerd om de mogelijkheiden van 'liberalisering' ten eigen bate aan te wen-
den.. De praktijk leert dat dit meestal de grotere ondernemingen zijn en dat het veelal ten koste 
gaatt van de verscheidenheid op de markt. Voor 'progressieven' betekent dit dat zij ieder beleid 
datt streeft naar hardere budgettaire restricties in abstracto, zelfs wanneer dit plaatsvindt onder 
dee noemer van een 'scheiding der sferen', met de grootst mogelijke achterdocht dienen te beje-
genen.. Anderzijds zou de strategische aandacht moeten uitgaan naar vormen van beleid die een 
gelijkeree toegang garanderen tot de arena's waar het economische beleid daadwerkelijk wordt 
geformuleerd.. Oftewel, de kwestie is niet hoe economische transacties te depolitiseren, maar 
juistt hoe de economische politiek die daadwerkelijk door overheden, sociale partners en indivi-
duelee ondernemingen wordt gevoerd effectief te democratiseren. Dit is wat in mijn optiek de 
kernn moet zijn van iedere conceptie van economisch burgerschap. 

Republikeinenn zijn daartoe niet bij machte. Na het politieke en intellectuele echec van het 
marxismee in de tweede helft van de jaren tachtig beloofde het burgerschapsconcept een aan-
trekkelijkee uitweg uit de onvruchtbare tegenstelling van 'staat' en 'markt'. Tegelijk bood het de 
mogelijkheidd om de marxistische onderschikking van de 'productieverhoudingen' onder de 
'productiekrachten'' om te keren en de discipline van 'politieke economie' in te ruilen voor 
modieuzeree 'culturele studies' (vgl. Ray & Sayer 1999). In retrospectief verscheen het marxis-
tischh geïnspireerde onderzoek als tè reductionistisch en vooral tè economistisch; eigenschap-
penn die in een tijd van voortschrijdende 'embourgeoisement' van het proletariaat en het groei-
endee maatschappelijke belang van zogenaamde 'nieuwe sociale bewegingen' in toenemende 
matee voor ouderwets en achterhaald werden gehouden (zie, exemplarisch, Parulski & Waters 
1996;; zie, kritisch, Bader & Benschop 1989:18ff; Bader 1998c; Adonis & Pollard 1997). Dit 
wass tevens de periode waarin 'arbeid' als sociaalwetenschappelijke categorie haar organise-
rendee en inspirerende waarde werd ontzegd (Habermas 1985; Offe 1985:129-150), en als 
maatschappelijkk fenomeen werd geacht spoedig te verdwijnen achter een horizon van volledig 
geautomatiseerdee fabrieken (vgl. Brödner 1985). 

Dee kosten van deze politiek-intellectuele 'wending' zijn hoog geweest. De republikeinse 
'oplossing'' komt uiteindelijk neer op een herwaardering van politieke participatie sec, en 
trachtt haar bovendien slechts ten dele via institutionele middelen te bewerkstelligen waardoor 
zijj  in belangrijke mate beperkt blijf t tot een krachteloos moreel appèl. In navolging van Aristo-
teles,, Machiavelli en Hannah Arendt wordt de politieke activiteit gezien als het summum bo-
num.num. Ontplooiing is identiek aan deelname aan publieke deliberatie. Niet alleen staat dit haaks 
opp hedendaags pluralisme en is het uitsluitend toegesneden op de maat van een geschoolde, 
zelfbewustee en vooral eloquente elite, bovendien worden de ongelijk verdeelde condities voor 
participatiee genegeerd, wordt politiek gereduceerd tot Hoge Politiek, en wordt stilzwijgend 
voorbijj  gegaan aan het feit dat buiten het 'politieke' domein eveneens politiek zwaarwegende 
beslissingenn worden genomen. Empirisch onderzoek leert dat de republikeinse instrumenten -
decentralisatie,, subsidiariteit, devolutie, referenda - bij ongewijzigde sociaal-economische con-
ditiess de bestaande ongelijkheden alleen maar verscherpen. De sociaalwetenschappelijke 'wet' 
luidtt hier: hoe effectiever de politieke participatiemogelijkheden, hoe beter maatschappelijk 
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gepriviligieerdenn er in slagen collectieve besluitvorming ten eigen bate aan te wenden (Verba et 
al.. 1978; Sanders 1997). Terwijl omgekeerd een niet-hiërarchische arbeidsomgeving volgens 
dezelfdee literatuur niet alleen een positieve uitwerking heeft op de mate van politieke partici-
patiee maar tevens op de distributie van participatoire prikkels (Lipsitz 1964; MacPherson 
1973:12-140;; Karasek 1978; Oldfield 1990; De Sitter 1981:92-99; 1994: 124-128). Daaruit 
volgtt dat ook volgens een instrumentele opvatting van buiten-politieke democratisering, zoals 
feitelijkk door republikeinen wordt gekoesterd, verdergaande maatschappelijke (anders dan po-
litieke)litieke) democratisering is gewenst. Dat geldt eens te meer vanuit het democratietheoretische 
perspectieff  dat ik aanhang, dat stelt dat iedere vorm van autoriteitsuitoefening, ongeacht de lo-
katiee waar zij wordt uitgeoefend, gebaseerd moet zijn op democratische (mede)zeggenschap én 
controlee door de betrokkenen. 

