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DEMOCRATIE
(Sybren Polet, 1958)
Niet een andere werkelijkheid, maar dezelfde werkelijkheid
anders. Niet anders, maar zichtbaarder,
doorzichtiger. Ik heb een stad gebouwd.
Ik heb geen stad gebouwd maar een gedicht.
Gedichten zijn duidelijker dan steden
en woorden sterker dan de huizen van een stad.
Ik heb een stad gebouwd.
Huizen zijn het gedachteleven van een stad.
Mensen zijn om zich in te verschuilen
als een klapwiekend idee in een vogel.
Menselijke huizen buigen gemakkelijk om.
Waar de logica opluchting is en intelligentie een hand
- oneindige verlenging van het lichaam, hulpmiddel
van de hulpeloze en mechanische mens, ook ik ben het hulpmiddel van de mens,
wie hij dan is en waarvandaan: enkelvoudig, apoplectisch,
wanhopig, mild.
Ik ben het hulpmiddel van mijzelf.
Want, en dit is niet de onbewoonbare wereld van de lucht,
dit is de bewoonde wereld van de poezie,
en alles wat zin heeft vindt zijn zin in de poezie.
Alleen daarom schrijf ik poezie.
Of antipoezie.
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WOORD VOORAF
Menig idee dat academisch gezien onvolgroeid is, wordt onder verwijzing naar een
dichtregel de universiteit binnen gedragen. Dat heeft me er niet van weerhouden de
titel te baseren op de beginregel van ‘Democratie’ van Sybren Polet. Ik wil ermee
zeggen dat politieke vernieuwing niet noodzakelijk een ‘andere werkelijkheid’ hoeft
na te streven. Ze kan ook beginnen met een andere manier van kijken naar
democratie. Die laat andere problemen en andere mogelijkheden zien op grond
waarvan weer andere handelingen tot stand kunnen komen. Dat althans is de
antipoëzie die ik heb willen schrijven.
Voor het schrijven van dit proefschrift was mijn promotor Gerard de Vries een grote
bron van inspiratie. Hij ging soepel om met het gegeven dat deze studie parttime
werd verricht en dat periodes van relatieve stilte werden afgewisseld met momenten
van hoge productiviteit. Vanaf het begin in januari 2003 tot aan de voltooiing van het
manuscript in december 2006 betoonde hij zich iedere keer een nauwgezet lezer die
me met prikkelende vragen en trefzekere suggesties aanmoedigde om nog dieper de
materie in te duiken - en, heel belangrijk, ook tips mee gaf om er weer uit te komen.
Een groot deel van de periode waarin dit proefschrift werd geschreven, vormde de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid mijn dagelijkse werkomgeving.
Voor een parttime promovendus is er nauwelijks een betere locatie denkbaar. Mijn
dank gaat in het bijzonder uit naar de collega’s met wie ik de rapporten Van oude en
nieuwe kennis (2002), Naar nieuwe wegen in het milieubeleid (2003), Bewijzen van
goede dienstverlening (2004) en Lerende overheid (2006) heb voorbereid en met
wie ik de eerste stappen naar een pragmatistische visie op politiek en bestuur kon
ontwikkelen. Maar ook andere collega’s die ik hiermee oversla hebben me menigmaal
tot gedachten verleid die voor dit project productief bleken.
Het proefschrift had echter nooit deze vorm bereikt als ik niet door middel van een
creatieve ruilconstructie in de gelegenheid was gesteld om er bijna een jaar lang aan
de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam ongestoord aan te
werken. Voor het scheppen van die mogelijkheid ben ik veel dank verschuldigd aan
Wim van de Donk, Anton Hemerijck, Frans Jacobs, Pauline Meurs, Rob Mulder, Erik
Schrijvers en Gerard de Vries. De collega’s aan het filosofisch instituut, het
secretariaat en de directie, alsmede de studenten van de cursussen ‘Filosofie van
wetenschap en politiek’ die ik verzorgde, dank ik hartelijk voor de gastvrije ontvangst.
De laatste hand aan dit proefschrift werd gelegd toen ik inmiddels een nieuwe
betrekking had aanvaard bij het Rathenau Instituut, een onafhankelijke organisatie
die het parlement informeert en het debat in de samenleving stimuleert over
vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en politiek. Ik hoop met
mijn nieuwe collega’s nog veel bij te kunnen dragen aan het continue politieke
zelfonderzoek dat democratie is, vanuit de interesse die zij delen voor alle
duizelingwekende ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie.
Gedurende het schrijven van deze studie heb ik veel aanmoedigingen ontvangen van
vrienden, familie en collega’s. Allen dank ik daarvoor hartelijk, maar een paar van
hen wil ik in het bijzonder vermelden. Allereerst Noortje Marres, die met haar
creatieve commentaar altijd nieuwe intellectuele impulsen aan onrijpe
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hoofdstukteksten wist te geven. Dan mijn paranimfen Jeroen Stout en Ingmar Visser,
die in de kroeg steevast enthousiast waren over mijn werk. Ik ga er maar vanuit dat
dat niet alleen aan de drank lag. Vervolgens mijn vader, Martien Dijstelbloem, die het
hele manuscript geduldig las en bereid was de tekst op het eind taalkundig te
corrigeren. Tenslotte mijn medepromovendi bij de WRR: Dennis Broeders, Erik
Schrijvers, Monika Sie Dhian Ho en Imrat Verhoeven. Voor ons geldt: heden ik,
morgen zij.
De laatste woorden wil ik gebruiken om Esther te bedanken, mijn mooie vriendin en
aanstaande vrouw, die mij in de avonden en de weekenden al die uren heeft zien
werken en met wie ik in het laatste jaar van mijn promotieonderzoek zoveel
bijzondere en spannende gebeurtenissen deelde. Ik hoop dat deze tekst het genot
uitstraalt dat ik mede door haar altijd aan dit project heb beleefd.
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1

EEN KWESTIE VAN POLITIEK

1.1

De opkomst van nieuwe publieke problemen

De afgelopen decennia hebben vele nieuwe initiatieven te zien gegeven om de
betrokkenheid van burgers, de inbreng van expertise en de politieke discussies over
publieke problemen op een andere wijze te organiseren (Hagendijk 2004; 2004a;
Hajer et al. 2004; 2005). Niet alleen de Brede Maatschappelijke Discussies die in
Nederland hebben plaatsgevonden vormen hier een voorbeeld van, ook
internationaal zijn er verschillende initiatieven te signaleren geweest. De
veranderingen in de relatie tussen expertadvisering, bestuurlijke organen en
ervaringsdeskundigen die in Groot-Brittannië zijn doorgevoerd na de BSE-crisis zijn
onder deze noemer te scharen evenals de voorstellen die de Europese Commissie in
haar Witboek over governance met betrekking tot de consultatie van
maatschappelijke groeperingen heeft geformuleerd (Irwin en Michael 2003: 102; EU
2001: 15). Met behulp van vormen van publieksinspraak, interactieve kennisinbreng,
burgerfora en participatieve bestuurlijke arrangementen is gezocht naar nieuwe
verhoudingen in de relatie tussen burgers, politiek en kennis. Dergelijke initiatieven
benadrukken het belang van een collectieve, participatieve en probleemgerichte
benadering. Ze onderkennen dat veel problemen te gecompliceerd, te controversieel
en te onstabiel zijn voor centrale regulering (Hajer en Wagenaar 2003: 7).
Initiatieven om complexe politieke vraagstukken en beleidsprocessen meer
democratisch vorm te geven zijn, zeker in Nederland, een vast onderdeel gaan
uitmaken van de bestuurlijke portfolio. Verschillende instellingen rekenen het zelfs
tot hun kerntaak om het debat over complexe vraagstukken op het snijvlak van
wetenschap en politiek en de manieren waarop burgers meer bij de politiek
betrokken kunnen worden, verder te stimuleren. De motivatie achter deze initiatieven
is zeer divers. In sommige gevallen zijn ze ingegeven door onvrede onder burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties met de gebruikelijke vormen van
inspraak en zeggenschap. Men spreekt van gebrek aan transparantie en van een
‘democratisch tekort’. In andere gevallen blijkt de kennis- en informatie-inbreng via
de geijkte wetenschappelijke wegen uitbreiding te behoeven. Zo zijn de
veranderingen in de beleidsadvisering na de BSE-crisis in Groot-Brittannië
gemotiveerd vanuit de gedachte dat het systeem van ‘elitaire’ expertadvisering
doorbroken dient te worden en uitgebreid met de ervaringskennis van personen die
bij de problematiek betrokken zijn. In weer andere situaties is het de aard van de
problemen die om een andere aanpak vraagt. Er zijn immers situaties waarin geen
enkele partij kan claimen het volledige zicht op de gevolgen en de risico’s van de
problematiek te hebben en waarin de maatschappelijke onrust zienderogen toeneemt.
Een voorbeeld daarvan is de Brede Maatschappelijke Discussie Eten en Genen in
Nederland.
De opbrengsten van deze acties zijn wisselend beoordeeld. Wat volgens sommigen
een geslaagd experiment voor publieksparticipatie is, loopt in de ogen van anderen
uit op een Poolse landdag. Wat een innovatieve vorm van burgerbetrokkenheid moet
zijn, is volgens critici niets meer dan een politiek voorgekookt experiment om de
plannen die toch al bedacht zijn nu via een ludieke omweg geaccordeerd te krijgen.
5

Initiatieven die in de ogen van overheden veelbelovend zijn en het proberen waard,
blijken naar de mening van maatschappelijke organisaties (NGO’s) stevig onder de
maat, bijvoorbeeld omdat belangrijke principiële vragen buiten het debat gehouden
worden. In de maatschappelijke discussie Eten en Genen bijvoorbeeld ziet een groot
aantal van de deelnemende organisaties uiteindelijk van verdere participatie af omdat
zij het debat ‘gemanipuleerd’ vinden door de overheid (Smits 2002: 19-21). Wat heeft
een discussie over GM-food voor zin als de producten al lang in de winkel te
verkrijgen zijn en het kabinet niet van zins blijkt een principiële stop of een
moratorium op de toepassing te overwegen?
Zaken van democratisch belang
De ‘driehoeksrelatie’ tussen kennis, politiek en burgers markeert in belangrijke mate
de debatlijnen waarlangs discussies over vraagstukken op het snijvlak van
wetenschap en politiek worden gevoerd. Of het nu gaat over milieuproblemen,
kernenergie, IVF, aids, orgaantransplantatie, BSE, recombinant DNA, kloneren of
GMO’s, de vragen op grond van welke kennis bestuurders besluiten moeten nemen
en welke partijen daarbij betrokken moeten worden, keren in moderne complexe
samenlevingen voortdurend terug. Onder noemers als ‘besluiten in onzekerheid’, ‘de
rol van experts in de beleidsvoering’ en ‘omgaan met risico’s’ zijn deze vragen dan ook
met regelmaat in de wetenschappelijke literatuur aan te treffen (zie bijvoorbeeld
Jasanoff (2005) en Wynne (2001)). De vraag is echter of de wijze waarop
beleidsmakers moeten handelen wanneer ze geconfronteerd worden met ingrijpende
problemen waarvan de wetenschappelijke kennis onzeker is en waarbij onduidelijk is
wat de maatschappelijke gevolgen zullen zijn, alleen een bestuurlijk vraagstuk is.
Heeft het niet ook consequenties voor het denken over democratie?
Doorgaans worden de problemen van de democratie in Nederland benoemd in
termen van te lage opkomstpercentages bij verkiezingen, het afnemende ledental van
politieke partijen, de toenemende invloed van de media, het dalende vertrouwen van
mensen in de politiek en ‘de kloof’ met de burger. Maar kan een studie naar de wijze
waarop complexe kwesties behandeld worden niet ook nieuwe inzichten opleveren
voor het denken over democratie?
Wie bij democratie in de eerste plaats denkt aan vrije verkiezingen en
meerderheidsbesluitvorming om het zelfbestuur van burgers te organiseren,
aangevuld met verschillende burgerlijke rechten en vrijheden, bescherming door de
rechtsstaat, een vrije pers en checks and balances op de macht, zal dit als een
merkwaardige openingszet beschouwen. Immers, democratie is toch vooral een
politiek ideaal dat via verschillende instituties op verschillende manieren vorm krijgt?
Hoe kan het denken over ‘nieuwe kwesties’ daaraan een bijdrage leveren?
De bestudering van complexe kwesties kan een vruchtbare bijdrage aan het debat
over democratie opleveren, omdat dit nieuwe inzichten kan bieden in de verhouding
tussen burgers, kennis en politiek. De aandacht voor die verhouding maakt al
geruime tijd deel uit van die gebieden in de kennissociologie en de wetenschaps- en
technologiestudies (Science and Technology Studies, STS) die zich expliciet wenden
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tot de politieke theorie1 en (omgekeerd) van die gebieden in de sociale en politieke
wetenschappen die zich op een empirisch geïnformeerde wijze richten op
kennispraktijken.2 Kwesties waar deze studies zich op richten bezitten naast een
kenniscomponent ook onmiskenbaar een politieke component. Afwegingen over
bijvoorbeeld de aanvaardbaarheid van de risico’s van de opslag van radioactief afval,
de ethische toelaatbaarheid van genetische modificatie, de vraag wat ‘schuld’ en
‘eigen verantwoordelijkheid’ betekenen in het geval van seksueel overdraagbare
aandoeningen: het zijn vragen die niet louter op een wetenschappelijke wijze te
beantwoorden zijn. Op welke wijze daar politiek, laat staan op een democratische
wijze, gevolg aan moet worden gegeven, is (zo zal blijken) verre van duidelijk.
In de inmiddels klassieke visie van Weber laat het begrip ‘politiek’ zich zowel in een
smalle als in een brede betekenis kennen. In een smalle betekenis heeft politiek
betrekking op het verwerven en uitoefenen van staatsmacht. Politieke besluitvorming
betreft dan de kerntaken van de overheid of de zaken waarvoor zij een bijzondere
verantwoordelijkheid bezit. De locus classicus van politiek in deze zin is het
parlement. In een bredere betekenis refereert de notie van politiek aan alle relaties
waarin sprake is van onderschikking, dat wil zeggen, waarin sprake is van gezag
enerzijds en van gehoorzaamheid anderzijds, ook als deze relaties niet plaatshebben
in het raamwerk van de staat (Weber 1919). Daarbij kan gedacht worden aan private
conflicten tussen ondernemingen of tussen werkgevers en werknemers binnen een
bedrijf.
Het is de vraag of niet beide noties te smal zijn om de vorm van ‘politiek’ te
beschrijven die in de bovengenoemde kwesties aan de orde is (Geuss 2001: 14-15).
We spreken immers ook over kennispolitiek, micropolitiek, milieupolitiek,
gezondheidspolitiek en technologiepolitiek. Daarvoor is behoefte aan een derde notie
van politiek, die verwijst naar verschuivingen in kennis, macht en middelen buiten
het raamwerk van de staat of andere institutionele gezagsrelaties, met dermate grote
externe effecten dat ze een zaak worden voor het algemene belang. De vraag is
vervolgens hoe die notie van politiek op een democratische wijze vorm kan krijgen.
1.2

Unidentified Political Objects

Dat er behoefte is aan variaties in het democratische repertoire om ook een ruimere
categorie van politieke problemen te behandelen, is geen zaak die alleen door
academici wordt bepleit. Het instellen van Brede Maatschappelijke Discussies of van
nieuwe vormen van inspraak, overleg en kennisinbreng om de besluitvorming over
complexe kwesties anders te organiseren, maakt sinds decennia deel uit van de
bestuurlijke praktijk. Wat deze initiatieven gemeen hebben is dat ze experimenteren
met bestuurlijke technieken. Ze breiden het repertoire uit om de verhouding tussen
politiek, bestuur, burgers en wetenschap opnieuw (en anders) te organiseren. De
reden daarvoor is dat problemen als BSE, aids en milieukwesties van een bijzondere
orde zijn: ze negeren het gebruikelijke onderscheid tussen politiek en wetenschap.
Zie voor een overzicht van de discussie omtrent de betekenis van ‘politiek’ in deze zin in de
kennissociologie bijvoorbeeld Velody and Williams (1998) en in de wetenschaps- en technologiestudies
de epiloog van Halffman (2003), en De Vries (te verschijnen).
2 Voorbeelden zijn Barry (2001), Gomart en Hajer (2002) en Marres (2005).
1
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Hun aard, status en consequenties zijn onzeker. Er bestaat onvoldoende inzicht in het
complex van oorzaken en gevolgen. Duidelijke normatieve kaders voor de ethische
vragen die ze oproepen ontbreken veelal. Wie of welke groepen de gevolgen ervan
zullen ondergaan is onbekend. Ze stellen politici, bestuurders en deskundigen voor
vraagstukken van epistemische, normatieve en sociale aard. Vanwege deze
onbepaaldheid noem ik deze objecten ‘ongeïdentificeerde politieke objecten’, oftewel
Unidentified Political Objects, UPO’s (Dijstelbloem 2003; Dijstelbloem et al. 2004).3
UPO’s manifesteren zich op het snijvlak van verschillende domeinen. Ze zijn
wetenschappelijk, technologisch, medisch of ecologisch van aard, maar vragen ook
om een bestuurlijke en politieke reactie. Wie bijvoorbeeld de verspreiding van SARS
wil bestuderen zal zich niet kunnen beperken tot de virale kenmerken van het causale
agens. Ook de sociale en infrastructurele omstandigheden (zoals de groei van het
wereldwijde personen- en vrachtvliegverkeer) die de overdracht ervan mogelijk
maken,
beïnvloeden
het
epidemiologische
verspreidingspatroon.
Een
volksgezondheidsvraagstuk is daardoor niet alleen een medisch probleem. Het heeft
evenzeer te maken met de open grenzen in Europa, de mondialisering van de
economie en de lokale situatie in Aziatische landen.
Zo geformuleerd vertonen UPO’s sterke overeenkomsten met wat Churchman (1967)
en Rittel en Webber (1973) wicked problems hebben genoemd. In die zin vallen ze
ook binnen de schematische afbakening in termen van epistemische en normatieve
onzekerheden zoals die door Wildavsky (1987) en Hisschemoller en Hoppe (1996)
zijn opgesteld. Wicked problems zijn problemen die niet duidelijk omschreven of
afgebakend zijn en een sterke onderlinge afhankelijkheid met andere problemen
kennen. Zij zijn daardoor niet alleen op een wetenschappelijke wijze te beschrijven, in
tegenstelling tot ‘tamme’ (of getemde) problemen die wel helder afgebakend zijn.4
Rittel en Webber benadrukken dat de complexiteit van dergelijke problemen een
zuiver wetenschappelijke beantwoording in de weg staat: beleidsmatige aandacht
vraagt ook andere overwegingen. UPO’s zijn echter niet per definitie
beleidsproblemen, hoewel ze uiteindelijk veelal aan het adres van overheden gericht
zullen worden. Het zijn kwesties die de wetenschappelijke en normatieve kaders te
buiten gaan en daarom een politieke reactie verlangen. Een korte beschrijving van
een ‘recente’ UPO, de uitbraak van BSE in Europa, kan dit illustreren.
Een voorbeeld van een UPO: de uitbraak van BSE in Europa
Wanneer de Australische arts Vincent Zigas in 1950 een nog onbekende dodelijke
ziekte onder de Papoea’s van Nieuw-Guinea diagnosticeert, kan niemand bevroeden
dat een verwant van deze kuru (de trilziekte, zoals het wordt genoemd) enkele
decennia later onder de naam BSE (bovine spongieuze encephalopathie, dat
‘sponsachtige hersenziekte bij runderen’ betekent) in Europa grote onrust zal
veroorzaken. BSE, ook wel bekend als de gekkekoeienziekte, tast via het centrale

Voor een illustratieve uitwerking van dit idee, zie bijvoorbeeld De Vries en Horstman (2004: 188) die
genetische testen als een voorbeeld van een UPO bestempelen.
4 Voor een recente bespreking van deze typeringen en kritieken daarop zie WRR (2006: 29-36).
3
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zenuwgestel de hersenen aan.5 In Nieuw-Guinea wordt de ziekte verspreid door
kannibalistische rituelen waarbij de hersenen van overleden stamgenoten worden
geconsumeerd. Ze houdt op doorgegeven te worden wanneer er begin jaren ’60 van
de 20e eeuw een einde aan dergelijke ceremonies komt.
Gezien dit besmettingspatroon is het op het eerste gezicht verbazingwekkend dat BSE
in Europa in de periode van midden jaren ’80 tot eind jaren ’90 honderdduizenden
runderen kan treffen. Het eerste geval wordt in 1985 vastgesteld in Groot-Brittannië.
Een boer roept een veearts te hulp wanneer een koe ernstig gewichtsverlies lijdt en
zenuwtrekkingen vertoont. Over het ziekmakende mechanisme van BSE is in die tijd
relatief weinig bekend. De eerste inschatting is dat de schapenziekte scrapie op het
rundvee is overgegaan. De overdracht verloopt niet via een bacterie of virus maar
vindt plaats door prionen, zoals de Amerikaanse biochemicus Stanley Prusiner in
1982 vaststelt en waarvoor hij in 1997 de Nobelprijs voor geneeskunde krijgt.6 Al wel
bekend voordat de prionentheorie opkomt is dat BSE, scrapie, maar ook de
spaarzaam bij mensen voorkomende ziekten als het al genoemde kuru, de ziekte van
Creutzfeldt-Jakob en de ziekte van Gerstman-Straussler-Scheinkel, aan elkaar
verwant zijn en duidelijke besmettingsgevaren kennen. Uit een vroeg geval van
Creutzfeldt-Jacob in het toenmalige Tsjecho-Slowakije is bekend dat er een relatie
tussen BSE-achtige aandoeningen en het eten van kadavers bestaat.
Deze waarschuwingen worden echter in de wind geslagen. De Britse regering,
bevreesd voor de economische schade van exportbeperkingen, behandelt de zaak
hoogst omslachtig. Hoge medische ambtenaren en politieke bewindvoerders laten
niet na de veiligheid van het Britse rundvee te benadrukken. Minister van landbouw
John Gummer laat voor het oog van de camera zijn dochter haar tanden zetten in een
hamburger. Premier John Major spreekt later van een hype van de media die de zaak
nodeloos zouden hebben opgeklopt.
Wrang genoeg blijkt de bron van besmetting wederom een soort kannibalistische
praktijk: Brits rundvee is op grote schaal gevoederd met beendermeel, een
mineraalrijk mengsel waarin slachtafval van runderen, karkassen van zieke koeien en
vermalen schapenkadavers zijn verwerkt (Phillips Report 2000; Heren 2005: 8-9).
Van de voorzorgsmaatregelen om geen slachtafval in voedsel voor dieren te
vermengen om besmetting van mens en vee te voorkomen, is moedwillig afgezien.
Om de prijzen te drukken en de productie op te voeren wordt tijdens de
regeerperiode van Thatcher op grote schaal de hand gelicht met tal van eisen en
toezichtsmaatregelen op het gebied van veiligheid en zorgvuldigheid die aan
Slaat BSE over naar mensen als de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en NvCJD (New variant CreutzfeldtJakob Disease) dan zijn de eerste symptomen kleine geheugenstoornissen, wisselende
gemoedstoestanden en schokkende bewegingen in het gezicht. Na verloop van tijd doen zich ook
andere symptomen voor zoals onstabiel lopen, verslechtering van het gezichtsvermogen, onduidelijk
spreken en toenemende dementie. In het laatste stadium is sprake van incontinentie, krampachtige
bewegingen, beven, stijve armen en benen en niet meer kunnen bewegen of spreken. De ziekte is
onbehandelbaar en heeft binnen twee jaar een fatale afloop tot gevolg.
6 Prionen zijn deeltjes die ontstaan uit bepaalde eiwitten. Door een verstoring kunnen ze echter niet
door enzymen worden afgebroken. Ze kunnen daarentegen wel ‘gezonde’ eiwitten aanzetten tot een
abnormale configuratie. Nog steeds is het exacte werkingsmechanisme niet helemaal opgehelderd. Een
deel van de moeilijkheid bestaat eruit dat prionziekten aantoonbaar experimenteel overdraagbaar zijn
(en dus als infectieziekten kunnen worden aangemerkt) maar dat het causale agens kleiner is dan welk
virus of bacterie dan ook.
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diervoeder gesteld mogen worden. Om kosten te besparen wordt tijdens de bereiding
met (onvoldoende) verhitting volstaan en afgezien van de geijkte zuiveringsmethode
met chemicaliën. De gevolgen blijken fataal. In de jaren die volgen moeten
honderdduizenden runderen worden afgemaakt.
Een Europese ramp
Zomer 1988, drie jaar na het eerste gesignaleerde geval van BSE en een jaar nadat
deskundigen het beendermeel als veroorzaker hebben aangemerkt, wordt de
verwerking van slachtafval verboden in Groot-Brittannië. Alle dieren die
verschijnselen van BSE vertonen worden geslacht. Vier jaar later, in 1992, ontdekken
experts van de Britse regering dat de nieuwe regels op grote schaal worden
overtreden door de slachthuizen. De Britse politici blijven de crisis echter afdoen als
een door de media overdreven zaak. De stelling van Major dat BSE geen
mensenlevens in gevaar brengt wordt in een klap ontkracht door het overlijden van
de 19-jarige Peter Hall in 1995. Hall, vegetariër nota bene, heeft de menselijke variant
van BSE, nu omgedoopt tot NvCJD, opgelopen in zijn vroege jeugd waarin hij nog wel
hamburgers eet. Acht andere jonge Britten sterven datzelfde jaar aan de ziekte.
In 1996 maakt het UK Health Secretary, in weerwil van alle eerdere ontkenningen,
bekend dat er toch een waarschijnlijke relatie bestaat tussen BSE en de nieuwe
variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (Oosterveer 2005: 74). Het nieuws slaat
in als een bom. De lange incubatietijd doet vrezen dat er een ware epidemie op
uitbreken staat. Niemand weet precies of durft te voorspellen hoeveel mensen er
mogelijk zijn besmet. De mogelijkheid dat het aantal van de slachtoffers kan oplopen
tot in de tienduizenden valt niet uit te sluiten. Brits rundvlees is in die tijd een
populair exportproduct en is over de hele wereld verspreid. Zorgwekkend is
bovendien dat evenals het verwerken van kadavers, het slachten van mogelijk
besmette koeien na de vastgestelde uitbraak van BSE nog is doorgegaan. De
Verenigde Staten en Europa zijn dan inmiddels overgegaan tot een importverbod van
Brits rundvlees. Ondanks dat verbod laat de besmetting met BSE zich niet
beteugelen. In Nederland wordt maart 1997 de eerste koe aangetroffen die met BSE is
besmet, Anja 3. Datzelfde jaar kondigt de Britse regering een grootscheeps onderzoek
aan. Tegelijkertijd echter blijken Europese vleesbedrijven illegaal Brits rundvlees
naar Oost-Europese landen te exporteren.
Toch lijkt het importverbod de lidstaten te overtuigen. In 1999 heft de Unie (ondanks
een Frans embargo) het importverbod op en wordt de verkoop van rundvlees-aanhet-bot in Groot-Brittannië weer toegestaan. De jaren daarna worden er echter op het
Europese vasteland nog verschillende gevallen van BSE geconstateerd; Frankrijk,
Duitsland, Nederland en Italië worden in 2000 en 2001 opgeschrikt door de uitbraak
van de gekkekoeienziekte onder runderen. Consumenten en boeren voelen zich
misleid door de geringe en trage maatregelen en de voorlichting van de verschillende
overheden. De informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen blijft
gebrekkig; slachterijen vertonen een slechte naleving van de nieuwe Europese regels.
Ondanks een eerder totaalverbod van diermeel in veevoer in Duitsland leidt de affaire
tot het aftreden van twee ministers. In Nederland worden mensen die na 1985 in
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Groot-Brittannië bloed hebben ontvangen uitgesloten als bloeddonor. Het aantal
menselijke slachtoffers is uiteindelijk (september 2005) opgelopen tot 150 in GrootBrittannië. In Nederland heeft Creutzfeldt-Jacob tot nu toe twee dodelijke
slachtoffers geëist.7 Het aantal gevallen is de laatste jaren in Groot-Brittannië
constant gebleven tot ongeveer 20 per jaar, een aanzienlijk aantal maar minder hoog
dan de aanvankelijke schattingen.
1.3

Problemen voor het primaat van de politiek

BSE is een object dat zich (in de woorden van Rittel en Webber) maar moeilijk laat
‘temmen’. Maar biedt het daarmee ook een bijzondere opening om na te denken over
democratie? Nieuwe virussen, technologieën of milieuproblemen weten zich, eenmaal
geïdentificeerd, verzekerd van een plek in het centrum van de politieke
belangstelling. Het is echter de vraag of die politieke belangstelling wel op het juiste
moment, op de juiste locatie of bij de meest geëigende instantie ontstaat. In die zin is
BSE ook een ongeïdentificeerd politiek object. UPO’s laten zich niet remmen door
domeinafbakeningen als ‘wetenschap’ en ‘politiek’ of door grenzen tussen landen en
wetenschappelijke disciplines. Voordat UPO’s aan de geijkte instituties als probleem
verschijnen, hebben ze al een geschiedenis achter zich. Dat maakt de vergaring van
kennis die nodig is om tot een geïnformeerde politieke besluitvorming te komen
problematisch.
Aan de uitbraak en de verspreiding van BSE vallen twee zaken op. In de eerste plaats
is dat de verstrengeling tussen politieke beslissingen (het promoten van economische
groei en een groot beleidsopportunisme) en het wetenschappelijk onderzochte
probleemgebied van BSE (de verspreiding van de ziekte, de overdracht tussen
soorten). De opmars van de economische groei prevaleert onder Thatcher boven de
risico’s voor de volksgezondheid; op een andere manier is het verzachten van tal van
toezichthoudende maatregelen in de veesector, de industrie van de dierlijke productie
en de slachthuizen niet te interpreteren. Dat opportunisme blijkt van invloed op het
verspreidingspatroon omdat slachthuizen en de productiecentra van beendermeel
brandhaarden van besmetting worden. Uiteindelijk komt het centrale economisch
hervormingsbeleid zoals dat in de statige sfeer van Downingstreet 10 en het Britse
Lagerhuis is ontwikkeld, zeer concreet tot uitdrukking in de lokale terugtreding en
bezuinigingen bij de inspectiediensten.
Wat in de tweede plaats opvalt is de ontwikkelingsgang van het probleem. Een UPO
is geen stabiel object of een vaststaand feit, maar beweegt zich en vormt zich
gaandeweg. Het kent verschillende bronnen en oorzaken die in tijd en plaats
verspreid zijn, van Papoea Nieuw-Guinea tot Hampshire, en van scrapie en BSE tot
kuru, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en de ziekte van Gerstman-StrausslerScheinkel. Ook deskundigen ontberen het complete zicht op deze problematiek. In
1982 is de prionentheorie weliswaar al opgesteld door Stanley Prusiner, zij vormt
geen gedeelde achtergrondkennis die de veearts die het eerste geval van BSE vaststelt
al heeft bereikt. Lokale boeren en slachters weten uit ervaring dat besmetting met
scrapie op vee kan worden overgebracht wanneer dierlijke restanten als voeder
7

Op basis van gegevens tot aan 1 december 2006.
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vermalen worden, zonder het juiste behandelingsprocédé met chemicaliën in acht te
nemen. In de industriële slachthuizen wordt van deze kennis, moedwillig of niet, geen
gebruik gemaakt.
De prioriteitsregel
De grillige positie van UPO’s problematiseert een cruciaal leerstuk van de
democratie: het primaat van de politiek. De stelregel luidt dat in zaken die het
algemene belang raken dit primaat in een democratie niet ter discussie behoort te
staan. Wanneer er zich problemen voordoen waarvan de gevolgen collectief gedragen
worden (bijvoorbeeld op het gebied van de volksgezondheid) of wanneer het taken
betreft die de staat tot haar kernfunctie rekent (zoals veiligheid) dient de
verantwoordelijkheid voor een goed bestuur en de wettelijke regeling ervan
uiteindelijk te liggen bij regering en parlement. In de confrontatie met UPO’s is deze
taaktoedeling echter geen uitgemaakte zaak. In plaats van bij de democratisch
gekozen instituties die dit primaat belichamen (zoals het parlement) verschijnen de
problemen die UPO’s veroorzaken op het bureau van deskundigen of professioneel
betrokkenen. Zij kunnen vanuit hun expertise een oordeel over de materie vellen
maar zijn in principe niet direct democratisch bevoegd om de daarbij horende
politieke beslissingen te nemen.
Zoals Barber (1988) stelt hoeft dat op zichzelf genomen niet problematisch te zijn.
Het democratisch verleende primaat bestaat er niet uit dat gekozen
vertegenwoordigers ‘beter weten’ dan andere instituties wat het algemene belang is.
Juist epistemologische onzekerheid schept de condities waaronder ‘politieke kennis’
het primaat over andere vormen van kennis verkrijgt. Als wetenschappers en
deskundigen van mening verschillen over de maatschappelijke gevolgen van nieuwe
technologie (genetische modificatie bijvoorbeeld) of als wetenschappelijk onderzoek
vragen oproept van algemeen belang (bijvoorbeeld op welk moment een embryo als
een mens met wettelijke rechten moet worden beschouwd en abortus dus niet meer
toelaatbaar is) wordt de politieke sfeer noodzakelijkerwijs soeverein over de
gecontesteerde sfeer van wetenschap en technologie waarin dergelijke discussies
normaliter worden gevoerd. Barber (1988: 15) stelt dat de logica achter deze politieke
soevereiniteit teruggebracht kan worden tot een eenvoudige prioriteitsregel. Deze
impliceert dat de politiek ‘regeert’ over het domein van de (wetenschappelijke)
kennis: niet om disputen over de waarheid van uitspraken te beslechten of om de
criteria van betrouwbare en juiste kennis vast te stellen, maar om publieke
oordeelsvorming mogelijk te maken en politiek handelingsvermogen te creëren bij
afwezigheid van epistemische zekerheid.8
Barbers prioriteitsregel lijkt een glasheldere richtlijn te impliceren. Toch zijn
daarmee niet alle complicaties uit de weg geruimd. Dat veel van de vraagstukken die
een hedendaags bestuurder op zijn agenda ziet verschijnen, wetenschappelijk
“Whenever private theorists disagree on matters of public import, then the normal epistemological
priority of truth over opinion is overridden and reversed in favor of the political priority of public over
private. In other words, where knowing becomes doing, public opinio agreed upon overrules private
‘truth’ disputed. The philosopher may trump the drop-out in private; but the citizen, even when he is a
drop-out, trumps the philosopher in public.” (Barber 1988: 15).
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controversieel zijn en een politiek en normatief oordeel verlangen, is inderdaad
nauwelijks betwistbaar. De vraag is echter wie dat politieke oordeel waar en
wanneer zou moeten vellen. In de praktijk zien we dat ‘politiek’ zich ook voordoet
buiten de geijkte fora; en dat ‘kennis’ ook is aan te treffen buiten de muren van het
laboratorium. De geschiedenis van BSE laat zien dat UPO’s het ‘primaat van de
politiek’ tot een problematisch leerstuk maken. Immers, wie is nu waar en wanneer
daadwerkelijk in de positie om dit primaat ook ten uitvoer te brengen? En wie bezit
de kennis en het overzicht om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn? Een
centrale locatie die aan deze vereisten voldoet is niet aanwezig.
Risicomaatschappij
De problematiek rond UPO’s is door Beck (1992) geanalyseerd in termen van de
opkomst van een ‘risicomaatschappij’.9 ‘Risicomaatschappij’ is een concept dat
aangeeft dat de groei van wetenschap, technologie en economie nieuwe gevaren met
zich meebrengt. Dat zijn typische moderne gevaren, zoals de ramp met de nucleaire
reactor in Tsjernobyl in 1986, het ongeluk met de olietanker Exxon Valdez in 1989 en
het neerstorten van het ruimteveer Columbia in 2003. Deze gebeurtenissen zijn nooit
helemaal te voorzien omdat nieuwe kennis ook nieuwe risico’s schept en dergelijke
technologische ontwikkelingen zich niet onder volledige controle laten brengen. Ook
de verspreiding van BSE kan hier onder worden verstaan. De grootschaligheid van
die crisis had nooit kunnen ontstaan als niet de veeteelt getransformeerd zou zijn
naar een industrieel complex waarin internationalisering, schaalvergroting en
rationalisering van de slachtmethodes, de productie en het vervoer waren
opgetreden. Paradoxaal genoeg zijn dus juist door deze modernisering de risico’s
onbeheersbaar.
Deze risico’s dienen zich echter niet vanzelfsprekend als politieke problemen aan. Ze
ontstaan in de sfeer van de markt, de technologie of de medische wetenschap en doen
zich in eerste instantie voor als economische, technische of medische kwesties. Het
gevaar dat Beck signaleert is dat daardoor hun politieke lading gemist wordt en
politiek handelen uitblijft. Er is immers wel degelijk sprake van politieke problemen.
Deze meten zich echter een nieuwe gedaante aan en worden op andere locaties
gearticuleerd dan in het parlement. We zouden kunnen zeggen dat Beck op een
permanente opkomst van UPO’s anticipeert. Deze verschijnen in de technoeconomische sfeer die buiten de directe controle van de staat valt. Ze ontsnappen aan
een politieke behandeling. Beck spreekt daarom van het ontstaan van subpolitieken.10
Het gevolg van het ontstaan van deze subpolitieken is dat de democratische
institutionele politiek in afnemende mate over daadwerkelijke maatschappelijke
veranderingen gaat (wetenschappelijke, technologische en economische