Hett republikeinse model van burgerschap schiet derhalve tekort. Hoewel het de burger uit-
drukkelijkk als burger centraal stelt (en niet als privé-persoon, als onderdaan of als beleidsob-
ject),, doet het dat niet als bourgeois maar als citoyen, dat wil zeggen: de burger vooral in zijn 
roll  van politieke actor. Het koppelt sociologische naïviteit derhalve aan een moreel ongewenst 
perfectionismee in de vorm van een verheerlijking van het politieke leven. Iets soortgelijks geldt, 
zijj  het om andere redenen, voor het links-communitarisme. Omdat hier de aandacht in navol-
gingg van De Toqueville exclusief uitgaat naar de vrijwillig e associaties die de ruimte tussen 
staatt en individu bezetten, gaat het pluralistisch thema uiteindelijk toch weer op in het monis-
tischetische liberale staatsmodel. Vrijheid is hier vooral vrijheid van organisatie, en klassieke liberale 
beschermingsinstrumentenn - rechtsstatelijkheid en 'trias politicas' - dienen om verenigingen te 
beschermenn tegen staatsinterventie, in plaats van individuen zoals in het klassieke liberalisme. 
Daarmeee kan de institutioneel pluralistische bestuurspraktijk zoals die wordt geanalyseerd en 
gepropageerdd door theorieën van het institioneel pluralisme politiek-filosofisch evenmin wor-
denn verwerkt. Bovendien is de civiele maatschappij van het links-communitarisme vooral een 
maatschappijj  van delibererende individuen. Evenmin als het republikanisme heeft het links-
communitarismee oog voor de sociaal-economische voorwaarden voor effectieve en gelijke deli-
beratiee (Cohen & Arato 1994:74-82). 

Hett liberale gedachtegoed kent van oudsher grote problemen met sociale grondrechten en 
heeftt na eind 19de eeuwse sociaal-liberalen als Mill , Green en in Nederland Van Houten, Van 
derr Linden, Goeman Borgesius en Pierson (Stuurman 1992:283-318; De Beus 1996:77-84) pas 
mett Rawls weer een politiek-filosofische protagonist gekregen die burgerschap heeft geformu-
leerdd in termen van gelijke mogelijkheden om in vrijheid de eigen conceptie van het goede leven 
tee realiseren, daarmee 'moderne' sociale rechten verenigend met 'klassieke' vrijheidsrechten. 
Ookk Rawls waagt zich echter niet aan het formuleren van economische grondrechten en de on-
dermijningg van marktwerking en eigendomsrechten die dat volgens de klassieke liberaal die ook 
Rawlss te vaak nog is, impliceert. Hier wreekt zich het liberale staatsmodel dat bestuur inperkt 
tott staatsinterventie via het wetgevingsinstrument en de staatstaak tot het creëren van de con-
ditiess voor vrije contractsluiting uit angst voor feodaal clièntelisme en absolutistische repres-
sie. . 

Voorr het sociaal-democratische gedachtengoed geldt dat het te divers is om gemakkelijk on-
derr een noemer te kunnen worden gebracht. Of anders geformuleerd: in tegenstelling tot het li-
beralismee dat wordt gekenmerkt door een brede kloof tussen theorie en praktijk, die het mo-
gelijkk maakt de liberale politieke filosofie relatief gemakkelijk te kenschetsen (Connolly 1984; 
Kymlickaa 1990), is de theoretische component van de sociaal-democratie na het ideologische 
'démasqué'' ervan gemarginaliseerd ten gunste van een pragmatische praktijk waarin zich nau-
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welijkss nog theoretisch consequente standpunten laten onderscheiden. Vanuit het marxistische 
universalismee werd ook in de sociaal-democratie geringschattend neergekeken op het particu-
laristischee en vooral 'burgerlijke' burgerschapsconcept. In de politieke praktijk echter maakte 
dee sociaal-democratie zich na de tweede wereldoorlog sterk voor een uitbouw van de reeds 
aanwezigee sociale grondrechten in het kader van een sociale markteconomie, waarin burgers via 
welvaartsarrangementenn werden beschermd tegen de wisselvalligheden van de arbeidsmarkt. 
Zoalss gezegd droegen deze grondrechten lange tijd de kenmerken van een technocratisch pater-
nalismee waarmee de sociaal-democratische theorie en praktijk sinds de tweede wereldoorlog 
werdd gevoed (het zogenaamde ingenieurssocialisme). Met ingang van de jaren zeventig heeft 
ookk het sociaal-democratische ingenieurssocialisme Otto Bauers les moeten leren dat socia-
lismee ondenkbaar is zonder de civiele grondrechten van de burgerlijke revolutie (Saage 1990: 
46ff.).. Met de recente ontideologisering van de sociaal-democratie is dat echter ontaard in een 
'ruigee bevrijding' die het onderscheid tussen het sociaal geamendeerde liberalisme van Rawls en 
hett liberaal geamendeerde socialisme van Kok, Blair en Schroder heeft uitgewist; 'we're all li--
beralss now'. 

Eenn gedifferentieerd burgerschapsmodel 

Omm deze valkuilen te omzeilen en de morele gelijkwaardigheid die de harde morele kern van 
modernee burgerschapsconcepties uitmaakt normatieve scherpte te geven, is een drievoudige 
differentiatiee van het burgerschapsconcept nodig. De eerste stap bestaat uit een differentiatie 
tussenn de verschillende dimensies waaruit moderne burgerschapsconcepten zijn opgebouwd 
(ziee figuur 3.). 

Dee eerste dimensie betreft het morele concept van een autonoom individu. Dat wil zeggen 
eenn moreel persoon dat beschikt over de vrijheid tot handelen en uit hoofde daarvan verant-
woordelijkheidd draagt voor zijn handelingen. Dit is de morele grondslag van ieder juridisch per-
soonsconceptt dat het individu als drager van afdwingbare rechten, plichten en verantwoorde-
lijkhedenn beschouwt. De tweede dimensie overbrugt de kloof tussen het morele en het juridi-
schesche persoonsconcept. Hier gaat het om de statelijke garantie en supranationale bekrachtiging 
vann civiele vrijheidsrechten die individuen gewetensvrijheid, een eerlijke procesgang, lichame-
lijkee integriteit en een recht op privacy garanderen. Deze burgerschapsrechten zijn niet gebon-
denn aan lidmaatschap maar aan territoir, wat betekent dat iedere passant er in principe aan-
spraakk op kan maken. De derde dimensie betreft de relatie van het individu tot de rechtsstaat. 
Dezee dimensie omvat de aanspraak op publieke diensten die door de staat worden geleverd ter 
compensatiee van de plichten die zij haar onderdanen oplegt in de vorm van dienstplichten, be-
lastingplichtenn en gehoorzaamheidsplichten. Ook deze onderdaansrechlen zijn in principe los 
tee koppelen van het lidmaatschap in een 'dikke' nationale zin. Iedere belasting- of afdrachts-
plichtigee kan aanspraak maken op de compenserende rechten die daaruit voortvloeien, onge-
achtt haar nationaliteit. De vierde dimensie betreft politieke burgerschapsrechten in eigenlijke 
zin.. Omdat deze rechten in de meeste rechtsstaten vrijwilli g zijn in plaats van verplicht, zijn er 
geenn goede gronden om deze rechten te verbinden met dikke noties van nationaliteit en etnici-
teit.. Wel zijn er goede morele en prudentiële argumenten om de drempels naar de verschillende 
actievee en passieve participatierechten afhankelijk te maken van verblijfsduur. Daarmee kan 
echterr geen brede participatoire democratie worden afgedwongen, zoals republikeinen wensen. 
Hett dilemma lijk t te zijn: 'dikke' democratie en dus uitsluiting enerzijds en inclusiviteit maar 
dann ook onherroepelijk een 'dunne' democratische praktijk anderzijds. Het is echter zeer wel 
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mogelijkk om normatief vast te houden aan de wenselijkheid van bredere en dikkere participatie, 
zonderr door te slaan in de richting van een perfectionistische en uitsluitende politiek. Dit is 
watt het onderscheid tussen de vijfde en zesde dimensie uitdrukt. Sommige republikeinen gaan 
eenn stap te ver en koppelen politiek burgerschap aan etnische en nationale identiteiten. Dat is 
dee zesde dimensie die moet worden onderscheiden (Bader 1995:225-229; Bader 1998b:4-7). 
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figuurfiguur 3.1 dimensies van burgerschapsrechten (Bader 1995:225) 