Oorspronkelijk verschenen als Beck, U. (1986) Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere
Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
10 “Techno-economic development thus falls between politics and non-politics. It becomes a third
entity, acquiring the precarious hybrid status of a subpolitics, in which the scope of the social changes
precipitated varies inversely with the legitimation.” (Beck 1992: 186).
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modernisering); en dat het vermogen om de samenleving vorm te geven zich
verplaatst van de politiek naar andere locaties.11
Wetenschap naar de agora
De analyse van Beck geeft een indringend beeld van de verstrengeling tussen
wetenschap, technologie en economie. De vraag die daarbij kan worden gesteld is
echter of deze analyse niet de vele gevallen miskent waarin wetenschap en
technologie geen zaak van controverse zijn maar een normaal bestanddeel van zowel
de economische als de maatschappelijke ‘productie’ zijn geworden. Wetenschap en
samenleving zijn innig verstrengeld geraakt, ja, maar is daarmee gezegd dat we
definitief het tijdperk van de risicomaatschappij zijn binnengetreden?
‘Risicomaatschappij’ mag een te groot woord zijn, een verandering waar verscheidene
auteurs op wijzen die reflecteren op de maatschappelijke positie van wetenschap is
dat er een transformatie in de demarcatie ervan is opgetreden. De afbakening van
wetenschap versus politieke en commerciële belangen en de opinies van de
samenleving zou poreus zijn geworden. Funtowicz en Ravetz (1990) benoemen deze
verandering als de ontwikkeling naar een ‘postnormale’ wetenschap. Gibbons et al.
(1994) signaleren een overgang van ‘mode 1’ wetenschap naar ‘mode 2’. Etzkowitz en
Leydesdorff (1995) hebben het over een triple helix, een vorm van institutionele
verstrengeling van wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Kennisontwikkeling zou
volgens deze auteurs van een puur academische aangelegenheid meer en meer ook
een economische onderneming zijn geworden. De agenda van het wetenschappelijk
onderzoek wordt steeds vaker afhankelijk van toepassingsgebieden in de praktijk. Het
soort kennisinstellingen dat daarbij is betrokken neemt toe: behalve in de
academische instituten vindt onderzoek in toenemende mate in de strategische
researchcentra van het bedrijfsleven plaats of in kennisinstituten die directer onder
de invloed van de overheid vallen.
De vraag die bij deze analyse gesteld moet worden is hoe ‘nieuw’ de vermeende
transformatie feitelijk is. De diagnose van de bovengenoemde auteurs heeft dan ook
de nodige kritiek ontvangen. Immers, is er historisch gesproken wel sprake van een
werkelijke trendbreuk? De afnemende demarcatie tussen ‘fundamenteel’ en
‘toegepast’ onderzoek wijst er wellicht eerder op dat dit onderscheid altijd al
kunstmatig is geweest. En de opkomst van innovaties buiten de onderzoekscentra van
de universiteit bestaat al zolang als industriële partijen zich op kennis en technologie
richten (Shinn 1999).
Desalniettemin lijkt het te verdedigen dat de relatie tussen wetenschap en
samenleving verandert door een verschuiving in de aard van de kwesties. UPO’s zoals
op het gebied van voedselveiligheid, biotechnologie, genetica en milieuonderzoek

11 In Beck’s analyse vormt het ontstaan van subpolitieken in drie opzichten een complicatie voor het
gebruikelijke concept van politiek. In de eerste plaats ondermijnt dit het concept van de staat (polity)
dat geacht wordt de institutionele constitutie te vormen voor de politieke gemeenschap. In de tweede
plaats frustreert subpolitiek het beleid (policy) dat moet onderzoeken hoe politieke programma’s
sociale omstandigheden kunnen scheppen of veranderen. In de derde plaats erodeert subpolitiek de
‘traditionele’ politiek, (politics) die betrekking zou moeten hebben op conflicten die machtsposities
betreffen (Mouffe 2005: 39).
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vragen om een aanpak die de grenzen van bestaande disciplines en instituten
overschrijdt. Deze onderwerpen zijn kwestieus in de dubbele betekenis van het
woord: het zijn complexe problemen waaromtrent onzekerheid heerst. Zaken als
klimaatverandering, voedselveiligheid en kloneren laten zich niet tot een
laboratorium beperken maar kennen inherent een politieke dimensie. In
wetenschappelijk onderzoek wordt daarom meer en meer ‘probleemgericht’ samen
met andere actoren te werk gegaan. Professionals, ervaringsdeskundigen en op
toepassingsgebieden gespecialiseerde experts komen niet pas in beeld als de kennis
‘klaar’ is voor gebruik maar zijn bij de ontwikkeling ervan betrokken. Nowotny et al.
(2001) noemen dit de verschuiving van wetenschap naar de agora.
Een gevolg van deze verschuiving naar de agora is dat de resultaten en bevindingen
van de wetenschappen niet alleen onder collega’s in vaktijdschriften worden
beoordeeld (onder de peers)12 maar ook in andere publieke fora. Kranten, radio,
televisie en zeker het internet bieden een open ruimte aan verschillende inzichten.
Niet alleen neemt de informatievoorziening daarmee toe, de keerzijde is dat ook
controverses en tegenstrijdige beoordelingen breed kunnen worden uitgemeten op
het mediatoneel, bijvoorbeeld als er gezondheidsrisico’s in het geding zijn
(Dijstelbloem 2002; Marres en De Vries 2002; Dijstelbloem en De Beer 2003).
Rechtbanken maken gebruik van getuige-deskundigen in allerlei zaken, variërend van
milieuproblemen tot forensisch onderzoek. Wetenschap komt aldus ter sprake
binnen andere ‘publieke ruimtes’ waarbinnen ze zowel om advies kan worden
gevraagd als ter verantwoording kan worden geroepen.13 Het beeld van een
wetenschap die zich in publieke fora moet bewijzen, is dat er ook in onderzoek dat
door deskundigen wordt verricht altijd sprake is van een zekere
‘onderhandelingsruimte’, die niet met ‘honderd procent zekerheid’ is te vullen.
Wetenschappelijk bezien mag dat geen probleem zijn, waar ook andere belangen op
het spel staan, verandert die onderhandelingsruimte in een strijdtoneel (Yearley
1996). Ook in de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en experts aan de ene
kant en burgers (betrokkenen, geïnteresseerden, patiënten) aan de andere kant is te
zien dat ‘kennis’ op andere locaties dan gebruikelijk ter discussie wordt gesteld. Een
voorbeeld daarvan geeft de volgende paragraaf.
Grensconflicten
Een illustratie van een grensconflict op de institutionele scheidslijn tussen
(medische) wetenschappers en patiënten vormt de kwestie die begin jaren ’90 in de
Het systeem van de peer-review stamt oorspronkelijk van het Britse recht. Een edelman mocht zich
in geval dat er een proces tegen hem werd aangespannen, laten bijstaan door twee edelen (de peers),
een soort aristocratische rechtsbijstand. Die vorm van bevoordeling is in de wetenschappelijke peerreview ondervangen door de beoordeling van artikelen in principe ‘dubbelblind’ te laten gebeuren.
13 Deze ruimtes vormen institutioneel gezien externe controlemechanismen waarbinnen de reputatie
van de wetenschappen wordt gewogen. De wijze waarop die reputatie wordt gewogen is echter
fundamenteel anders van aard dan binnen de wetenschappen zelf. Noties als ‘zekerheid’, ‘onzekerheid’,
‘waarheid’ en ‘feit’ bezitten binnen deze fora niet alleen een andere connotatie, de manier waarop ze
worden gecontroleerd en de mate van precisie en rekkelijkheid die daarin verondersteld wordt een rol
te spelen, kent een geheel andere plaats. Zo bestaat er een verschil tussen de wetenschappelijke
bepaling van een feit en de juridische bepaling van een strafbaar feit, en tussen een wetenschappelijke
en een juridische bewijsvoering.
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Verenigde Staten speelde over het vrijgeven van aidsremmende middelen waarvan
nog niet bewezen was dat ze een gunstig effect in de genezing zouden hebben
(Epstein 1995; 1996; 1997). In plaats van de makers en producenten het laatste woord
te laten hebben over het vrijgeven van aidsremmende middelen voor menselijk
gebruik, dwingen de patiënten zelf het recht af op zeggenschap. Ze vechten zich
binnen in het wetenschappelijke domein om mede te bepalen welke aidsremmende
middelen moeten worden vrijgegeven voor gebruik. In de onderhandelingen met de
medische wetenschap werpen de Amerikaanse activisten zowel een moreel als een
wetenschappelijk argument op. Immers, zouden proeven met aidsremmende
middelen onder patiënten niet alleen veel eerlijker, maar ook veel nauwkeuriger zijn,
omdat er meer generaliseerbare data mee konden worden verworven?
Epstein benoemt deze strijd als een credibility struggle. Geschiktheid volgens strikt
wetenschappelijke maatstaven (of beter: volgens de maatstaven van de
wetenschappers) moet wijken voor de claim dat in een situatie waarin mensen
sterven, zij zelf zeggenschap mogen hebben over de criteria voor gebruik. Het
laboratorium van de wetenschappers verliest daarmee het monopolie op het recht te
experimenteren. De patiënten werpen hun eigen lichaam als laboratorium op. Deze
activisten begeven zich op het terrein van de wetenschap zelf. Ze ketenen zich niet als
milieuactivisten aan de hekken van de laboratoria vast maar verstaan zich met de
onderzoekers over (onder andere) methodologische kwesties. In die positie claimen
ze te spreken als experts, als mensen met kennis van zaken die het recht hebben zich
inhoudelijk met de kwestie in te laten. Ze streven een verandering na van de regels
van het wetenschappelijke spel maar moeten eerst als geldige deelnemer
binnendringen (Epstein 1996: 13). De patiënten laten zich niet langer als objecten
behandelen maar komen in opstand. Ze trachten van de kwestie rond het vrijgeven
van de middelen een geïdentificeerd politiek object te maken. Zouden we niet, juist
om het verschil met traditionele sociale bewegingen aan te geven, kunnen spreken
van een nieuw soort activisme, dat direct bepaalde epistemische claims betwist en
aan de orde stelt: een epistemisch activisme?14 In tegenstelling tot het traditionele
beeld van een actievoerende sociale beweging, voor het recht op gelijke behandeling
bijvoorbeeld, betere looneisen of een rechtvaardige arbeidsverhouding, is nu niet de
overheid of de werkgever het bastion dat wordt bestormd, maar de (medische)
wetenschap.

Deze notie verschilt zowel van Haas’ (1992) concept van epistemic communities, Jasanoffs (2005)
concept van civic epistemology als van Jamisons (2006) concept van een cognitive praxis. Aan het
concept van de epistemic community ontbreekt het activistische element. Het is een netwerk van
professionals die over erkende expertise, competenties en gedeelde normatieve principes beschikken
binnen een bepaald domein en op dat gebied gezaghebbende uitspraken met betrekking tot voor het
beleid relevante kennis kunnen doen. Het concept van civic epistemology is in tegenstelling tot Haas’
notie niet aan specialisten gerelateerd maar aan de deliberatieve rol van het publieke debat. Het mist
echter eveneens het activistische element. Het concept van de cognitive praxis is wel gerelateerd aan
de kennisproducerende rol van sociale bewegingen, maar koppelt dit uitdrukkelijk aan het optreden
van vooraanstaande publieke intellectuelen (movement intellectuals) en minder aan grassroots
activisme.
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Verplaatsing van de politiek
Wie naar de ‘politiek’ zoekt, zo blijkt uit het voorafgaande, zal bedrogen uitkomen als
hij zijn blikveld beperkt tot traditionele arena’s als het parlement en politieke
partijen. Hij zal volgens Beck het idee moeten opgeven dat politiek
noodzakelijkerwijze te maken heeft met een politiek systeem of het raamwerk van de
staat. In Nederland is deze situatie door Bovens et al. (1995) treffend onder woorden
gebracht met de term ‘de verplaatsing van de politiek’. De term is een verzamelnaam
voor verschillende bewegingen15 die er samen voor zouden hebben gezorgd dat de
politiek, begrepen als de plaats waar representanten van de samenleving afwegingen
maken over publieke problemen, stilaan is verschoven naar voor de burger niet
toegankelijke, minder inzichtelijke locaties. Deze verplaatsingen hollen de klassieke
democratische organen gestaag uit en verplaatsen de politieke besluitvorming naar
niet democratisch gelegitimeerde arena’s (Bovens 2002: 15). Dergelijke arena’s
(subpolitieken) zijn op zichzelf geen democratische fora. Een verplaatsing van de
politiek betekent dat de wijze waarop maatschappelijke problemen, die het algemene
belang raken, worden aangepakt, de besluitvorming over de te nemen maatregelen en
de verantwoording die erover wordt afgelegd, een andere, niet altijd duidelijk
traceerbare, locatie krijgen.
Het sterke punt van deze diagnose is dat ze aangeeft dat er een probleem bestaat met
besluitvormingsprocessen die niet democratisch gelegitimeerd zijn. Het zwakke punt
is dat de these suggereert dat er ooit wel een centrale plaats was waar de politiek zich
bevindt (of hoort te bevinden). In Nederland (met het sterk corporatistische
verleden) is echter eerder sprake van een ‘gedeelde publieke ruimte’. Daarnaast is een
onderscheid in wat centraal en decentraal geregeld wordt eigen aan de Nederlandse
bestuursstructuur (de drie lagen van rijk, provincies en gemeenten). Bovendien zijn
er functionele redenen aan te geven: ‘verplaatsing’ is vaak ook willens en wetens
gebeurd, bijvoorbeeld in het geval van verzelfstandigingoperaties, het op afstand
plaatsen van instellingen of het overhevelen van bevoegdheden naar de EU
(Dijstelbloem en Meurs 2004: 115-116). Dit in ogenschouw nemend is er (bijzondere
gevallen uitgezonderd) niet zozeer sprake van een verplaatsing, maar eerder van een
verspreiding van de politiek (Duyvendak 1997: 7).16

Een proliferatieproces
In de beschrijvingen van Beck en Bovens ontstaat een alternatief beeld van de locaties
van politiek. Bezoeken we de geijkte instanties, dan zouden we wel eens op de
verkeerde plaats kunnen kijken, met gebruikmaking van de verkeerde concepten.
Bovens vat ze in 2002 samen als: internationalisering, regionalisering, privatisering,
verambtelijking, individualisering en juridisering. De verplaatsing die hier vooral aan de orde is kan
men duiden als ‘verwetenschappelijking’ (Bovens 2002: 16-18).
16 In latere publicaties heeft Bovens deze kritiek verdisconteerd. Hij onderkent dat de term
‘verplaatsing’ niet in alle opzichten even gelukkig gekozen is. Desalniettemin neemt hij de term,
‘oudergewoonte’, onverminderd in de mond (Bovens 2005: 120). Wanneer bovenstaande
kanttekeningen in acht worden genomen, gaat van de term ‘verplaatsing van de politiek’, ondanks de
genoemde tekortkomingen, een sterke zeggingskracht uit.
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‘Zombie-instituties’, zoals Beck ze eens genoemd heeft, overgeleverde instellingen,
organisaties en gestolde praktijken uit een ver verleden die hun politieke ziel verloren
hebben maar nog steeds onder ons zijn, zijn het (nog) niet. Maar dat ze in een gevecht
verwikkeld zijn om hun geldigheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid niet te
verliezen, is onmiskenbaar.
Wie wil weten waar de politiek zich heden ten dage bevindt, zal zijn blikveld moeten
verruimen. De centrale democratisch gelegitimeerde fora voor besluitvorming en
debat eroderen, zegt Bovens. Politiek ontwikkelt zich in het subsysteem van de
industriële technologie, schrijft Beck. Deze ontwikkelingen worden gezien als een
beweging die de legitimiteit van de politiek kan ondermijnen. ‘Subpolitiek’ verschijnt
buiten formele politieke instituties en is aldus per definitie illegitiem. Een weg terug
is er echter niet: het idee dat nationale parlementen een inhaalslag zouden kunnen
maken door de verschillende vormen van politiek weer onder centrale democratische
controle te brengen is volgens Beck gedoemd om te falen omdat de moderne
samenleving geen centraal controleorgaan meer kent dat alle informatiestromen
bijeen kan brengen en haar sturend vermogen aan de maatschappij kan opleggen
(Beck 1992: 230-231).
De problemen die Beck en Bovens signaleren ontstaan door de gepercipieerde
spanning tussen een legitiem politiek systeem enerzijds en buitendemocratische
politieke praktijken anderzijds. Deze schets impliceert dat het vigerende politieke
systeem als de regel wordt gezien waarop vormen van verplaatste politiek of
subpolitieken de uitzondering vormen. De feitelijke situatie is volgens deze auteurs
veranderd. Hun beoordeling van die situatie en de aanduiding van de problematiek
vindt echter onverminderd plaats in termen van een ‘verlies aan legitimiteit’ van de
politiek. De oplossingsrichting die door hen wordt aangegeven bestaat er ofwel uit de
democratie mee te laten bewegen met de verplaatsing (Bovens),17 ofwel de verplaatste
politiek meer reflexief te maken (Beck).18
De ondermijning van het primaat van de politiek, de legitimiteitscrisis, het
democratisch tekort en het verlies aan handelingsvermogen door de staat wordt door
Beck en Bovens geduid met gebruikmaking van topografische metaforen. Over de
precieze betekenis van die ruimtelijke beweging bestaat echter verschil van mening.
De opvatting die Duyvendak signaleert is dat een verplaatsing zou betekenen dat ook
het politieke centrum verdwenen is. Dat is in zijn ogen echter een misvatting. De
verspreiding van de politiek gaat niet noodzakelijk ten koste van de parlementaire
politiek: er ontstaan andere relaties tussen de verschillende locaties van politiek.
Duyvendak noemt dit een proliferatieproces (Duyvendak 1997: 14). De kernvraag in
de bestudering van een dergelijk proliferatieproces dient uit te gaan naar de
verhouding tussen de verschillende locaties en de verschillende soorten van politiek.
Bovens (2002: 19-20) suggereert als uitweg tussen de plebiscitaire wending (legitimiteit door
volksraadpleging) en de expertocratische wending (legitimiteit door effectiviteit) de toepassing van
democratische checks and balances. In een latere uitleg herdefinieert hij deze tussenweg als de
mogelijkheid dat enkele centrale waarden van democratie van toepassing worden verklaard op
besluitvormende organen. Naast het transparantiebeginsel zijn dat het afspiegelingsbeginsel, het
meerderheidsbeginsel en het beginsel van de publieke verantwoording (Bovens 2005: 124-126).
18 Beck schetst drie scenario’s: een terugkeer naar de industriële samenleving, democratisering van
technologische en economische ontwikkeling of differentiatie van de politiek via een reflexieve
wending (Beck 1992: 223-235).
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Politiek is niet overal hetzelfde; de context en de daadwerkelijke macht van politieke
locaties kunnen sterk verschillen. Om dat te onderzoeken bepleit hij een relationele
opvatting van politiek waarin die verhoudingen onderwerp van studie zijn
(Duyvendak 1997: 17-18).
Het voorstel van Duyvendak om in plaats van de ‘verplaatsing van de politiek’ te
spreken van de ‘verspreiding van het politieke’ heeft aantrekkelijke kanten. Waar de
eerste bepaling een zero-sum verhouding lijkt te impliceren (hier eraf, daar erbij)
opent de laatste het perspectief op een voortdurende spanningsvolle verhouding
tussen de verschillende locaties waar politiek plaatsvindt. Het is die verhouding
waarbinnen een specifieke vorm van ‘politiek’ ontstaat: verschuivingen in kennis,
macht en middelen buiten het raamwerk van de staat of andere institutionele
gezagsrelaties, die dermate grote externe effecten veroorzaken dat ze een zaak
worden voor het algemene belang.
1.4

Naar een pragmatistisch perspectief

Ongeïdentificeerde politieke objecten, UPO’s, zoals de kwesties op het snijvlak van
kennis en politiek hier zijn genoemd, overstijgen bestaande bestuurlijke en
disciplinaire afbakeningen. Ze leggen het probleem bloot dat de grenzen tussen
wetenschap, technologie, politiek en samenleving steeds minder helder te
onderscheiden zijn. Naast de volksvergadering en de universiteit dient het
laboratorium zich als locatie voor politiek aan, de rechtzaal, de patiëntenvereniging of
een website op het internet. UPO’s compliceren aldus het ‘primaat van de politiek’.
Wie het perspectief hanteert dat de kern van een democratie dient te bestaan uit
openbare fora voor belangenafweging, deliberatie en besluitvorming, zal de opkomst
van UPO’s inderdaad niet anders kunnen beoordelen dan als een ondermijning van
het democratische systeem. Auteurs als Beck en Bovens vrezen dat dit tot gevolg zal
hebben dat de legitimiteit van het politieke systeem zal eroderen omdat belangrijke
kwesties buiten het domein van de publieke beraadslaging dreigen te vallen. Voor een
goed functioneren van democratische instituties is beschikbaarheid van informatie,
duidelijkheid over de gemaakte afwegingen en een representatieve
vertegenwoordiging van belangen en inzichten cruciaal. Staken de stemmen, dan
geeft het primaat van de politiek de doorslag. Wanneer dit primaat zijn hoofdrol
dreigt te verliezen is, in deze opvatting, de democratie in het geding.
De vraag die zich echter opdringt is of dergelijke democratische eisen wel een
haalbare kaart zijn wanneer zich complexe kwesties als UPO’s aandienen. Nemen we
de complexiteit rond UPO’s serieus, dan is er behoefte aan een perspectief dat recht
doet aan de veranderende locaties en de veranderende vorm van politiek. Die situatie
noopt tot reflectie op de betekenis van het primaat van de politiek, op de vraag hoe
betrouwbare kennis kan worden ontwikkeld en op de vorm waarin burgers bij
besluitvormingsprocessen betrokken zijn. Voor die zienswijze is een perspectief nodig
van waaruit de relaties tussen de verschillende locaties van politiek opnieuw
geconceptualiseerd kunnen worden.
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De filosofische stroming die zeer geschikt lijkt om inspiratie te bieden voor een
dergelijk perspectief is het pragmatisme. De pragmatistische19 theorievorming is er
bij uitstek op gericht om kwesties die niet eenduidig zijn een plaats in de filosofische
beschouwing toe te kennen en om de relaties te onderzoeken tussen een veranderlijke
werkelijkheid en onze denkbeelden daarover.
Het is niet ongebruikelijk om het pragmatisme te positioneren als de filosofische
stroming die zich verzet tegen het zogenaamde foundationalism. Die typering wil dat
het pragmatisme het idee verwerpt dat waarheidsuitspraken of kennisclaims
verankerd zijn op vaste steunpilaren, zoals de grondstructuur van de rede
(rationalisme) of de ervaring die via waarnemingen verkregen wordt (empirisme).
Analoog daaraan keert het pragmatisme zich in politiektheoretisch opzicht tegen
democratische scheppingsverhalen die de legitimiteit van het politieke gezag willen
funderen op metafysische of ahistorische gronden (zoals de ‘natuurstaat’ of een
‘sociaal contract’).
Hoewel deze typering niet onjuist is doet zij zowel het pragmatisme als de stromingen
waartegen het zich zou afzetten, tekort. Het pragmatisme is meer dan een
programma dat een uitweg zoekt uit vermeende tegenstellingen tussen filosofische
tradities. Die tradities op hun beurt zijn meer veelzijdig en genuanceerd dan een
dichotomie tussen ‘empirisme’ en ‘rationalisme’ of een verwerping van klassieke
politieke theorieën als ‘metafysica’ doet vermoeden.
Een typering van het pragmatisme die daarom zeker ook in aanmerking komt, is die
van het antidualisme. Ook de term antidualisme geeft in de eerste plaats aan wat het
pragmatisme niet is, maar het verbindt daaraan een eigenstandig programma zonder
van filosofische voorgangers een karikatuur te maken. De kern van dit antidualisme
bestaat eruit dat het pragmatisme zowel op het gebied van de kennistheorie, de
handelingstheorie en de politieke theorie in de eerste plaats oog heeft voor de relaties
die er tussen categorieën en concepten bestaan, zoals tussen kennen en handelen,
instituties en praktijken en tussen mensen en objecten. Het beoordeelt, in de tweede
plaats, de uitkomst van deze relaties in termen van de effecten die ze bewerkstelligen.
In de volgende hoofdstukken zullen de kennistheorie, de handelingstheorie en de
politieke theorie van enkele auteurs worden besproken die in de traditie van het
pragmatisme ‘nieuwe kwesties’ als uitgangspunt nemen voor het denken over
democratie. Daarnaast zullen er twee specifieke casus (het begin van aids in
Nederland en de controverse over de mestproblematiek in Nederland en de EU)
geanalyseerd worden waarin de problemen rond complexe vraagstukken empirisch
worden onderzocht. Aan de hand daarvan wordt getracht een perspectief te
ontwikkelen waarmee het denken over democratie in een ander daglicht kan worden
geplaatst om te onderzoeken hoe de behandeling van ‘complexe kwesties’ van een
breder repertoire kan worden voorzien. De conceptuele ruimte voor een
De reden dat hier over ‘pragmatistisch’ wordt gesproken in plaats van ‘pragmatisch’ is dat de laatste
term in het alledaagse taalgebruik sterk de connotatie van ‘flexibel’, ‘niet-ideologisch’ en ‘relativistisch’
heeft gekregen. Tot op zekere hoogte zit daar een kern van waarheid in maar zoals in het vervolg zal
blijken heeft het pragmatisme als filosofische stroming een zeer genuanceerd en specifiek
kennistheoretisch en politiektheoretisch perspectief te bieden dat beter met ‘pragmatistisch’ kan
worden aangeduid om het van de betekenis in het alledaagse taalgebruik te onderscheiden.
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‘democratisch zelfonderzoek’ hoeft namelijk niet bij voorbaat ingeperkt te worden
door de bestaande institutionele inrichting. Het vigerende institutionele repertoire
aan instrumenten zou wel eens uitbreiding en variatie kunnen behoeven. Vanuit dat
perspectief zal daarom worden onderzocht hoe democratie begrepen kan worden als
een manier om politieke objecten tot onderwerp van een publieke onderneming te
maken onder condities van onzekerheid. In het verlengde daarvan zullen enkele
technieken worden voorgesteld die geschikt zijn om de democratie in deze
pragmatistische betekenis verder vorm te geven.
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2

WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, MAATSCHAPPELIJKE
EFFECTEN. HET PRAGMATISME VAN DEWEY EN LATOUR

2.1

Gevangenen van versleten beelden

De verspreiding van kennis en politiek vormt volgens verschillende auteurs een
bedreiging voor de democratie, zo viel in het vorige hoofdstuk te lezen. De
confrontatie met nieuwe problemen vindt daardoor niet in de traditionele politieke
instituties plaats maar op locaties van subpolitiek: in laboratoria, rechtszalen of
tijdens een manifestatie van patiënten. Aldus komt het primaat van de politiek in
tijden van epistemologische onzekerheid in gevaar. Deze situatie hoeft echter niet
noodzakelijk in termen van een legitimiteitscrisis te worden beoordeeld. Ze kan ook
als een uitnodiging worden beschouwd om opnieuw na te denken over de vorm en de
werkwijze van de politieke instituties.
Twee auteurs die in dit en in het volgende hoofdstuk centraal zullen staan, John
Dewey en Bruno Latour, beschouwen de opkomst van nieuwe publieke kwesties als
een gelegenheid voor het politieke systeem om zichzelf opnieuw uit te vinden.20 Dat
doen ze niet omdat ze de risico’s die dergelijke problemen met zich mee brengen
schromelijk onderschatten of omdat ze een ongerechtvaardigd groot vertrouwen in de
veerkracht van politieke instituties bezitten. Ongeïdentificeerde politieke objecten,
UPO’s zoals ze in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, hebben een verstrekkende
invloed op de inrichting van de leefwereld van mensen. Ze scheppen nieuwe relaties,
nieuwe betekenissen, nieuwe machtsverhoudingen en nieuwe ongelijkheden. Ze
veranderen de wereld en hoe we die zien. Juist deze categorie van problemen stelt
bestaande normatieve en epistemische kaders en institutionele structuren ter
discussie. Dewey en Latour stellen dat we niet alleen deze problemen tot voorwerp
van onderzoek moeten maken, maar juist ook de instituties en de procedures
waarmee we ze tegemoet treden. Daarvoor achten zij wel een omwenteling nodig: niet
de positie van bestaande politieke instituties dient als vertrekpunt te worden
genomen, maar de wijze waarop nieuwe publieke kwesties een democratische
behandeling krijgen.
Het voorstel van Dewey en Latour is om de opkomst van nieuwe publieke kwesties
een centrale plaats in de politieke theorievorming toe te kennen. Beiden hebben een
specifieke pragmatistische theorie opgesteld die daartoe de noodzakelijke
ingrediënten moet bieden. Dat Latour hiermee in de pragmatistische traditie wordt
geplaatst is minder gebruikelijk maar ik zal betogen dat daar goede redenen voor zijn.
Een vergelijking tussen hun werk is uitermate behulpzaam om een alternatief
perspectief op de verspreiding van de politiek te ontwikkelen. Dat perspectief sluit
tevens aan op de recente opleving van de aandacht voor het pragmatisme in de
wetenschapsfilosofie en de politieke theorie (Gomart en Hajer 2002; Nelis et al.
2004; de Vries en Horstman 2004; Dijstelbloem et al. 2004; Marres 2005).
Ondanks de onmiskenbare verschillen in tijd, locatie, filosofische belangstelling en
methodische benadering, kent het werk van Dewey en Latour twee belangrijke
Vergelijk Caspary (2000: 23-31) die verdedigt dat het denken over conflicten een centrale positie
inneemt in Deweys politieke theorie en in zijn denken over democratie; en Margolis (2006: 8) die
Deweys bepaling van the indeterminate situation als zijn centrale thematiek bestempelt.
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thematische overeenkomsten. Beiden zijn ervan doordrongen dat men voor een goed
begrip van veel van de kwesties die in een samenleving spelen niet om de belangrijke
invloed van wetenschap en technologie heen kan. Daarnaast zijn zij van mening dat
het gangbare denken over wetenschap en democratie gevangen zit in een verkeerd
beeld.21 Aan de hand van een analyse van de pragmatistische theorievorming van
Dewey en Latour zal ik in dit hoofdstuk laten zien welke alternatief beeld zij
ontwikkeld hebben voor het denken over wetenschap, technologie en samenleving.
De politieke theorie die zij beiden op grond daarvan ontwikkeld hebben, behandel ik
in het volgende hoofdstuk. Ik ambieer hier niet een integraal overzicht van hun
oeuvre te bieden of een algemene inleiding daarop, maar introduceer het werk van
beide auteurs vanuit de voor deze studie relevante invalshoek: de thematisering en
problematisering van de verhouding tussen kennis, politiek en burgers en de
gevolgen daarvan voor het denken over democratie. Voordat ik daaraan begin
bespreek ik in het vervolg eerst twee overeenkomsten in het werk van deze auteurs:
de verstrengeling tussen wetenschap, technologie en samenleving en hun
herdefiniëring van wetenschap en democratie als projecten om in de samenleving in
te grijpen.
Wetenschap, technologie, samenleving
Een eerste thematische overeenkomst tussen het werk van Dewey en Latour is dat
beiden er van overtuigd zijn dat wetenschap en technologie een cruciale rol spelen in
de structurering van de samenleving. Dewey was volgens Russill (2005)
“the first person to fully realize that scientific knowledge and technical
expertise would soon be central to all sorts of urgent socio-political issues
and that our prevailing ways of coping with this fact – blind assimilation
based on unwarranted faith or hurried rejection based on undisciplined
scepticism – would distort if not destroy public life in its contribution to
key problems and institutions affecting our lives.” (Russill 2005: 267)
Deze omschrijving zou met evenveel recht op Latour van toepassing kunnen worden
verklaard. Beiden menen dat een groot deel van de maatschappelijke kwesties die zo
nadrukkelijk in de samenleving aanwezig zijn, niet begrepen of behandeld kan
worden zonder daarbij de rol van wetenschap en technologie te betrekken. Dewey
had, in tegenstelling tot enkele van zijn tijdgenoten, een optimistische kijk op de
bijdrage van wetenschap aan het dagelijks leven. Bij hem lezen we geen sombere
gedachten over de technologisering van de cultuur of de rationalisering van de
werkelijkheid. Volgens Dewey kan de ontwikkeling van wetenschap juist een bijdrage
leveren aan maatschappelijke ‘groei’. Die overeenkomst deelt zij met democratie.
Dewey ziet in democratie een project tot ontplooiing: van mensen zelf en van
politieke gemeenschappen. Democratie dient geen politieke onderneming te zijn die
de ‘waarden’ onderzoekt, terwijl de wetenschap zich tot de ‘feiten’ beperkt.
Latour verwijst voor de verdere vorming van zijn politieke theorie, ook steeds vaker naar het werk
van Dewey (Latour 2005; 2005a).
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Democratie is volgens Dewey een methode om doelen en middelen op elkaar te
betrekken en zo gestalte aan de samenleving te geven. Ook Latour heeft bezwaren
tegen de manier waarop gewoonlijk de scheidslijn tussen ‘wetenschap’ en ‘politiek’
getrokken wordt. Naast theoretische argumenten levert hij ook een empirische
bewijslast: wie de netwerken rond de problemen op het snijvlak tussen wetenschap
en politiek in kaart brengt, ontdekt dat de onderhavige kwesties zich weinig aan een
strikte scheidslijn gelegen laten liggen.
Ingrijpen in de werkelijkheid
Een tweede thematische overeenkomst tussen Dewey en Latour is dat beiden het
beeld zoals dat over het algemeen bestaat van wat wetenschap en democratie
vermogen, ongeschikt achten om nieuwe publieke problemen goed te articuleren of
om daarvoor oplossingen aan te dragen. Ondanks de kloof in tijd en plaats die hun
respectievelijke werk van elkaar scheidt (de voor deze studie belangrijkste werken
schreef Dewey in de periode tussen 1920 en 1940; Latours publicaties verschijnen
sinds eind jaren ’70 van de 20e eeuw) hebben beiden tal van ideeën geformuleerd om
een alternatieve conceptie van wetenschap en democratie te ontwikkelen. Met groot
enthousiasme heeft Latour in zijn werk aandacht besteed aan de wijze waarop
microben, transportsystemen en laboratoriumwerkzaamheden op een subtiele
manier wijzigingen aanbrengen in de verbanden tussen mensen en objecten. In die
beschrijvingen heeft hij, evenals Dewey, tegelijkertijd een minder gebruikelijk beeld
opgeroepen van wat we eigenlijk onder ‘wetenschap’ of onder ‘democratie’ moeten
verstaan. Om het verschil aan te geven tussen het standaardbeeld van wetenschap en
de specifieke betekenis die deze auteurs eraan geven, volstaat het niet de eerste als
‘theoretisch’ en ‘abstract’ te karakteriseren en de laatste als meer ‘praktisch’ en
‘probleemgericht’. Hoewel er een kern van waarheid in deze typering schuilt is het
een ander aspect dat het verschil preciezer markeert. Wat voor beiden van grote
betekenis is, is dat wetenschap en technologie beide ontstaan in situaties waarin
mensen zich geconfronteerd zien met problemen. Pasteurs onderzoek naar microben
(een voorbeeld waar Latour zoals we zullen zien vaker naar verwijst) is geen
studeerkamerarbeid maar een reactie op een acute dreiging voor de volksgezondheid
in Frankrijk. Milieuproblemen zijn geen theoretische kwesties maar bedreigen het
voortbestaan van vele levensvormen en ecosystemen op aarde. Of om twee
voorbeelden uit Deweys tijd te noemen: het spoorwegennet in de Verenigde Staten
creëert geheel nieuwe verhoudingen tussen bestaande gemeenschappen en de
opkomst van de radio schiep de mogelijkheid voor individuele gebruikers om als
zendstation te opereren en hun meningen uit te zenden met een groot bereik. Het
contrast tussen het standaardbeeld van wetenschap en de manier waarop Dewey en
Latour er tegen aan kijken, bestaat er vooral uit dat zij wetenschap niet opvatten als
een project dat een representatie van de werkelijkheid beoogt, maar als een
onderzoek naar de verschillende manieren om in die werkelijkheid in te grijpen. Het
werk van wetenschappers is gerelateerd aan vraagstukken waar ze op stuiten in de
werkelijkheid en levert concrete en invloedrijke resultaten op die grote gevolgen
kunnen hebben. De ‘wetenschap’ is als zodanig een onderneming die in de wereld
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staat en daar vorm aan geeft. Latour (2005b) heeft dit verschil in aandacht benoemd
als een verschuiving van matters of fact naar matters of concern: het gaat om een
accentverlegging van science naar research, waarin geen neutrale ‘standen van zaken’
worden onderzocht maar kwesties die aanleiding geven tot consternatie. Dewey en
Latour zien hierin een sterke parallel met democratie. Eerder dan als een verzameling
instituties en procedures zien zij democratie als een project dat de vorm van de
samenleving in problematische situaties dient te onderzoeken.
Na deze inleidende woorden ga ik over tot de bespreking van het werk van beide
auteurs. Zowel in dit hoofdstuk als het volgende ga ik eerst op het werk van Dewey in
en daarna op dat van Latour. Voor beider bespreking geldt dat ik eerst de filosofie
uiteenzet en daarna enkele kritieken op hun werk behandel.
2.2