Dee belangrijkste winst van deze eerste onderscheidingen is dat zij het mogelijk maken om de 
civiele,, politieke en sociale grondrechten waaruit moderne burgerschapsopvattingen zijn opge-
bouwdd te ontdoen van 'dikke' etnische of nationalistische claims. Politieke burgerschapsrech-
tenn kunnen, maar hoeven, niet volgens culturele lidmaatschapsrechten te worden verdeeld. Bo-
vendienn volgt uit de aard van passieve en actieve participatierechten dat de eisen voor de 
tweedee soort rechten minder zwaar kunnen zijn dan voor de eerste. Nu migratie een blijvend 

36 6 



sociaall  fenomeen lijk t te zijn geworden is het van belang om de discussie over migratie, inbur-
geringg en burgerschap te ontdoen van een nulsom-perspectief waarin tegenover het verstrekken 
vann het gehele pakket aan burgerschapsrechten aan iedere nieuwkomer sociale erosie wordt 
geplaatstt en tegenover een streng toelatingsbeleid de inhumane levensomstandigheden van 
'illegalen'' die zich daar toch niet door laten tegenhouden. Een meer gedifferentieerd perspectief 
maaktt het mogelijk te bediscussiëren welke rechten aan welke categorieën inwoners op basis 
vann welke criteria moeten worden verleend, nadat de meest basale civiele en sociale grondrech-
tenn voor allen zijn gegarandeerd en de discussie van zijn inhumane kant is ontdaan (Bader 
1995:: 1998b; 1999). 

Dee stap die vervolgens moet worden gezet betreft de opdeling van burgerschapsrechten in de 
verschillendee niveau's en lokaties waar deze burgerschapsrechten worden gehonoreerd en de 
bijbehorendee plichten worden afgedwongen. Zoals uit bovenstaande kanttekeningen bij unitaire 
conceptiess van staatsoevereiniteit reeds bleek is de soevereiniteit van staten altijd al gespreid 
geweestt over lokale, regionale, nationale en supranationale organen. De tweede kanttekening bij 
unitairee sovereiniteitsconcepten betreft de feitelijke verdeling van bestuurstaken, bestuurlijke 
voorrechtenn en bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen publieke, semipublieke en private 
organisaties.. De historisch juiste constatering dat het door de zwaardmacht van de staat uit-
eindelijkk om 'concessies' van de centrale overheid aan georganiseerde territoriale of functionele 
concurrentenn gaat, is daarbij irrelevant (zie figuur 4.). Dit is de descriptieve basis voor de mo-
relee eis dat burgerschapsconcepten zodanig naar niveau's en maatschappelijke 'velden' of 
'sferen'' moeten worden gedifferentieerd dat de harde kern van morele gelijkwaardigheid van 
hett burgerschapsvertoog daar kan worden ingezet waar autoriteit daadwerkelijk wordt uitgeoe-
fend,, ongeacht of dat nu de uitoefening van autoriteit door de directe chef op de werkplek, 
doorr de raad van bestuur binnen de werkverstrekkende onderneming, door de uitkeringsinstan-
tie,, het ziekenhuis, de school, de deelraad of de Europese Unie is. 

Dee vraag is nu in hoeverre ik hiermee tegemoet ben gekomen aan de valkuilen van ongediffe-
rentieerdee burgerschapsmodellen. De kern van deze valkuilen bestaat uit het staatsgeoriën-
teerdee karakter ervan. Bovenstaande differentiaties maken het op drie manieren mogelijk om 
burgerschapp los te koppelen van de staat. Ten eerste door de verschillende dimensies van bur-
gerschapp uit de dwangbuis van hun cumulatieve logica, waarin zij door Marshall zijn opgeslo-
ten,, te bevrijden. 'Dikke' noties van etnisch of nationaal lidmaatschap zijn niet de grondslag 
waaropp de verwerving van alle overige lidmaatschapsrechten is gebaseerd. De criteria voor de 
toewijzingg van rechten en plichten zijn even divers als bron en aard van de rechten zelf. Dit 
doett de differentiatie in dimensies. 