Dewey en the new era of human relationships

De invloed van John Dewey (1859-1952) op het intellectuele debat en de ontwikkeling
van de filosofie in de Verenigde Staten valt nauwelijks te overschatten. Gedurende
meer dan zes decennia heeft hij een toonaangevende rol gespeeld in zowel het
academische leven als in de publieke discussies van zijn tijd. Hij heeft zich over een
enorme verscheidenheid aan (destijds actuele) onderwerpen uitgelaten: de
economische depressie, overheidsinterventies in de economie, opvoeding en
onderwijs, de rol van de media in de publieke meningsvorming, de gevaren van
communisme en fascisme, het Amerikaanse lidmaatschap van de League of Nations,
en de deelname van de VS aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Kernelementen
van Deweys gedachtegoed zijn de onderstreping van de politieke betekenis van
wetenschap en technologie; de onscheidbaarheid van democratie en educatie; de
waarde van democratie als cultuur en als een manier van leven in plaats van als een
verzameling formele politieke instituties; zijn niet aflatende aandacht voor het
primaat van de methode, zowel in wetenschap als in democratie; en een
voortdurende nadruk op consequenties in plaats van op uitgangspunten.
Dewey wordt gedreven door de vraag hoe hij aan het Amerikaanse volk kan uitleggen
dat een juiste organisatie en gebruik van wetenschap en technologie zowel
intellectueel als moreel kan bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving en de
ontplooiing van burgers (Wolin 2004: 504). Wetenschap, technologie en industrie
bepalen het nieuwe gezicht van de Amerikaanse samenleving; ze is definitief de
machine age binnengetrokken. Dewey stelt daarin de zelfrealisatie van mensen
voorop. Zelfrealisatie kan tot stand komen als mensen andere relaties en
verbindingen met hun omgeving aan gaan, vergelijkbaar met de manier waarop in die
tijd Woodrow Wilson spreekt over The Great Society als “a new era of human
relationships”. Wanneer Dewey zich van deze omschrijving bedient, beklemtoont hij
onomwonden de belangrijke rol van technologie:
“The new era of human relationships in which we live is one marked by
mass production for remote markets, by cable and telephone, by cheap
printing, by railway and steam navigation. Only geographically did
Columbus discover a new world. The actual new world has been generated
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in the last hundred years. Steam and electricity have done more to alter
the conditions under which men associate together than all the agencies
which affected human relationships before our time.” (Dewey 1927: 141)
Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen worden door hem niet in de
eerste plaats als een ‘gevaar’ gezien, maar beoordeeld op hun mogelijkheden om
nieuwe leefbare verbanden aan te brengen. Zo schrijft hij in Individualism Old and
New (1930):
“Take science (including its application to the machine) for what it is, and
we shall begin to envisage it as a potential creator of new values and ends.
We shall have an intimation, on a wide and generous scale, of the release,
the increased initiative, independence and inventiveness, which science
now brings in its own specialized fields to the individual scientist. It will be
seen as a means of originality and variation” (Dewey 1962: 160-161).
Deze wetenschappelijke maar ook persoonlijke attitude (Dewey laat niet na ook
daadwerkelijk geëngageerde maatschappelijke experimenten op te zetten, zoals in het
opbouwwerk en onderwijs) typeert zijn positie binnen het Amerikaanse pragmatisme.
Zijn academische werk en zijn maatschappelijk engagement vormen daarin twee
kanten van dezelfde medaille. Dewey streeft naar een reconstructie van de filosofie:
van academische en epistemologische vraagstukken naar intellectuele en praktische
gerichtheid op de maatschappelijke kwesties die de Verenigde Staten treffen. Zonder
Dewey als een typische ‘man van zijn tijd’ weg te zetten, een karakterisering die zijn
creativiteit ernstig tekort zou doen, kunnen zijn denkbeelden goed geplaatst worden
tegen de achtergrond van de toenmalige wetenschappelijke en maatschappelijke
dynamiek. Ik bespreek ze in de volgende twee paragrafen achtereenvolgens.
Evolutie van wetenschappelijke inzichten
Het pragmatisme (Dewey zelf sprak trouwens liever over ‘instrumentalisme’ of
‘experimentalisme’ om zijn ideeën te omschrijven) is opgekomen in een tijd waarin
verschillende nieuwe wetenschappelijke inzichten het beeld van de mens, de
maatschappij en de natuur veranderden, te weten de psychologie, de wetenschap der
statistiek en het Darwinisme.22 De overeenkomst tussen deze stromingen is het idee
dat menselijk handelen, de samenleving en de natuur niet volgens een voorspelbaar
theoretisch ‘plan’ verlopen en alleen zuiver rationele gronden hebben maar zich sterk
door toevallige bewegingen kunnen ontwikkelen. Verrassende nieuwe levensvormen
Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is er een toegenomen aandacht ontstaan voor het werk van
Dewey, onder andere tot uitdrukking komend in een aantal voortreffelijke intellectuele monografieën
en overzichtswerken van de ontstaansgeschiedenis van het Amerikaanse pragmatisme. Ik heb vooral
gebruik gemaakt van Westbrook (1991), Ryan (1995) en Menand (2001). De eveneens uitstekende
biografie van Rockefeller (Rockefeller, S. C. (1991) John Dewey: Religious Faith and Democratic
Humanism, New York: Columbia University Press) is voor de in deze studie behandelde problematiek
minder relevant omdat hij in het bijzonder aandacht schenkt aan de religieuze motieven in Deweys
werk. In het Nederlandse taalgebied moet het (overzichts)werk van Logister (2004; 2005) vermeld
worden dat een heldere introductie biedt op de interne samenhang in het werk van Dewey.
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en inzichten zijn mogelijk zonder dat deze intentioneel tot stand worden gebracht. De
psychologie in de 19e eeuw toont ons de aanwezigheid van diepere onbewuste
beweegredenen voor menselijk gedrag. De statistiek leert ons te denken in termen
van kansen in plaats van in determineerbare causale relaties. Het Darwinisme legt de
nadruk op de rol van toeval, variatie en selectie.23 Voor een pragmatist betekent dit
dat zijn visie op individu, organisatie en samenleving zich rekenschap zal moeten
geven van het gegeven dat denk- en handelingsprocessen in grote mate
onvoorspelbaar zijn, veranderlijk zijn en zich niet laten plannen en bepalen.24
Dewey weet zich voor de uitdaging gesteld om nieuwe maatschappelijke problemen
op een zodanige wijze van een antwoord te voorzien dat ze de zelfrealisatie van
mensen ten goede komen. In centrale overheidsplanning heeft hij echter geen fiducie.
In plaats daarvan schenkt hij zijn vertrouwen aan de concrete
samenwerkingsverbanden zoals die tussen burgers kunnen ontstaan. Samenwerking
en probleemoplossend vermogen zijn termen die hem aanspreken. Maar
samenwerking vereist dat mensen op rationele gronden keuzes maken of door idealen
te mobiliseren zijn. Echter, mensen nemen de problemen in hun omgeving zelden
rechtstreeks waar. Hun visie op de werkelijkheid wordt in belangrijke bepaald door
media en woordvoerders die in hun representatie van de problemen ook eigen
belangen laten meewegen. Burgers hebben maar beperkte toegang tot feitelijke en
relevante informatie. Bovendien werkt de menselijke geest soms verstorend: eenmaal
gevestigde beelden van de werkelijkheid (‘stereotypen’) beklijven lang en zijn maar
moeilijk door nieuwe informatie te herzien. Dit alles plaatst vraagtekens bij de wijze
waarop mensen ‘democratisch’ betrokken kunnen worden bij het oplossen van
maatschappelijke problemen.25
Maatschappelijke samenhang
De vraag of democratische betrokkenheid in optima forma wel mogelijk is komt in
een wat ander daglicht te staan wanneer in acht genomen wordt dat de Amerikaanse
pragmatisten veelal een ander idee van democratie hanteren dan wij in de eerste
plaats gewoon zijn te denken. Democratie betekent voor Dewey niet in de eerste
plaats een institutionele of formele aangelegenheid om inspraak, controle en
verantwoording met betrekking tot de macht te organiseren maar vooral a way of
life.26 Om de persoonlijke ontwikkeling van mensen te stimuleren en hun relaties met

Menand (2001: 371) stelt dat het principiëler zou zijn om een pragmatistische beschrijving te geven
van de betekenis en opkomst van het pragmatisme, en niet op de oorsprong ervan in te gaan maar op
de gevolgen daarvan. Voor die gevolgen en blijvende invloed is hopelijk de rest van deze studie
exemplarisch.
24 Zoals West (1989) zegt: “[…] Dewey views modern historical consciousness – awareness of the
radical contingency and variability of human societies, cultures, and communities – as the watershed
event in contemporary thought. To cross this Rubicon is to enter a new intellectual terrain – to shun
old philosophic forms of dualism, absolutism, and transcendentalism and to put forward new social
theoretic understanding of knowledge, power, wealth, and culture.” (West 1989: 70).
25 Dit is, zeer in het kort, de kritiek van Walter Lippman op Dewey zoals hij die in Public Opinion
(1922) en The Phantom Public (1927) formuleerde. Zie voor een recente en zeer precieze interpretatie
van het Dewey-Lippman debat het proefschrift van Marres (2005).
26 Deze visie op democratie als een way of life wordt door Dewey programmatisch expliciet verdedigd
in zijn essay Creative Democracy – The Task Before Us (1934).
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elkaar en met hun omgeving op een creatieve en intelligente manier te laten groeien
temidden van de turbulente wetenschappelijke en technologische dynamiek van de
moderne tijd, zijn experimenten nodig. De experimenten die Dewey voorstaat in de
democratie staan veraf van de acties die recentelijk in Nederland onder de paraplu
van de bestuurlijke vernieuwing zijn onderzocht, zoals het kiezen van de
burgemeester, het organiseren van referenda, wijzigingen in het kiesstelsel of de
invoer van mobiele stemlokalen. Deweys idee van democratie is niet in de eerste
plaats gerelateerd aan de liberale instituties van staat en politiek maar is ingebed in
een specifiek concept van de samenleving.
Hoe ziet dat beeld van de samenleving eruit? Als antidualist ziet Dewey weinig in een
definitief onderscheid tussen individu en gemeenschap. In plaats daarvan bedient hij
zich van een meer ‘organische’ zienswijze. Individu en samenleving vormen elkaars
voorwaarde; de één is niet zonder de ander te begrijpen en verliest zijn betekenis als
ze als een geïsoleerde categorie wordt opgevat. In Deweys zienswijze bestaat er geen
oppositie tussen the self en society; beide verhouden zich tot elkaar als in een
biologische samenhang. Dit wil echter niet zeggen dat het pragmatisme het individu
in de samenleving verloren heeft. Een belangrijke waarde die ten grondslag ligt aan
zijn denken is ‘groei’: de normatieve basis voor zijn theorie wordt bepaald door een
teleologische ethiek van zelfrealisatie. Een hedendaagse frase als zou het Dewey gaan
om een ‘leven lang leren’ raakt maar in beperkte mate aan de betekenis hiervan. Het
gaat niet slechts om het voortdurend aanleren van vaardigheden die een individu
nodig heeft om zich aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden op het
werk en in de samenleving. Een individu moet vooral die zaken leren, die nodig zijn
om in steeds wisselende en moreel gezien complexe situaties meer intelligente
persoonlijke keuzes te maken. De waarde van groei en zelfrealisatie is zodoende
gebaseerd op een bepaald idee van ‘individualiteit’. Dat lijkt te impliceren dat voor
Dewey een individu als autonoom, rationeel en vrij wezen de mogelijkheden geboden
moeten worden op een zelfstandige en onafhankelijke wijze aan zijn ontplooiing te
werken. In de ogen van Dewey echter staat een individu altijd in relatie tot een
omgeving. Hij verzet zich tegen wat hij de individualistic school noemt, dat een mens
in afzondering van zijn sociale relaties zou zijn te beschouwen als een ‘gegeven’. Voor
hem is dit, zo schrijft hij in het artikel Context and Thought uit 1931, de most
pervasive fallacy of philosophical thinking, omdat het de denkfout maakt elementen
die analytisch los van elkaar worden beschouwd ook als finaal en zelfvoorzienend te
definiëren, als dualistisch. De tegenstelling tussen individu en gemeenschap is vanuit
dit perspectief zowel filosofisch als sociologisch oneigenlijk (Schuyt 1995: 59). Wat op
deze wijze ontstaat is een democratisch individualisme dat een bijzondere opvatting
van zowel ‘democratie’ als ‘individualisme’ hanteert.
2.3

Kennen, handelen, ervaren

Deweys specifieke opvatting van het democratisch individualisme is voor een
belangrijk deel in kennistheoretische zin voorbereid door Peirce, zoals Dewey zelf
aangeeft in The Development of American Pragmatism (1925), een werk waarin hij
zijn positie in de historie en de betekenis van het pragmatisme markeert. Kennis en
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kennisverwerving zijn nimmer puur subjectieve aangelegenheden van afgesloten
individuen (‘ik denk dus ik ben’) maar worden gemedieerd (‘bemiddeld’) en tot stand
gebracht in communicatieve interactie met andere subjecten in sociale praktijken
(Schuyt 1995: 64). ‘Ik doe dus ik word’ zou in dat opzicht een geschikter motto zijn.
De term ‘pragmatisme’ is door Peirce ingevoerd om a priori morele regels te
onderscheiden van ‘pragmatische’ regels die gebaseerd zijn op ervaring. Het gaat
Peirce om de vraag hoe concepten betekenis kunnen krijgen. Die betekenis krijgen ze
door actie. Daarmee is niet gezegd dat ‘actie’ (handelen) het eindstation is.
Handelingen zijn een hulpmiddel, een intermediair om concepten te verwerkelijken
(apply them to existence). De betekenis van een concept wordt daarmee in de
toekomst geplaatst. Die betekenis is in wording en wordt door latere handelingen in
concrete situaties bijgesteld. De betekenis van concepten en zeker ook van
filosofische concepten wordt aldus afhankelijk gemaakt van de consequenties die de
concepten hebben en de mate waarin het gebruik ervan verschil uitmaakt in de
werkelijkheid. Deze denkfiguur is door James verder uitgebreid. James (2005)
verklaart deze visie niet alleen op concepten van toepassing, maar ook op het begrip
waarheid in het algemeen:
“De waarheid is geen blijvende, inherente eigenschap van een idee. De
waarheid overkomt een idee. Een idee wordt waar. Het idee wordt waar
gemaakt door de gebeurtenissen. De echtheid van een idee is in feite een
gebeurtenis. Beter gezegd, een proces, namelijk het proces dat het
zichzelf verifieert.” (James 2005: 123)
De cash value van een idee bestaat eruit dat het ons van de ene ervaring naar de
andere brengt, nieuwe betekenissen genereert en aldus het inzicht doet toenemen.
Algemene ideeën (i.e. door ervaring verkregen inzichten) zijn echter niet alleen
concepten die gerapporteerde en geregistreerde ervaringen noteren (James 2005:
59). Hier wijkt James’ invulling van het pragmatisme af van het empirisme zoals dat
vanaf de 18e eeuw ontwikkeld is. Ideeën transporteren ons van oude inzichten naar
nieuwe ervaringen en vormen de basis voor het organiseren van toekomstige
observaties.27 Ze scheppen aldus nieuwe werkelijkheden.
Dewey sluit zich bij deze visie aan. Het doorbreken van de discrepantie tussen vragen
over de status van kennis en vragen over de effecten van de toepassingen ervan in de
werkelijkheid, loopt als een rode draad door Deweys werk. Het is een epistemologisch
misverstand om te denken dat er naast de wijze waarop kennis tot stand komt in de
werkelijkheid en effecten heeft in de werkelijkheid, nog een apart domein zou bestaan
waarin op de status van kennis verder dient te worden gereflecteerd. De wijze waarop
we omgaan met kennis, is onze kennis (Kaufman-Osborn 1985: 831). Zo stelt Dewey
in The Intellectualist Criterion for Truth (1910):

Zoals wederom James (2005) stelt: “Een nieuwe waarheid is altijd een tussenweg; iets wat het
maken van de overgang vergemakkelijkt. Door zo weinig mogelijk te verstoren en zoveel mogelijk de
continuïteit te bewaren in de oude ideeën, huwelijkt het een oude opvatting uit aan een nieuw feit. Wij
beschouwen een theorie als waar in zoverre zij gehoor geeft aan deze maximin-regel.” (James 2005:
59).
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“The effective working of an idea and its truth are one and the same thing
– this working being neither the cause nor the evidence of truth but its
nature.” (Dewey 1910: 143)
Deze claim reikt volgens Dewey verder dan een kennistheoretische positie. Er gaat
een metafysische aanspraak in schuil. Met James deelt Dewey, naast het
antidualisme, zijn filosofische positie ook op het niveau van de metafysica. Beiden
onderschrijven het idee dat de werkelijkheid waarmee mensen in contact staan
organisch en dynamisch is en voortdurend aan verandering onderhevig. De wereld is
meer een proces dan een product en menselijke acties en de wereld buiten ons zijn in
wisselwerking. Het pragmatisme impliceert een wereldbeeld waarin de werkelijkheid
niet ‘af’ is maar zich nog steeds ontwikkelt. Het is, zoals James zal zeggen wanneer hij
op zijn beurt het pragmatisme van Dewey bespreekt: “in the making”, “in the proces
of becoming” en duidt een universum aan dat evolueert en dat steeds “up to a certain
degree still plastic” is. Deze beweeglijkheid kenmerkt dus niet alleen het denken van
Dewey maar typeert ook zijn beeld van de werkelijkheid. Ik licht dat toe door in de
volgende paragrafen nader in te gaan op drie belangrijke thema’s in Deweys werk:
zijn handelingstheorie, zijn specifieke notie van ervaring en zijn opvatting over taal.
Vervolgens bespreek ik enkele bezwaren tegen zijn theorie.
Naturalistische handelingstheorie
Het dynamische karakter van zowel het denken als de wereld is voor Dewey een
belangrijk aangrijpingspunt voor zijn concept van democratie. In Philosophy and
Democracy (1919) bepleit hij een wederzijdse ondersteuning en uitwisseling van de
wijsheid van de filosofie en de kennis van de natuurwetenschappen om te komen tot
wat hij eind jaren ’20 empirical naturalism gaat noemen, zijn eigen variant van het
radicale empirisme van James.28
Centraal in het naturalisme van Dewey staat de functionele relatie van de mens tot
zijn omgeving. Zijn theorie komt op onderdelen sterk overeen (en verschilt op andere
onderdelen sterk) met het pragmatisme van James. De details van de precieze
biologische en psychologische aspecten van dat naturalisme zal ik hier niet
bespreken. Het voor deze studie belangrijkste kenmerk is dat het instrumentalisme
(zoals gezegd prefereert Dewey die term boven pragmatisme om zijn eigen positie aan
te duiden) een positieve functie toekent aan het denken: het kent huidige standen van
zaken niet alleen (passief) maar constitueert ze ook opnieuw (actief). Vanuit die
optiek bekritiseert Dewey wat hij de spectator theory of knowledge noemt, het idee
dat er sprake is van een fundamentele scheidslijn tussen het waarnemen en
conceptualiseren van de werkelijkheid en die werkelijkheid zelf.