Tenn tweede door de conceptuele beperkingen die het zicht belemmeren op het feitelijke be-
heerr en de feitelijke uitvoering van de bijbehorende rechten en plichten door andere actoren dan 
staatsactorenn weg te nemen en de belangrijke actuele en historische rol van associaties en 
'corpora'' daarin naar voren te halen. Dit is de differentiatie in velden of sferen. Het politiek 
theoretischee belang hiervan schuilt in de mogelijkheid om de financierings- en uitvoeringslasten 
vann burgerschapsvoorzieningen te verschuiven van overvraagde en overbelaste staatsorganen 
naarr decentrale private of semipublieke organisaties. Niet alleen om redenen van effectiviteit, 
maarr ook om redenen van grotere democratische zeggenschap (vgl. Hadley & Hatch 1981; 
Kramerr 1981; Johnson 1987; Jordan 1987; Prochaska 1988; Hirst 1994:176-202; Sabel 1995: 
24-26). . 

Enn ten derde door de 'vervangingsstrategieën' van beleidsmakers en wetenschappers, die 
cosmopolitismee afzetten tegen staatssystemen en Europees burgerschap onherroepelijk ten 
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kostee zien gaan van nationaal burgerschap, te vervangen door 'aanvullingsstrategieën'. Dat 
doett de differentiatie in niveau 's. Waar 'vervangingsstrategieën' zijn gebaseerd op een blokke-
rendee nulsom-opvatting van soevereiniteit, daar monden 'aanvullingsstrategieën' uit in verde-
lingenn van taken en bevoegdheden, die zowel prudentieel als moreel hoger scoren dan het lo-
pendee beleid (Bader 1999:157). 
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figuurfiguur 4. I niveau's en sferen van burgerschap (Bader 1998b; 1999) 

Mitss gecombineerd maken deze uitsplitsingen het mogelijk om: (i) de uitvoering van burger-
schapsrechtenn los te koppelen van technocratische, paternalistische en centralistische instru-
menten;; (ii) structuur en organisatie van deze rechten los te weken van hun nationale fixatie en 
hett belang van lokale en regionale overheden in deze (devolutie) alsmede van supranationale 
(delegatie)) te verdisconteren; en (iii ) grondslag en aard van (sommige) burgerschapsrechten te 
ontdoenn van een al te eenzijdige territoriale oriëntatie en aan te vullen met een sectorale en/of 
functionelee oriëntatie. Het is dit derde punt dat de voornaamste empirische grondslag vormt 
voorr mijn onderzoek naar de institutionele invulling van economisch burgerschap. 

Waaromm economisch burgerschap? 

Waaromm heb ik voor 'economisch burgerschap' gekozen en ben ik niet simpelweg in de voet-
sporenn getreden van bestaande tradities als 'industriële democratie', 'economische democratie' 
enn 'participatoire democratie'. Deze staan immers in grote lijnen hetzelfde voor, namelijk de-
mocratiseringg van economische organisaties. Het antwoord op deze vraag ligt besloten in een 
inventarisatiee van de sterke en zwakke punten van de genoemde alternatieven. Daarbij zij op-
gemerktt dat deze inventarisatie is gebaseerd op sterk vereenvoudigde 'vignetten'. In werkelijk-
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heidd kennen de genoemde tradities een grote interne diversiteit, vertonen zij veel onderlinge 
overlappingenn en bestaat er meer affiniteit met mijn 'economisch burgerschap' dan mijn con-
trapuntischee presentatie doet vermoeden. Exemplarisch hiervoor is het gebruik van het idee 
vann economische burgerschap in zowel de Duitse als de Zweedse naoorlogse industriële demo-
cratisering.. Beide sociaal-democratische tradities zetten in de jaren vijfti g expliciet in op een 
strategiee van economisch burgerschap in de vorm van sectorale parlementen en ondernemings-
constituties. . 

IndustriëleIndustriële democratie 
'Industriëlee democratie' was het sociaal-democratische alternatief voor vooroorlogse socialisti-
schee socialiseringsstrategieën (vgl. Novy 1974). Gebaseerd op de politiek-economische ana-
lysee dat het eigendomscriterium door de opkomst van de 'manager' en de spreiding van het 
aandelenbezitt aan belang had ingeboet (zie Grey 1980), zette de sociaal-democratie vanaf de ja-
renn dertig in toenemende mate in op medezeggenschapsrechten binnen de onderneming, op de 
erkenningg van sectorale vakbonden als representant van de arbeidende klasse en op wel-
vaartsarrangementenn die moesten beschermen tegen de wisselvalligheden van de arbeidsmarkt 
(ziee Leminsky 1998). Vanaf het einde van de tweede wereldoorlog resulteerde dat in het com-
promiss van de sociale markteconomie die welvaartsstijgingen paarde aan hoge winstcijfers en 
eenn forse verhoging van het peil van de publieke diensten. 