Voor Deweys filosofisch-naturalistische onderbouwing van zijn specifieke concept van democratie
zijn twee werken van bijzonder belang, Experience and Nature (1925) en The Quest for Certainty
(1929). Dit zijn, niet toevallig, twee van de boeken die Dewey voor wat betreft Rorty niet had hoeven
schrijven. Rorty bekritiseert de boeken en betwijfelt het nut ervan vanwege de echo van Hegel die er in
doorklinkt en omdat hij de zin er niet van in ziet om het pragmatisme op een metafysische basis te
stoelen (Rorty 1982; 1995).
28
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Met zijn opvatting bestrijdt Dewey zowel de idealistische als de realistische visie op
kennis. Tegelijkertijd is Dewey schatplichtig aan beide. Dewey erkent een zekere mate
van realisme in zijn metafysica (en aldus in het pragmatisme) voorzover dingen en
gebeurtenissen onafhankelijk van het menselijke denken bestaan. Daarnaast brengt
hij een idealistisch element in het pragmatisme aan voor zover hij ook erkent dat
gedachten handelingen kunnen voortbrengen die weer toekomstige acties
modificeren. Dewey formuleert aldus een uitweg uit het dilemma of nu het verstand
in ons (de ratio) of de materie buiten ons (de empirie) doorslaggevend is voor hoe we
tegen de werkelijkheid aankijken, zonder een beroep te doen op achterliggende
postulaten of een transcendentaal subject. Dewey is vooral geïnteresseerd in de
handelingstheoretische aspecten en minder in de epistemologische aspecten van dit
vraagstuk (Logister 2004: 53).29
Dewey stelt vanuit zijn filosofie andere vragen aan de filosofie dan de traditie voor
hem doet. Dit inzicht leidt bij hem eerder tot een nieuw soort kritisch denken dan tot
relativisme. De vraag daarin is hoe mensen, onder veranderende en dynamische
omstandigheden, leren om meer intelligent met hun omgeving om te gaan. Zoals
West (1989) stelt:
“The problem is not whether there is epistemic justification for the status
or existence of an external world outside the veil of ideas, but rather how
one goes about dealing and coping – less or more intelligently – with one’s
environment. The alternative is not between indubitable knowledge and
full-fledged skepticism, but rather between critical intelligence and
uncritical reflection, with genuine doubt and effective problem solving
making the difference.” (West 1989: 89)
In dat perspectief staat voor Dewey de kwestie centraal hoe de wisselwerking tussen
observeren, handelen en denken verloopt. Om die relatie te begrijpen wendt hij zich
tot de betekenisleer van Peirce. Peirce onderzoekt op formele wijze hoe de relatie
tussen theorie en waarneming logisch verloopt. Aristoteles onderscheidde daartoe
reeds deductie, inductie, abductie en analogie. Belangrijk in de betekenisleer van
Peirce is dat hij abductie als een model hanteert dat als het ware een tussenpositie
tussen inductie en deductie inneemt. Waar deductie begint met een theorie en
inductie met observaties en feiten, leidt abductie tot een wisselwerking tussen beide
en een voortdurend bijstellen van de interpretatie van waarnemingen en de
aanpassing van theorieën aan feiten. Het kader tussen waarnemer, feit, en de
betekenis van dat feit voor de observant verschuift voortdurend (Moore 1961: 38-40).
De filosofische vraag hoe de relatie tussen menselijk denken, externe werkelijkheid en
de status van theorieën en uitspraken over de wereld begrepen moet worden, wordt
aldus door Dewey van een dynamisch antwoord voorzien.

Met dien verstande dat het handelingstheoretische aspect gebaseerd is op Deweys naturalisme en
minder, zoals Logister suggereert, op zijn antropologie, voorzover die antropologie geen direct
uitvloeisel is van het naturalisme.
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Ervaring als een path into the world
Dat deze relatie een dynamisch karakter moet hebben wordt duidelijk door Deweys
notie van experience. De centrale positie die Dewey aan de menselijke ervaring
toekent wordt programmatisch expliciet verwoord in The Need for a Recovery of
Philosophy (1917). Het is belangrijk om op te merken dat het begrip ervaring zich niet
beperkt tot de subjectieve, selectieve, menselijke orde van waarnemingen. Zo schrijft
Dewey:
“Experience is primarily a process of undergoing: a process of standing
something; of suffering and passion, of affection, in the literal sense of
these words. The organism has to endure, to undergo, the consequences of
its own actions. […] Undergoing, however, is not mere passivity. The most
patient patient is more than a receptor. He is also an agent – a reactor, one
trying experiments, one concerned with undergoing in a way which may
influence what is still to happen. […] Experience, in other words, is a
matter of simultaneous doings and sufferings. Our undergoings are
experiments in varying the course of events; our active tryings are trials
and tests of ourselves.” (Dewey 1917: 49)
In de gebruikelijke zienswijze is ervaring een concept dat vooral met kennis te maken
heeft. Traditioneel wordt het gezien als een zaak van de geest (psyche), als iets dat
subjectief is. Experience betekent bij Dewey echter niet zozeer de subjectieve ervaring
maar de connectie tussen geest, lichaam en natuur, een instrument om steeds dieper
in de werkelijkheid door te dringen, zoals hij in het begin van Experience and Nature
(1925) schrijft:
“Experience is not a veil that shuts man off from nature; it is a means of
penetrating continually further into the heart of nature.” (Dewey 1925: 45)
Ervaring is zowel een naturalistisch concept dat de relatie tussen mens en omgeving
aangeeft, als het begin van de handelingsoriëntatie voor individuen in de praktijk van
de dagelijkse ervaring. Ervaring biedt zowel in wetenschappelijk onderzoek als in
alledaagse handelingspraktijken de basis voor verdere acties. Dewey positioneert
experience tussen common sense en institutional science. Waar sprake is van een
ervaring, zijn de relaties nog niet helder onderscheiden. De verbindingen worden
anders gelegd. Het werk van een wetenschapper bestaat niet zozeer uit het in kaart
brengen van een onbeweeglijke natuurlijke orde waaraan de mens zich moet
aanpassen, maar uit het zelf scheppen van een orde waarin bestaande menselijke
behoeften optimaal kunnen worden bevredigd (Blokland 2005: 52). Daarin verschilt
de wetenschap overigens niet van andere handelingspraktijken. Het verschil is dat de
wil tot onderzoeken in de wetenschappen geïnstitutionaliseerd is en systematisch
beoefend kan worden. Zowel in de wetenschappen als in de dagelijkse waarnemingen
van burgers vinden leerprocessen plaats. Dat wil niet zeggen dat Dewey de status van
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wetenschappelijke inzichten relativeert. Veeleer geeft hij aan dat verschillende
soorten leerprocessen mogelijk zijn, die uitspraken met een andere status kunnen
opleveren.
Eén van deze leerprocessen (en wel de meest gecontroleerde) is de wetenschap.30 Het
‘leren’ bestaat eruit dat de procedures waarmee mensen experimenteren (zowel in de
dagelijkse praktijk, in de wetenschappen als in een democratie) correctie toelaten. De
toetssteen voor die correctie wordt gevormd door ervaringen. Ervaringen leiden
mensen dieper de werkelijkheid in: het is een path into the world. Ze worden erin
betrokken, geven er vorm aan, en krijgen er tegelijkertijd zelf vorm en betekenis door.
‘Ervaring’ is aldus een fenomeen van waaruit de relaties tussen mens en natuur,
denken en werkelijkheid en waarnemen en handelen anders gelegd kunnen worden.
Dit ervaringsbegrip ligt aan de basis van zowel Deweys metafysica als zijn
kennistheorie. Het vormt daarmee ook, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen
zien, een belangrijk bestanddeel van zijn politieke theorie.
Hoe nu kunnen ervaringen van individuen een gedeeld beeld van een veranderende
werkelijkheid bewerkstelligen? De overdracht van ervaringen en informatie is niet
beperkt tot een talige aangelegenheid, een discours. Ervaringen worden
getransporteerd, bemiddeld en vertaald door tal van interacties. De verbinding tussen
mensen en hun leefomgeving vindt niet alleen plaats door overdracht van taal en
symbolen maar krijgt gestalte in de interactie tussen mensen, materiaal, machines,
communicatieapparatuur en transportmiddelen. In de neopragmatistische receptie
van Deweys werk (vooral bij Rorty) is deze aandacht voor materiële praktijken te vaak
ten onrechte verdwenen achter de linguistic turn31 die het pragmatisme in zijn
nieuwere vorm heeft aangenomen. Woorden en discoursen zouden het voornaamste
voertuig zijn waarin beelden over de wereld gestalte krijgen en worden overgedragen.
De empirische inhoud is daarin ondergeschikt aan de transformerende rol van de taal
die ons van de ene werkelijkheid naar de andere zou doen geleiden. Bij Dewey echter
is van dit primaat voor de taal geen sprake. In zijn filosofie zijn het ervaringen die
mensen in contact brengen met de werkelijkheid.32 Nieuwsgierigheid voor problemen
Zoals West (1989) zegt: “Dewey is not claiming that all epistemic claims have the same status; that
an unregulated relativism reigns in pragmatic counterepistemologies; that science is a mere fictive
discourse spreading false consciousness; or that the common man’s natural explanations are as
warranted as those of the trained physicist. Rather Dewey is saying that there are a variety of
knowledges, each rigorously regulated by procedures that take seriously the role hypothesis, evidence,
and inference; that this epistemic pluralism gives no procedure privileged access to Truth and Reality;
that science, though it posits unobservable entities, is the most reliable procedure regarding control of
phenomena; and that commonsense reasoning is continuous with scientific method.” (West 1989: 98).
31 Ook de titel van een boek uit 1967 (Chicago University Press) waarvoor Rorty de introductie en
redactie verzorgde. De bundel biedt een overzicht van enkele cruciale artikelen en discussies die de
taalfilosofische wending in de analytische wijsbegeerte illustreren. De linguistic turn zoals die vanaf de
eerste decennia van de 20ste eeuw in de filosofie furore heeft gemaakt, is geen wending die vanuit
Deweys werk ondersteuning verdient. Het verklaren van taal als meest geëigende toegang tot het
begrijpen van filosofische kwesties in het algemeen en problematische situaties in het bijzonder
verhoudt zich uiterst moeizaam tot die gedeeltes in zijn werk waarin juist ook de niet-talige relaties
tussen mensen onderling, hun omgeving, natuur en cultuur bijna ‘organisch’ worden begrepen. Het
primaat van de taal lijkt dan ook eerder een karaktertrek van het neopragmatisme te zijn (en dan
vooral van Rorty) dan van het klassieke pragmatisme van Dewey.
32 Kloppenberg (1999) schrijft dan ook dat “the early pragmatists emphasized “experience”, whereas
some contemporary philosophers and critics who have taken “the linguistic turn” are uneasy with that
concept. […] Language was thus crucial for understanding the experience of others, but for James and
Dewey language was only one important part of a richer, broader range that included interpersonal,
30
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en sociale vraagstukken begint met ervaringen en een groeiend probleembesef. Het
startpunt ligt in een situatie van onduidelijkheid, tegenstrijdigheid,
raadselachtigheid, politieke onzekerheid, fuzzy facts en epistemologische mist. Het
pragmatisme hangt geen abstract of zuiver linguïstisch beeld van de werkelijkheid
aan maar sluit aan op wat James “the world of tangled, muddy, painful, and
perplexing concrete experience” noemt. Door contact met concrete probleemsituaties
en de communicatie daarover ontstaat een gedeeld probleembesef. Dat is niet alleen
een ‘talige’ exercitie. Ervaringen vereisen (en dat zal de filosoof die ik in het tweede
deel van dit hoofdstuk bespreek, Bruno Latour, zeker beamen) technieken om
overgedragen te kunnen worden.
2.4

Democratie en wetenschap: kritieken op het werk van Dewey

Het pragmatisme van Dewey levert een uiterst beweeglijk en welhaast organisch
beeld op van de verhouding tussen individu en samenleving en tussen denken en
werkelijkheid. Het laat zien dat epistemische ordeningspatronen of ‘denkkaders’ niet
losgekoppeld kunnen worden van feitelijke ontwikkelingen. En, omgekeerd, dat
standen van zaken in de werkelijkheid altijd fluïde zijn en epistemologische
inflexibiliteit door hun beweeglijkheid ondermijnen. Deze kentheoretische
bijzonderheden staan in nauw verband met Deweys sociaalfilosofische en
politiektheoretische denkbeelden. Centraal daarin staat niet de contemplatieve
bestuurder maar de actieve politieke entrepreneur, en niet de passieve gezichtloze
burger maar een zich ontplooiend individu dat meegroeit met de veranderingen in
zijn omgeving. Dat betekent dat het handelen bij Dewey het primaat heeft boven het
reflecteren, niet omdat zijn filosofie tegen bedachtzaamheid of intelligente
overwegingen is of omdat het de sceptische twijfel geheel terzijde schuift, maar omdat
handelen in situaties van onzekerheid een ‘pad naar de werkelijkheid’ opent, nieuwe
mogelijkheden laat zien en perspectieven biedt die in wisselwerking met cognitieve
vermogens tot onverwachtse gelegenheden voor ‘groei’ kunnen leiden.
Dewey neemt, evenals pragmatisten als James en Peirce, een aparte positie ten
aanzien van het filosofische scepticisme in. Het scepticisme wil dat waarnemingen en
uitspraken met wantrouwen worden bezien. Het kernbegrip in de sceptische traditie
is falsificatie: kritische toetsing in de wetenschap, strenge controle op de macht in een
democratie. De implicatie daarvan is dat machtsaanspraken, evenals waarheidsclaim,
met gerede twijfel tegemoet worden getreden. Democratie is in deze traditie te
begrijpen als een vorm van georganiseerd wantrouwen. Wetenschap kan, analoog
hieraan, als de organisatie van kritisch onderzoek worden gezien.
Dewey kent een andere waarde aan waarnemingen en vooral aan ervaringen toe.
Zonder de waarheid van ervaringen onbetwist te laten, benadrukt hij de
werkelijkheidswaarde daarvan en de belangrijke rol die ze daarmee spelen in de
ontwikkeling van cognitieve, morele en creatieve vermogens. Democratie en
wetenschap zijn niet alleen op falsificatie gericht, zo betoogde Dewey, of op het
aesthetic, spiritual, religious, and other prelinguistic or nonlinguistic forms of experience.”
(Kloppenberg 1999: 86-87). Naar aanwijzingen daarvoor hoeft niet lang gezocht te worden. Dewey
stelde zelf: “A universe of experience is the precondition of a universe of discourse.”
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ontmaskeren van de werkelijkheid zoals die zich aandient of gepresenteerd wordt. Ze
hebben niet als enige taak om iets bloot te leggen. Er worden ook nieuwe goederen in
geproduceerd: van infrastructurele werken tot medische technologie, en van sociale
cohesie tot onafhankelijke meningsvorming. Democratie en wetenschap zijn ook
ondernemingen die iets tot stand brengen (Menand 2001; Blokland 2005: 27).
Het programma van Dewey is uiteraard geen kritisch commentaar bespaard
gebleven. Drie herhaaldelijk terugkerende bezwaren die juist ook in het perspectief
van deze studie van belang zijn, mogen niet ongenoemd blijven. Het eerste bezwaar
is: maakt de pragmatistische benadering met haar voortdurende nadruk op de
methode en de iteratie tussen doelen en middelen zich niet ondergeschikt aan de
bestaande maatschappelijke waarden of politieke doelen? Biedt het pragmatisme
geen al te zacht procedureel repertoire om tegenwicht tegen de heersende politieke
mores te kunnen bieden? Is het geen inhoudsloos proces dat mensen uiteindelijk
valse verwachtingen en onterechte sociale hoop schenkt? Het tweede bezwaar is dat
de pragmatistische methode het gevaar loopt zich uit te leveren aan een soort
technocratie waarin uiteindelijk deskundigen de inrichting van de samenleving
bepalen. Wetenschap en democratie zouden door Dewey worden opgevat als
synonieme systemen. Ironisch genoeg zijn deze eerste twee bezwaren dus onderling
tegenstrijdig: het eerste beschuldigt het pragmatisme van Dewey ervan zich uit te
leveren aan de grillen van de politiek, het tweede aan de kennis en kenners van de
wetenschap (Kaufman-Osborn 1985). Het derde bezwaar luidt dat Deweys methode
waarin een combinatie van wetenschap en democratie wordt nagestreefd, dan wel
niet tot een technocratie maar zeker tot een vorm van maatschappelijk
ingenieursschap kan leiden. Ik behandel deze bezwaren in de drie volgende
paragrafen achtereenvolgens.
Eerste bezwaar: misplaatste sociale hoop
Het eerste commentaar dat Dewey vaak heeft ontvangen is dat hij zich nooit zou
hebben uitgelaten over de inhoud van de waarden van het democratische proces.
Waarheen de samenleving zich beweegt mag dan onduidelijk zijn en nooit van te
voren vast staan; dat wil niet zeggen dat de richting waarin het democratisch
onderzoek haar verkennend werk zou moeten verzetten, gespeend is van iedere
politieke, ideologische, normatieve, of morele lading. Over de inhoud van die lading
laat Dewey zich volgens zijn critici niet uit. Deweys filosofie is wel omschreven als
unjustifiable social hope (Rorty 1999) of misschien nog erger: als een process without
purpose (Diggins 1994). Het pragmatisme wekt de verwachting dat de inhoud en
betekenis van denken, handelen en spreken zich zal tonen in de gevolgen van acties
die in de toekomst liggen. Maar wat als die hoop tevergeefs blijkt? Diggins vreest dat
“pragmatism becomes not so much a philosophy as a story of the upward movement
of life”. Hij vreest daarnaast dat in dit project van Dewey ‘passie’ wordt ingeruild voor
‘procedures’. Diggins mist in een democratie die sterk geënt lijkt op de
wetenschappelijke methode, het extatische, het charismatische, het Dyonisische, de
madness, de metafysische gekte van Captain Ahab om onvervaard ‘grote projecten’ te
ondernemen, zonder goede redenen maar gewoon om iets na te jagen dat groter is
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dan zichzelf. Dewey onderschat volgens hem bovendien hoe in wetenschap en
democratie, macht een rol boven autoriteit kan spelen en beide tot bureaucratische
systemen kunnen verworden waarin de invloed van managers van meer belang is dan
de passie en nieuwsgierigheid van de burgers en de onderzoekers.33
Helemaal onterecht zijn deze verwijten niet. Voor Dewey vormt echter het formuleren
van dergelijke ‘doelen’ of ‘inhouden’ vooraf juist geen nastrevenswaardig ideaal. Het
zou tot een nieuw dualisme leiden, namelijk een theoretische explicitatie van die
inhoud terwijl die juist in de praktijk, ‘iteratief’ met de theorie, zou moeten ontstaan.
Voortdurende bijstelling van doelen en middelen is het proces. Dat is geen
inhoudsloze ontwikkeling maar eerder een lege mal: de gestalte waarbinnen
democratie zich als een manier van leven aandient. De wijze waarop dat het beste kan
geschieden dient onderzoekend ontwikkeld te worden: het werk van Dewey levert
geen blauwdruk op voor de wijze waarop opgetreden moet worden.34
Een gerechtvaardigde aarzeling bij deze pragmatic turn blijft de vraag waarom
overheden van inzichten gebruik zouden moeten maken die in de tijd dat ze zijn
ontwikkeld en tot volle wasdom zijn gekomen in de VS (grofweg in de periode 19201950) al niet op bijzonder veel enthousiasme van de toenmalige bestuurders hebben
kunnen rekenen (Snider 2000: 337-343). Die gereserveerde ontvangst kan op het
eerste gezicht verrassend lijken. Immers, als er ooit een periode is geweest in het
bestuur van de Verenigde Staten waarin het pragmatisme kon gedijen, is het wel ten
tijde van de New Deal geweest. Liberale verdedigers van Roosevelts programma
zagen de New Deal zelfs als de institutionalisering van het pragmatisme (Westbrook
1991: 441).
In de laatste decennia van zijn leven, in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw, na de
Beurskrach en tijdens de veranderingen die Roosevelt doorvoert met de New Deal,
gaat Dewey zich directer over de politieke reorganisatie uitlaten die volgens hem in de
Verenigde Staten nodig is. Hij bepleit een ‘derde weg’ tussen het liberale geloof in de
heilzame werking van de vrije markt en het socialistische idee dat alleen meer
staatsmacht deze kapitalistische krachten kan beteugelen.35 Wat Dewey theoretisch
gezien vooral doet, afgezien van het uitoefenen van deze intellectueel betrokken
kritiek, is een onderscheid aanbrengen tussen democratie enerzijds en liberale
instituties anderzijds. Democratie betekent voor Dewey niet noodzakelijkerwijs dat
burgers participeren in de uitoefening van de macht of vormen van zelfbestuur op
zich nemen. Democratie moet volgens hem in de eerste plaats begrepen worden als
een verzameling reacties op bepaalde concrete problematische situaties. Vanuit dat
Vergelijk ook Miller (2004) die stelt dat: “All pragmatists would focus on what is useful rather than
what is true. They are all weak when it comes to stipulating ends and purposes. Pragmatists are not
pining for a blissful utopia; they just want tomorrow to be a great day, and they do not want to spend
all their time fashioning elaborate ethical blueprints for how tomorrow should conduct itself.” (Miller
2004: 247).
34 Zoals Evans (2000) stelt: “John Deweys instrumentalism does not provide a prescription for public
management; it provides, instead, a context in which to think about the future direction of public
management.” (Evans 2000: 318).
35 Intellectueel, theoretisch en analytisch slaagt Dewey volgens Sidney Hook in deze taak: zijn werk
Liberalism and Social Action uit 1935 zou wel eens, zo voorspelt Hook in 1939, kunnen uitgroeien het
Communistisch Manifest van de 20e eeuw. Politiek gezien sorteert Dewey weinig effect: er komt geen
nieuwe partij van de grond en de ingrijpende veranderingen in de structuur van de markt en het
bedrijfsleven blijven uit (Westbrook 1991: 458-463).
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perspectief betoont Dewey zich een criticaster van de veranderingen die Roosevelt
doorvoert. Roosevelt gaat volgens Dewey niet ver genoeg in het doorbreken van de
fundamentele weeffouten in het economische en politieke liberalisme: de
reorganisatie bleef een Half Way House. Weliswaar beteugelt Roosevelt de wildste
marktkrachten door federale autoriteiten in het leven te roepen, ingrijpen in de
structuur van het bedrijfsleven en in die van de overheid (vooral wat de machtspositie
van politici en beleidsmakers betreft) doet hij volgens Dewey onvoldoende. Ook van
het ‘experimentalisme’ tijdens de New Deal is Dewey niet onder de indruk. Hij
beschouwt het als ‘vulgair empiricisme’ dat ideologische geladen is, in plaats van als
een intelligente manier om doelen en middelen op elkaar te betrekken (West 1989:
107).36
Deweys uitgangspunten staan aldus op gespannen voet met de leidende beginselen
die de organisatie van en het denken over de inrichting en functie van het openbaar
bestuur in de VS in de eerste helft van de 20e eeuw bepalen. In plaats van een
systematische wisselwerking tussen politiek, overheid en samenleving is juist een
scherpere scheiding tussen politiek en openbaar bestuur nagestreefd. Daarnaast is de
nadruk eerder komen te liggen op efficiency dan op probleemoplossend vermogen.
Later blijkt het sterk opkomende vakgebied van de policy sciences van meer invloed
op het bestuur dan het werk van pragmatisten als James en Dewey. Tenslotte
verhoudt de gestaag groeiende dominantie van het managerialism zich slecht tot
Deweys ingewikkelde concept van de democratie. Deweys idee is om democratie te
voeden met intelligentie, via een proces van inquiry en reconstructie, waarin wordt
samengewerkt onder messy omstandigheden. Het pragmatisme houdt overheden een
beeld voor dat zowel meer radicaal is als meer bescheiden. Radicaal, omdat het de rol
van de staat relatief maakt aan specifieke kwesties. Bescheiden, omdat het minder
hoge
verwachtingen
heeft
van
staatsplanning
en
expertgedreven
besluitvormingsprocessen. Dewey gaat niet zozeer uit van expertise, maar van
experimenten (Snider 2000: 330).

Tweede bezwaar: synonieme systemen
De tweede belangrijke aantijging die Dewey achtervolgt is dat zijn idee van
democratie te sterk is gemodelleerd naar een ideaalbeeld van hoe wetenschap werkt.
Dewey kent wetenschap een belangrijke rol toe in de ontwikkeling van democratie.
Hij ziet een sterke continuïteit tussen de wetenschappelijke methode enerzijds en
alledaagse praktijken en ervaringen anderzijds. Kennis heeft zijn startpunt in
ervaring; ervaring leidt tot handelen en actie. Deze relatie bezit een experimenteel
karakter dat niet is voorbehouden aan de wetenschappelijke methode maar ook in
het dagelijks leven onderdeel uitmaakt van de wijze waarop we denken, handelen en

Toch gaat het te ver om te stellen dat het pragmatisme helemaal geen invloed op de New Deal heeft
gehad. Die invloed was er wel en had volgens Wang (2005) vooral betrekking op de manier waarop
onderzoeksrechters en beleidsmakers de methoden van de sociale wetenschappen gingen hanteren om
een beter zicht op de maatschappelijke werkelijkheid te krijgen en de invloed van hun beleid.
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leren. Deze methode beschrijft Dewey als experimentalisme of als inquiry. In Logic,
The Theory of Inquiry (1938) stelt hij:
“Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate
situation into one that is so determinate in its constituent distinctions and
relations as to convert the elements of the original situation into a unified
whole.” (Dewey 1938: 104)
Deze omschrijving kent drie elementen. Ten eerste: het aanbrengen van
veranderingen in onze omgeving of in onze relatie daarmee; ten tweede een focus op
een ‘probleem’; en ten derde de constructie van een nieuwe empirische situatie
waarin objecten anders geordend en aan elkaar gerelateerd worden.
Wolin (2004: 515-518) wijst in dit verband op een lacune in het werk van Dewey. Aan
de ene kant omschrijft hij democratie in termen van een methode die veel
wetenschappelijke waarden in zich herbergt. Aan de andere kant herschrijft hij de rol
van wetenschap als een gemeenschappelijke onderzoeksvorm die de waarde van
democratie in zich heeft geïncorporeerd. Volgens Koenis (1990: 164) belandt Dewey
hierdoor in een vicieuze cirkel: democratie is alleen mogelijk bij de gratie van the
spirit and method of science maar omgekeerd is wetenschap afhankelijk van de
omstandigheden die democratie schept waardoor onderzoek in vrijheid plaats kan
vinden.
Deze bezwaren verminderen echter wanneer men (nogmaals) in acht neemt dat
Dewey onder zowel ‘wetenschap’ als ‘democratie’ iets anders verstaat dan wij gewoon
zijn te denken. Wat wetenschap en democratie in de ogen van Dewey
gemeenschappelijk hebben is de belangstelling voor ‘problematische situaties’. In zijn
specifieke beeld staat de noodzaak voorop om bepaalde wetenschappelijke en
technologische onderwerpen onder de politieke aandacht te brengen. Dat wil niet
zeggen dat Dewey een ideaalbeeld van hoe wetenschap bedreven wordt, projecteert
op een samenleving. De relatie tussen zijn idee van democratie en de rol van
wetenschap daarin zit verfijnder in elkaar. Zijn model van democratie is normatief
noch sociologisch gemodelleerd naar het ideaalbeeld van de ‘wetenschappelijke
gemeenschap’, waarin mensen louter gedreven door nieuwsgierigheid elkaar bijstaan
in een onderzoek naar oplossingen voor bepaalde problemen. Evenmin staat hem een
participatief model van democratie voor ogen waarin mensen deelnemen aan
besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld over de gevolgen van een nieuwe
technologie. Wat Dewey doet, is expliciet aandacht vragen voor de epistemologische
kwaliteiten van de democratie (Geuss 2001: 124).
Waaruit bestaat nu die epistemologische kwaliteit van democratie? Wat bedoelt
Dewey precies te zeggen wanneer hij meent dat democratie een samenleving niet
alleen beschaafder of rechtvaardiger maar ook intelligenter kan maken?
Vanzelfsprekend streeft hij niet zoals Plato een ‘regering van wijzen’ na. Niet alleen
omdat hij deze moreel gezien verwerpelijk vindt, maar ook omdat hem een ander
beeld van ‘kennis’ voor ogen staat. Zijn kennistheorie verruilt het idee dat
wetenschappelijke, politieke of sociale oordelen kentheoretisch gefundeerd moeten
zijn, voor een zienswijze waarin het toekomstige effect dat handelingen of uitspraken
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hebben bepalend is voor de waarde ervan. De combinatie van wetenschap en
democratie waar hij op doelt, is dan ook geen expertocratie of een technocratie
waarin de deskundigen het voor het zeggen hebben. Wat Dewey bedoelt is dat
democratie veel te winnen heeft met een onderzoekende werkwijze zoals die in de
wetenschappen bestaat. En dat, andersom, wetenschap zich kan spiegelen aan het
democratische proces waar het gaat om de gezamenlijkheid van de operatie en het
probleemgerichte karakter daarvan. Wetenschap en democratie zijn beide een
georganiseerde en geïnteresseerde zoektocht naar de wijze waarop collectieve
combinaties van mensen, natuurlijke verschijnselen en technische artefacten kunnen
bestaan. Zij delen een bepaalde belangstelling voor de methode. Zowel in zijn sociale
psychologie en zijn politieke filosofie als in zijn visie op onderwijs en opvoeding
benadrukt hij de waarde van die methode als een bepaalde manier van
kennisontwikkeling en sociale en morele groei. Het is een manier om zowel
individuen als groepen in staat te stellen om in veranderende of onzekere
omstandigheden nieuwe mogelijkheden te zien en te scheppen om andere
verbindingen te leggen en relaties met de omgeving aan te gaan.37
Derde bezwaar: maatschappelijk ingenieurschap
Een derde kritiek op Dewey is dat zijn methode de wetenschap dan wel niet uitlevert
aan de politiek of omgekeerd de democratie tot een technocratie maakt, maar dat de
combinatie van beide tot een ongewenste vorm van social engineering leidt. Deweys
methode lijkt in die zin sterk op het later door Popper (1945) ontwikkelde idee van
piecemeal social engineering. De gedachte achter Poppers idee is dat
beleidswijzigingen het beste stap voor stap ingevoerd kunnen worden, in plaats van
als een grand design aan de samenleving te worden opgelegd. Door stukje bij beetje
via trial and error beleid in te voeren en uit te testen worden grootschalige
mislukkingen voorkomen en gaan goede bedoelingen niet ten onder aan te grote
pretenties. Het biedt de gelegenheid om ook lokale verschillen en problemen in de
praktijk te ontmoeten en daarvan te leren. Popper stelt aldus een bestuursfilosofie
voor die het karakter heeft van een ‘wetenschappelijke politiek’ waarin in sterke mate
vertrouwd wordt op experimenten op kleine schaal en waarin een grote rol is
weggelegd voor kritiek. Politiek als een onderneming waarin macht, idealen en
tegenstrijdige partijen en belangen tegenover elkaar staan kom je bij Popper niet
tegen.38
Het is twijfelachtig of dit argument kan worden gelezen als een epistemologische rechtvaardiging
voor democratie. Het opstellen van een kennistheoretische fundering voor een politieke theorie is
bepaald niet des pragmatisten. Desalniettemin heeft Putnam (1992) geclaimd dat een dergelijke
epistemological justification of democracy door Dewey is opgesteld. De historicus Westbrook (1999)
betwist dit echter. Dewey nam het woord ‘epistemologie’ of ‘rechtvaardiging’ zelden in de mond als het
zijn eigen werk betrof. Hij wees er juist op dat de zogenaamde. epistemological industry sinds
Descartes de filosofische agenda met tal van onoplosbare problemen heeft gevuld. Wel had Dewey,
volgens Westbrook het kunnen schrijven (in tegenstelling tot sommige van de uitspraken die Rorty zijn
hypothetische en denkbeeldige Dewey toeschrijft) al had hij het dan hoogstwaarschijnlijk een logisch
argument in plaats van een epistemologische rechtvaardiging genoemd.
38 Wolin betoogt dat Poppers incrementalisme zelf lijdt aan de utopische verleiding waarvan hij juist
verlost wilde worden in de Open Society. In Poppers wereld kunnen verstandige mensen die een open
conversatie niet schuwen, kritiek leveren op elkaar. Zij werken uit vrije wil samen om problemen aan
37
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Wolin (2004: 505-5-6) signaleert een groot verschil van opvatting tussen Popper en
Dewey. Waar de eerste een wetenschap bepleit die is afgebakend van de politiek, ziet
Dewey voor wetenschap een belangrijke rol in de ontwikkeling van democratie
weggelegd. Hij ziet een sterke continuïteit tussen de wetenschappelijke methode
enerzijds en alledaagse praktijken en ervaringen anderzijds. Kennis heeft zijn
startpunt in ervaring en ervaring leidt vervolgens tot handelen en actie. Deze relatie
bezit een experimenteel karakter dat niet is voorbehouden aan de wetenschappelijke
methode, maar ook in het dagelijks leven onderdeel uitmaakt van de wijze waarop we
denken, handelen en leren.
Ook Koenis (1991: 147) ziet meer verschillen dan overeenkomsten tussen Dewey en
Popper. Het verschil tussen het pragmatistische experimentalisme van Dewey en
Poppers idee van piecemeal social engineering, schuilt er volgens hem vooral in dat
de eerste breekt met een onderscheid tussen ‘feiten’ en ‘waarden’ en een andere
betrokkenheid van wetenschap bij beleid en politiek kent. Onderzoekers, in
samenwerking met bestuurders, politici en burgers, testen niet alleen de feitelijke
uitwerking van beleidsvoornemens maar richten zich ook op de normatieve aspecten
ervan. Vragen als welk doel moet het bestuur dienen, welke waarden zijn in het
geding, zijn daarin onderwerp van reflectie. Over een dergelijk iteratief normatief
debat laat Popper zich niet uit.
Achter deze verschillende visies op het ‘doel’ van het experiment gaat bovendien een
andere notie van het begrip ‘ervaring’ schuil. ‘Ervaring’, in de betekenis van Popper,
staat voor een te onderscheiden methode die volgens hem typisch is voor de
empirische wetenschappen. “‘Experience’, in this view,” zo schrijft hij, “appears as a
distinctive method” (Popper 1963: 39). In de pragmatistische benadering wordt de
betekenis van ervaringen en het leereffect dat daarvan uitgaat een minder
geprivilegieerde positie toegekend. Ook in het dagelijks leven zijn we voortdurend
bezig onze verwachtingen en veronderstellingen ‘te testen’. Het verschil met de
empirische wetenschappen volgens Dewey is dat het daar systematischer en meer
gecontroleerd gebeurt (Koenis 1990: 136-137; Putnam 1995: 1-2).
Deweys beeld van de wetenschappen is overigens niet van kritiek gevrijwaard
gebleven. Terecht, naar mijn idee. Volgens Wolin baseert Dewey zich op een in die
tijd al achterhaald idee van wetenschap. We zien de ontwikkeling van de
wetenschapper naar het model van de entrepreneur. Aan de complicaties maakt
Dewey geen woorden vuil. Daarnaast heeft Dewey (te) weinig aandacht voor het
gegeven dat wetenschappers zich weliswaar inlaten met de publieke zaak, maar sterk
van mening verschillen over bijvoorbeeld de effecten van sociale
hervormingsprogramma’s, armoedebestrijding en ontwapening, of in deze tijd:
global warming en kloneren. De impact en permanente aanwezigheid van
controverse als onderdeel van de wetenschapsbeoefening was door Dewey niet
voorzien.

te pakken die zich helder laten onderscheiden. Maar sociale problemen zijn vatbaar voor verschillende
interpretaties. Oplossingen daarvoor vereisen niet alleen inzicht maar ook overtuigingskracht en
politieke wil, zo stelt Wolin (2004: 501).
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Deze lacune is niet zonder gevolgen. Ze verklaart voor een belangrijk deel Deweys
optimisme over de bijdrage van de (sociale) wetenschappen aan de bestrijding van
maatschappelijke problemen. De risico’s van een ingrijpende rationalisering of
technocratisering van de politiek ziet hij niet of kent hij nog niet. Omgekeerd lijkt hij
een blinde vlek te hebben voor de mogelijke economisering of te strategische
invulling van het wetenschappelijke onderzoekswerk. Wat dat betreft betoont de
auteur die ik in het vervolg van dit hoofdstuk behandel, Bruno Latour, zich heel wat
meer ‘bij de tijd’. Zijn empirisch geïnformeerde kijk op het wetenschapsbedrijf en zijn
specifieke kennissociologische typering daarvan zullen in dat opzicht een welkome
aanvulling blijken te zijn.
2.5