Binnenn dit compromis is echter nauwelijks aandacht mogelijk voor de kwaliteit van de arbeid 
enn een meer participatoire inrichting van het productieproces. Niet alleen staat zij zodoende 
betrokkenheidd van werknemers bij representatieve vormen van overleg op ondernemings- of 
sectoraall  niveau in de weg en ontbreken aldus instrumenten om oligarchisering van de vakbond 
tegenn te gaan (Pateman 1970:24ff, 7Iff., 83), bovendien noopt dit vakbonden tot een catego-
ralee onderhandelingstactiek die wel ruimte laat voor onderhandelingen over financieel-economi-
schee kwesties maar nauwelijks over productietechnische (zie Fricke 1988). De tweede zwakte 
betreftt het eigendomsinstrument zelf. Contemporain onderzoek leert dat officiële eigendomsti-
telss ook onder de condities van het hedendaagse kapitalisme nog immer als drager fungeren van 
controlee en invloed, zij het op minder mechanische wijze dan door naïeve voorstanders van 
'economischee democratisering' (waarover hieronder meer) werd en wordt gedacht (zie Hoofd-
stukk 3.). In haar huidige vorm sluit de sociaal-democratische strategie van 'industriële demo-
cratie'' derhalve nuchter onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het eigen-
domsinstrumentt om democratisering van economische organisaties af te dwingen af. Dat is een 
gemistee kans. 

EconomischeEconomische democratie 
'Economischee democratie' richt zich uitsluitend op bezitskwesties en meent dat aan de morele 
leidraadd van individuele autonomie afdoende is voldaan wanneer de productiemiddelen zijn 
overgedragenn aan de werknemer, ongeacht of dit nu in de vorm is van coöperaties, aandelen-
spreidingg of andere regimes van collectief eigendom (zie Dahl 1970; 1985). Deze strategie 
schiett om vier redenen tekort. Ten eerste biedt zij geen instrumenten om het gevaar van syndi-
calismee en bedrijfsegoïsme tegen te gaan. Door democratische medezeggenschap uitsluitend te 
grondvestenn in de individuele onderneming ontbreken mechanismen om de belangen die burgers 
alss medeproducent hebben af te wegen tegen de mogelijkerwijs conflicterende belangen die zij 
alss consument of als inwoner hebben. Hier hangt het tweede punt nauw mee samen. Door zeg-
genschapp te koppelen aan eigendom en eigendom aan lidmaatschap wordt de democratische fo-
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cuss versmalt tot medezeggenschap door werknemers. In een dergelijk medezeggenschapsmodel 
iss geen ruimte voor belangen die niet via eigendomsrechten geïdentificeerd en afgebakend kun-
nenn worden, zoals milieubelangen, de belangen van toekomstige generaties en de belangen van 
consumenten.. Ten derde ontbreken instrumenten voor macro-economische afstemming tussen 
ondernemingenn onderling en tussen sectoren in het economische verzorgingsgebied. Ten vierde 
iss binnen de traditie van 'economische democratie' nauwelijks aandacht voor de herinrichting 
vann het productieproces als een noodzakelijke voorwaarde voor een gedemocratiseerde organi-
satie.. Een hiërarchische aansturing van gefragmentariseerde productieprocessen is ook in het 
gevall  van een meerderheidsbelang van werknemers een slechte voedingsbodem voor participa-
tiee in het ondernemingsbestuur, zo leren Amerikaanse ervaringen met aandelenspreiding (zie 
Hoofdstukk 8.). Dahls strategie van 'economische democratie' deelt derhalve met de strategie 
vann 'industriële democratie' het gebrek aan aandacht voor de productietechnische voorwaarden 
voorr participatie en paart dat aan eigendomsrechtelijke naïviteit. 

ParticipatoireParticipatoire democratie 
Dee traditie van 'participatoire democratie', tenslotte, heeft haar aandacht gericht op het pro-
bleemm van buiten-politieke autoriteitsuitoefening omdat volgens haar effectief politiek burger-
schapp parasiteert op de verwerving van participatoire deugden en competenties in andere, 
meerr alledaagse lokaties (Blumberg 1968; Pateman 1970; Gould 1988). Gezien het centrale ka-
rakterr van arbeid in kapitalistische economieën is de arbeidsorganisatie daar een van de meer 
belangrijkee van. Voor zover het hier gaat om een instrumentele benadering van democratische 
participatiee in economische organisaties, verschilt de traditie van 'participatoire democratie' 
inderdaadd van het intrinsieke belang dat in dit boek aan gedemocratiseerd ondernemingsbestuur 
wordtt toegekend. Beide benaderingen liggen echter in eikaars verlengde. Omdat het bij 
'participatoiree democratie' vooral gaat om de verwerving van competenties ligt het voor de 
handd dat de aandacht zich in het bijzonder richt op zeggenschap op de werkvloer. Dat is im-
merss de dagelijkse arbeidsomgeving van werknemers, waardoor mag worden verwacht dat de 
kwestiess die daar spelen ook op hun bijzondere belangstelling mogen rekenen. Eigendomsregi-
mess doen er slechts toe voor zover zij de introductie van zeggenschap op de werkvloer blokke-
ren.. Deze nuchtere benadering van eigendom vertegenwoordigt belangrijke winst vergeleken 
mett de strategieën van 'industriële democratie' en 'economische democratie'. Zij staat ener-
zijdss thematisering van de eigendomsrechtelijke dimensie toe, maar onderkent anderzijds dat 
geenn enkel eigendomsregime de lastige taak van de bouw van democratische instituties kan ver-
vangen;; eigendomsrechten schragen controle en zeggenschap, zij garanderen het niet.4 

Tegenoverr deze winst staat echter een belangrijk tekort. Door democratie gelijk te stellen aan 
deliberatiee monden de voorstellen die in de traditie van 'participatoire democratie' worden ge-
daann uit in de constructie van parallelle democratische structuren naast of boven het produc-
tieproces,, waardoor zij uiteindelijk een procedureel karakter houden en altijd de vraag openla-
tenn hoe zeggenschap en productie zich tot elkaar verhouden. Door dit voluntarisme sorteren 
zijj  hooguit tijdelijke effecten. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat voor-
standerss van grotere participatoire mogelijkheden op de werkvloer over het algemeen over on-
voldoendee kennis van productieprocessen en alternatieve productieconcepten beschikken. Als 
gevolgg daarvan zijn aanzetten tot participatie veelal te weinig verweven met productietechni-
schee kwesties waardoor de participatoire activiteit zelf in het luchtledige komt te hangen en zij 
bloott komt te staan aan het kostenargument van de ondernemingsleiding (Christis & Korver 
1992:156ff;; Cole 1993:125ff.). Ditzelfde verwijt treft experimenten met 'management van on-
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derop',, 'handelingsonderzoek', 'democratische dialoog' en 'deliberatief opinie-onderzoek' (zie 
Gustavsenn 1992; Greenwood & Levin 1998; Roobeek 1995: 53-58, 65-73; Fishkin 1991; 
1995),, die bovendien - ofwel door zelfselectie ofwel door steekproefsgewijze selectie - gebukt 
gaann onder het nadeel van het beperkte bereik van de experimenten waardoor ze zich nauwe-
lijk ss lenen voor 'democratische leerscholen'. 

Overzicht t 

Analoogg aan de verschillende lagen in deze tekst (zie Introductie) heb ik twee oogmerken met 
ditt boek: een inhoudelijk en een methodologisch oogmerk. Om met het eerste te beginnen. Het 
onderzoekk dat ik hier presenteer betreft de institutionele contouren van economisch burger-
schapp binnen de onderneming. Ik heb voor het concept van economisch burgerschap gekozen 
omm voldoende distantie te verkrijgen ten opzichte van de tradities van 'economische democra-
tie',, 'industriële democratie' en 'participatoire democratie' en toch de morele kern van deze 
traditiess te kunnen behouden. Economisch burgerschap combineert de sterke kanten van deze 
traditiess om de zwakke kanten ervan te corrigeren.. Anders dan deze benaderingen die het idee 
vann economische democratisering op een macro-niveau óf een micro-niveau situeren, ligt aan 
dezee studie een strategie van trapsgewijze democratisering ten grondslag, waarbij opeenvol-
gendee institutionele 'schillen' één voor één worden onderzocht op hun mogelijkheden voor 
democratiseringg van het ondernemingsbestuur. In concreto betekent dat dat ik na ga welke mo-
gelijkhedenn er zijn voor democratisering van de onderneming op twee niveau's. Ten eerste het 
niveauu van de werkvloer en het productieproces. Democratische arbeidsverhoudingen behelsen 
niett alleen gedemocratiseerde gezagsverhoudingen, bovenal vereisen zij productieprocessen die 
dee voornaamste belemmeringen voor effectieve participatie van werknemers aan decentrale en 
centralee overleggen kunnen wegnemen. Onder de noemer van 'nieuwe productieconcepten' 
wordtt sinds beginjaren tachtig door organisatiesociologen en bedrijfskundigen een ontwikke-
lingg binnen ondernemingen naar geïntegreerde productieprocessen ontwaard, die een aanzien-
lijkee verbetering van de kwaliteit van de arbeid en een vergroting van de autonomie van de in-
dividuelee werknemer met zich meebrengt, én de economische efficiëntie en effectiviteit van de 
ondernemingg belangrijk belooft te verhogen. De morele en prudentiële evaluatie van deze pro-
ductieconceptenn vis-a-vis traditionele lijn- en bewerkingsgeoriënteerde productiemodellen pre-
senteerr ik in het eerste deel onder de titel 'Economisch burgerschap op de werkvloer'. 

Ondankss hun morele en prudentiële superioriteit blijkt de verbreiding van deze nieuwe pro-
ductieconceptenn niet vanzelfsprekend. Organisatie- en arbeidssociologisch onderzoek leert dat 
ditt in belangrijke mate samenhangt met de inrichting van het ondernemingsbestuur. Onder de 
titell  'Economisch burgerschap en ondernemingsbestuur' presenteer ik in het tweede deel eerst 
eenn overzicht van verschillende modellen van ondernemingsbestuur, om vervolgens te onder-
scheidenn tussen ondernemingsbestuur via medezeggenschapsrechten aan de ene kant en onder-
nemingsbestuurr via marktrechten aan de andere. Hiermee raak ik aan het tweede niveau van 
burgerschapp binnen de onderneming. Dit is het niveau van medezeggenschap in het onderne-
mingsbestuur.. De eerste vorm van medebestuur die op dit niveau kan worden onderscheiden is 
inn Nederland en Duitsland geïnstitutionaliseerd als de wettelijk verplichte ondernemingsraad en 
dee medezeggenschap in de raad van toezicht. Het derde deel is geheel gewijd aan de beschrij-
vingg en evaluatie van het Duitse systeem van medezeggenschap. Verder ga ik in dat deel uit-
voerigg in op de mogelijkheden die de Duitse wetgeving en de Duitse praktijk biedt om te ant-
woordenn op de uitdagingen van respectievelijk economische modernisering, uitsluiting, 
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'globalisering'' en 'vergroening'. Het vierde deel is vervolgens gewijd aan de morele, prudentiële 
enn realistische evaluatie van een viertal mogelijke uitwerkingen van het idee van medebestuur 
viaa marktrechten. Deze uitwerkingen zijn respectievelijk marktsocialistische marktrechten, tij -
delijkee marktrechten, pensioengelden als marktrechten en aandelenspreiding als marktrechten. 

Mett dit trapsgewijze model van democratisering opent het concept van economisch burger-
schapp nieuwe perspectieven op de democratisering van ondernemingen en arbeidsverhoudin-
gen,, die de valkuilen van traditionele burgerschapsopvattingen weet te vermijden en de zwak-
tess van oudere democratiseringstradities weet te compenseren. Bovendien ben ik zo in staat 
hett niet geringe mobiliserende en inspirerende potentieel van het burgerschapsvertoog aan te 
borenn en in te zetten voor het emancipatoire project van gedemocratiseerde arbeidsverhoudin-
gen. . 

Overr het methodologische oogmerk van dit boek kan ik kort zijn. De claim is dat een politiek 
theoretischh onderzoek, opgezet volgens de hier geformuleerde uitgangspunten, uitmondt in 
vuistregelss die tegelijk politiek-filosofïsch en sociaal-wetenschappelijk zijn geïnformeerd en die 
kunnenn helpen bij het uitstippelen van concrete institutionele transformatiestrategieën. Zo 
bezienn staat deze studie bloot aan een tweeledige toetsing. Is zij in staat te bemiddelen tussen 
hett niveau van de beginselen en principes enerzijds en het niveau van de instituties en praktij-
kenn anderzijds? Dat is de eerste, methodologische toets. En zo ja, is het mogelijk om met be-
hulpp van deze vuistregels beleidsaanbevelingen te doen die zijn toegesneden op een concrete 
institutionelee context? Dat is de tweede, meer inhoudelijke toets. In het slothoofdstuk presen-
teerr ik bij wijze van conclusie de uitkomsten die dit politiek theoretische onderzoek in het licht 
vann deze toetsen heeft opgeleverd. 
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Voetnoten: : 

11 Wat bij Young het geval is. 

22 Zie Somers (1993) voor een scherpe, empirisch onderbouwde kritiek op dit cumulatieve bur-
gerschapsmodel. . 

33 Wat een belangrijke raison d'etre is van organisatie-adviesbureau's, managementconsultants 
enn accountants. 

44 Dit is de kern van het austromarxistische onderscheid tussen 'juridisch eigendom' en 'sociaal 
eigendom'' (zie Hoofdstuk 3.). 
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