Latours hybriden

Deweys idee dat wetenschap en technologie een belangrijke plaats verdienen in ons
denken over de samenleving, maar dat het gebruikelijke beeld dat daarvoor wordt
gehanteerd niet adequaat is, wordt volledig onderschreven door de Franse filosoof
Bruno Latour (geboren 1947). Beiden zoeken een alternatief voor wat Whitehead de
fallacy of bifurcation noemde, de filosofische neiging om conceptueel gezien strikte
onderscheidingen aan te brengen. Onderscheidingen zoals tussen ‘wetenschap’ en
‘samenleving’ en ‘kennen’ en ‘handelen’, zitten ons volgens Latour eerder in de weg
dan dat ze behulpzaam zijn. In plaats van begrippen in afzondering te definiëren kijkt
hij naar de samenhang ertussen en de effecten ervan. Theorieën en handelingen
krijgen betekenis door hun uitkomsten, zo luidt een les van het pragmatisme. Zo
opgevat is ook het werk van Latour in deze traditie te plaatsen.
Evenals Dewey verbindt Latour een politiekfilosofisch programma aan een
pragmatistische kennis- en handelingstheorie. In kennistheoretisch opzicht biedt het
pragmatisme van Latour een belangrijke aanvulling op het werk van Dewey. Dewey
heeft een benadering uiteengezet waarin de effecten van nieuw gelegde relaties
centraal staan. Als geen ander heeft Latour in zijn werk aandacht besteed aan het
materiële karakter van die relaties. Daarin verlegt hij het perspectief van de
epistemologie naar de ontologie: Latours werk maakt het mogelijk een verfijnde blik
te ontwikkelen op het ontstaan van feiten en objecten en de subtiele wijze waarop
deze stap voor stap een plaats krijgen.
In het vervolg bespreek ik eerst de wijze waarop Latour breekt met het dualisme en
daarna welk alternatief programma hij voorstelt. Ik licht dat toe met een voorbeeld
(Pasteur en de microben). Vervolgens ga ik in op drie beschuldigingen die het werk
van Latour heeft ontvangen. Aan het slot van dit hoofdstuk bespreek ik de
overeenkomsten tussen het werk van beide auteurs en geef ik daarin de hoofdpunten
voor deze studie aan.
Dualisme doorbroken
Als in 1993 Latours We Have Never Been Modern verschijnt, verwoordt hij wat
onderzoek naar problemen op het snijvlak van wetenschap, technologie en
samenleving in zijn ogen al enkele decennia lang onder de aandacht tracht te
brengen: technologische, ecologische en medische kwesties vragen om een bijzonder
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soort politieke aandacht. Ze ontsnappen aan het gebruikelijke onderscheid tussen
maatschappelijke en natuurwetenschappelijke problemen dat de arbeidsverdeling
tussen politieke vertegenwoordigers en wetenschappelijke deskundigen in stand
houdt. Latour spreekt daarom over hybriden. Hybriden zijn samengestelde
problemen die een plaats innemen tussen de subjectieve orde (mensen) en de
objectieve orde (artefacten en natuurlijke fenomenen). Latour noemt deze problemen
ook wel quasi-objecten (Latour 1993). Hij verwijst vaak naar Whiteheads notie van
een event. Whitehead vervangt een statisch beeld van wat een object is (een gegeven,
vaststaande entiteit met een stabiele betekenis zonder verandering of geschiedenis)
door een meer dynamisch beeld waarin objecten niet zozeer iets ‘zijn’ maar opgaan in
een proces van ‘worden’. De identiteit en de eigenschappen van een object zijn er niet
zomaar als vaste adjectieven aan toe te voegen of van af te leiden maar vormen
onderdeel van een ontwikkelingsgang waarin objecten voortdurend van betekenis
veranderen doordat ze andere relaties met andere entiteiten aangaan.39
Onmiskenbaar zijn er in het hele oeuvre van Latour impliciete en expliciete indicaties
te vinden die een opening bieden tot het doordenken van de politieke consequenties
van de relaties tussen wetenschap, technologie en samenleving. Zelfs de stelling dat
Latours project van het begin af aan een politiek project was, is verdedigbaar. Het al
genoemde We Have Never Been Modern behandelt al de noodzaak om ook ‘hybriden’
een politieke articulatie te bieden en zoekt naar een manier om dit zogenaamde ‘Rijk
van het midden’ zowel kennistheoretisch als politiek een plaats te geven in een
‘Parlement der Dingen’. Dat het toch al rijk bedeelde begrippenrepertoire vanaf 1999
wordt uitgebreid met een nieuw vocabulaire, wijst erop dat er sprake is van een
accentverlegging in zijn oeuvre. Semiotische termen (actant), oorlogszuchtige
metaforen en Machiavellistische insinuaties verdwijnen meer naar de achtergrond
om plaats te maken voor begrippen als matters of concern, Ding-politik, public
proofs, assemblies en parliaments of nature.
Voor een goed begrip van Latours werk, dat vooral op het gebied van de politieke
theorie under construction is, is het noodzakelijk in het kort iets te zeggen over zijn
theorievorming op het gebied van de relaties tussen wetenschap, technologie en
samenleving. Dat programma heeft hij zelf bestempeld als Actor-Network-Theory
(ANT). ANT is zowel een kennistheorie als een handelingstheorie. Een cruciale term
in deze theorie is het begrip translatie. Latour gebruikt deze term waar Dewey
spreekt van transacties om aan te geven dat een interactie tussen twee actoren (twee
mensen, maar ook tussen mens en omgeving) geen eenzijdige overdracht impliceert
maar een relatie waarin beide actoren een verandering ondergaan. Translatie
betekent zowel transport (overdracht) als vertaling (een betekenisverandering die
door die overdracht tot stand komt). De term wordt door Latour zowel van toepassing
verklaard op de ontwikkeling van kennis (in netwerken) als op de rol daarin van het
handelen (door actoren).

De notie van een issue die Marres (2005) hanteert vertoont hiermee gelijkenis, al onderscheidt zij de
issue (de kwestie) van de occasion (de gelegenheid) waarbij de behandeling van die kwestie politiek
wordt. Aldus maakt Marres nog duidelijker dat een quasi-object niet hetzelfde is als een probleem, laat
staan een politiek probleem. Hybriden kunnen een probleem worden: als kwesties die zowel politiek
als wetenschappelijk controversieel zijn.
39
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Deze benadering is door hem op enkele verschillende maar samenhangende terreinen
toegepast: de constructie van wetenschappelijke feiten (Laboratory Life 1979), de
opkomst van een nieuw object (The Pasteurization of France 1993), de representatie
van natuur en cultuur (We Have Never Been Modern 1993, Pandora’s Hope 1999 en
Politics of Nature 2004) en de ontwikkeling van nieuwe technologie (Aramis or the
Love of Technology 1996). In Reassembling the Social. An Introduction to ActorNetwork-Theory (2005) biedt Latour een systematische inleiding op deze ANT maar
breidt hij het bereik ervan tevens verder uit. ANT wordt nu ook voorgesteld als een
alternatief voor de klassieke sociologie voor het begrijpen van allerlei soorten relaties
tussen mensen en objecten. Deze laatste stap voert te ver voor deze studie. Latours
pogingen om zowel de grondslag als het aandachtsgebied van de sociale
wetenschappen te herdefiniëren vormen in algemene zin hier niet het onderwerp. Ik
zal in het vervolg het programma van Latour vooral bespreken als een eigenzinnige
variant binnen de kennissociologie en de Science and Technology Studies: een
benadering die gericht is op de studie van relaties tussen mensen en objecten om
aldus meer zicht te krijgen op de verstrengelingen tussen wetenschap, technologie en
samenleving. De politieke theorie die hij op grond daarvan heeft opgesteld wordt in
het volgende hoofdstuk behandeld.
Relationisme
Latours centrale these is dat de gebruikelijke ‘moderne’ onderscheidingen zoals
tussen subjecten en objecten, cultuur en natuur, mens en ding, en politiek en
wetenschap onvoldoende geschikt zijn om de rol van hybride problemen in hun volle
omvang te begrijpen. Sterker nog, door de hardnekkige neiging om deze problemen
vanuit één van de twee polen van het onderscheid te willen beschrijven, ontstaat er
een eenzijdig beeld. In dat beeld is er te weinig oog voor de onderlinge verstrengeling
tussen de menselijke verhoudingen in een samenleving en de positie van objecten. In
plaats van vast te houden aan een onderscheid tussen natuur en cultuur stelt hij voor
hybriden in het centrum van de belangstelling te plaatsen om van daaruit de
totstandkoming van sociale, technologische en natuurlijke structuren te begrijpen.
Wie, aldus Latour, geïnteresseerd is in de politieke betekenis van kwesties die zich op
het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving afspelen, doet er goed aan
de gebruikelijke ‘moderne’ onderscheidingen voorlopig achter zich te laten en zijn
aandacht te richten op het hybride karakter dat deze problemen kenmerkt.
Het antidualisme speelt aldus, evenals bij Dewey, een voorname rol in Latours werk.
Latour betitelt zijn benadering wel als ‘relationisme’. ‘Relationisme’ houdt in dat de
betekenis van ieder feit of object, iedere uitspraak of iedere stand van zaken pas
gestalte krijgt in relaties. Centrale begrippen in het vocabulaire van Latour zijn:
actanten, hybriden, netwerken, translatie, transport en vertaling, circulatie van
referenties, informatie en kennis, humans en nonhumans. Deze begrippen vormen
het repertoire waarin het antidualisme van Latour tot uitdrukking komt. De
begrippen ontsnappen aan een scherpe scheiding tussen subjecten en objecten.
Evenmin als Dewey gaat Latour gebukt onder de zogenaamde Cartesian Anxiety, de
idee dat wanneer een fundering van kennisclaims in epistemologische voorwaarden
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ontbreekt, we zijn overgeleverd aan ‘the forces of darkness that envelop us with
madness, with intellectual and moral chaos’ (Biesta 2005: 18).
Als Latour de studie van relaties vooropstelt in zijn onderzoek naar de positie en de
ontwikkelingsgang van objecten en een strikt onderscheid tussen wetenschap,
technologie en samenleving afkeurt, hoe ziet dan zijn alternatief eruit? De
consequentie die Latour trekt is dat met het verwerpen van een strikt onderscheid
tussen verschillende domeinen (van wetenschappelijk kennen en maatschappelijke
sociale actie) er ook geen geprivilegeerde benadering meer is aan te wijzen voor de
studie van de interactie tussen deze domeinen. De invalshoek die hij verkiest richt
zich zowel op sociale als natuurlijke processen. Dat wil niet zeggen dat Latour meent
dat hij naast een bekwaam socioloog en filosoof ook een expert op het gebied van de
natuurwetenschappen is. Hij heeft niet de pretentie concurrerende
verklaringsmodellen van de fysieke werkelijkheid op te kunnen stellen die zich
kunnen meten met de publicaties in Science. Wat hij doet is beschrijvingen opstellen
waarin geen a priori onderscheid tussen sociale en natuurlijke interactieprocessen
wordt gehanteerd.
In de beschrijvingswijze die Latour propageert staan de relaties en de interacties
tussen mensen en objecten centraal. Deze relaties mogen echter niet gelijkgesteld
worden aan de effecten die eruit voortkomen. Een cruciale gedachte van Latour is dat
de uitkomst van de interacties tussen mensen en objecten pas het onderscheid tussen
deze twee als zodanig schept. Door middel van intereacties stabiliseren entiteiten
zich. Wie relaties bestudeert, analyseert hoe een entiteit tot iets ‘wordt’. Gedurende
dat proces is de status ervan nog niet altijd duidelijk. Of we iets een sociaal object
(zoals relaties, codes, normen, regels en structuren) of een natuurlijk object
(moleculen, elektronen, hormonen) gaan noemen ligt volgens Latour niet in de aard
van de objecten maar in de relaties die we als belangrijk gaan beschouwen. Sociale
structuren leggen andere verbindingen tussen weer andere objecten dan moleculen.
Maar beide bewerkstelligen op hun manier ‘robuuste verbanden’. Pas als die
verbanden stabliseren, is volgens Latour duidelijk of we hier spreken over een
‘sociaal’ of een ‘natuurlijk’ object. Het proces waarlangs deze verbindingen tot stand
komen en de analytische ingang die de onderzoeker kiest om daartoe toegang te
krijgen, hoeft zich echter niet van dit onderscheid te bedienen. Sterker nog, de
onderzoeker die dit niet erkent maakt zich schuldig aan een verwisseling van het
explanandum (hetgeen dat uitgelegd moet worden) met het explanans (hetgeen met
behulp waarvan die uitleg geschiedt). Latour trekt hieruit een duidelijke conclusie.
Degene die de relaties tussen mensen en objecten wil onderzoeken, zal het ontstaan
van netwerken moeten bestuderen. Dat betekent dat mensen en objecten in hun
onderlinge ontwikkeling en samenhang gevolgd moeten worden. Niet voor niets, zo
stelt de Franse filosoof, stamt het ‘sociale’ van het Latijnse sequi dat ‘volgen’ betekent.
Een voorbeeld: Pasteur en de microben
Latour is zich er van bewust dat hij een tegendraads en welhaast provocatief
programma introduceert. Om de waarde ervan te bewijzen schrikt hij er niet voor
terug met spraakmakende voorbeelden te komen om zijn publiek te overtuigen. Eén
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van zijn geliefde voorbeelden is het werk van Pasteur en diens ontdekking van de
microbe (Latour 1993; 1993a; 1993b; 1999). Werd vóór Pasteur gedacht dat nieuw
leven door spontane generatie kan ontstaan, Pasteur toonde aan dat we te maken
hebben met organismen, kleiner dan we kunnen waarnemen, die ons voedsel kunnen
bederven en onze lichamen kunnen infecteren. Pasteur behoort in Frankrijk en
daarbuiten tot de eregalerij van de wetenschap. Iedere Franse stad van betekenis kent
wel een straat die naar hem is vernoemd. Pasteur opnemen in een programma van
‘netwerken’ en ‘nonhumans’ is dan ook een hachelijke zaak. Is Latours programma
sterk genoeg om het wetenschappelijke werk van een nationale held in een nieuw
daglicht te plaatsen?
De uitdagende stelling van Latour is dat Pasteur de microben niet heeft ‘ontdekt’ in
de letterlijke betekenis van het woord. Hij ontkent dat de microben er eigenlijk altijd
al waren maar dat Pasteur hun bestaan als eerste heeft aangetoond. Dit gaat
natuurlijk dwars tegen het gezonde verstand en de officiële geschiedschrijving in. Als
Latour dit betwist, kan hij evengoed meteen beweren dat Amerika niet bestond
voordat Columbus er voet aan wal zette. Latour bedoelt echter niet te zeggen dat
Pasteur de microben heeft ‘uitgevonden’. Hij zoekt een positie tussen realisme en
relativisme in.
Deze positie roept meteen twee prangende vragen op. Wat betekent een dergelijke
tussenpositie voor de werkelijkheidswaarde van microben? En wat betekent zo’n
positie voor de waarheidswaarde van de uitspraken over microben? Latour tracht
deze vragen op een ingenieuze manier te beantwoorden. Zijn startpunt voor die
zoektocht is het idee, dat Dewey in vergelijkbare zin had, dat mensen en objecten
geen gescheiden werelden bewonen maar elkaar veranderen wanneer ze in relatie tot
elkaar komen te staan. Aan Latours en Deweys theorievorming ligt een dynamische
werkelijkheidsopvatting ten grondslag die zowel aan mensen als objecten een
bepaalde veranderlijkheid toekent. Latour noemt dat ‘geschiedenis’. Daarmee doelt
hij niet op het evidente gegeven dat we 1864 beschouwen als het jaar waarin de
mensheid de microben leerde kennen of het feit dat microben een verandering
kunnen ondergaan tussen tijdstip nul en tijdstip t. Met de term ‘geschiedenis’ keert
Latour zich tegen een finalistische geschiedschrijving om een symmetrie aan te geven
in de ontwikkeling van humans en nonhumans, van Pasteur en zijn microben in dit
geval. Die symmetrie bestaat eruit dat in zijn visie Pasteur de microben niet ‘uit het
niets’ ontdekt, noch dat hij ze op een of andere wijze ‘construeert’, maar dat beide
partijen in zekere zin naar elkaar toewerken. De microbe verschijnt niet van de ene op
de andere dag in Pasteurs werkkamer. De microben, zo beschrijft Latour (1993b)
minutieus aan de hand van de logboekaantekeningen van Pasteur, krijgen stukje bij
beetje vorm door verschillende experimenten en door de wisselende beschrijvingen
die Pasteur uitprobeert om ze te duiden. In dat proces liggen de microben niet als een
Schone Slaapster passief te wachten tot de Prins ze wakker kust. Volgens Latour is het
niet zo dat onze theorievorming over microben in ontwikkeling is terwijl deze
objecten zelf onaangetast in het duister hun verdere lot afwachten. In de
experimenten ontstaan onze denkbeelden over de microben en de microben zelf
tegelijkertijd. Een experiment is in de ogen van Latour dan ook niet een soort
inburgeringsexamen: een test waarvoor een microbe kan slagen of niet om zijn
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bestaan te bewijzen. Het is een proces waarin door middel van verschillende acties
van de onderzoeker de microbe in staat gesteld wordt om te verschijnen (Latour
1993b: 141).
Vanuit deze bepaling is Latour nu in staat de vraag naar de werkelijkheidswaarde van
de microben en de waarheidswaarde van onze uitspraken daarover, van een nieuw
antwoord te voorzien. Dat antwoord is (inderdaad) realistisch noch relativistisch.
Bestaan er microben voordat Pasteur over hun bestaan publiceert? Nee, zegt Latour.
De microben worden pas aan de werkelijkheid toegevoegd in 1864. Is het dan,
omgekeerd, zo dat voor 1864 alle verrottingsverschijnselen of infecties die mensen
oplopen een andere oorzaak kennen waarbij de microben geen rol spelen of dat men
er tot die tijd simpelweg ‘anders tegenaan kijkt’? Wederom luidt het antwoord van
Latour ontkennend. Door Pasteurs werk ontstaat er de situatie dat de microben voor
1864 niet bestaan maar er vanaf 1864 met terugwerkende kracht altijd al zijn geweest
(Latour 1999: 173).
2.6

Verstrikt in Latours web

Latours theoretische en methodologische programma heeft in de loop der tijd
verschillende soorten kritiek ontvangen. Ik typeer deze kritieken in termen van de
beschuldiging die ze uiten, respectievelijk als de ‘machiavellistische’ kritiek, de
‘relativisme’ kritiek en de ‘ontologische nivellering’ kritiek. De eerste heeft specifiek
betrekking op de handelingstheorie van Latour, de tweede op diens kennistheorie en
de derde op zijn ontologie. Een bespreking van deze kritieken helpt om de nuances en
de implicaties van Latours denkwijze nader te expliciteren. Bedacht moet echter
worden dat deze kritieken in verschillende contexten en op verschillende momenten
zijn geformuleerd en op verschillende boeken van Latour betrekking hebben.
Desalniettemin vormen de thema’s die erin naar voren komen vaste onderdelen van
zijn oeuvre. Hoewel oorspronkelijk gepresenteerd in bijvoorbeeld 1979 of 1987 zijn ze
nog steeds aanwezig in Latour 2005.
Eerste beschuldiging: machiavellisme
De eerste kritiek betreft het vermeende machiavellisme dat inherent zou zijn aan de
Actor-Network-Theory. Deze kritiek is het meest expliciet verwoord door
Amsterdamska (1990). Latours theorie beziet de ontwikkeling van wetenschap en
technologie (eigenlijk van de hele samenleving) als een uitbreiding van netwerken. In
plaats van sociale structuren te vooronderstellen beschrijft hij het ontstaan ervan als
een subtiel proces waarin mensen, middelen, dingen, teksten en geld aan elkaar
gekoppeld worden. Aldus ontstaan ‘harde’ en ‘zachte’ netwerken, afhankelijk van de
mate waarin deze later succesvol blijken te zijn. De vorm die ze aannemen kan
bestaan uit sociale verbanden maar ook uit technologie of kennis. Amsterdamska’s
kritiek komt erop neer dat deze zienswijze het onmogelijk maakt een onderscheid aan
te brengen tussen de beschrijving van het ontstaan van dergelijke netwerken en de
verklaring die ervoor gegeven kan worden. Dat wil zeggen: de enige verklaringsgrond
die overblijft is niet cognitief van aard (kennis is immers een gevolg van de vorming
van de netwerken, geen oorzaak) maar berust op macht. Wie slaagt erin de sterkste
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ketens te bouwen en de stevigste verbindingen aan te gaan? Het taalgebruik dat
Latour vooral in Science in Action bezigt om zijn visie uiteen te zetten doet hem
hierin geen goed. Zijn metaforen als ‘wapenwedloop’, ‘wetenschap is politiek
voortgezet met andere middelen’ en de ‘mobilisatie van hulptroepen’ maken een
machiavellistische lezing begrijpelijk.40
Vormt het machiavellisme bij Latour inderdaad de wol waaruit zijn handelingstheorie
is geweven? Of is hier iets anders aan de hand? Wat Latour in de eerste plaats doet, is
de waarde van een onderscheid tussen beschrijving en verklaring in twijfel trekken
(Latour 2005: 137).41 Wie precies beschrijft hoe netwerken ontstaan heeft in zijn ogen
geen extra verklaring meer nodig. Door de netwerken in kaart te brengen die door
nieuwe inzichten mogelijk worden gemaakt, vallen verklaring en beschrijving samen.
Dat betekent echter niet dat de achterliggende kracht achter deze netwerken uit
‘macht’ bestaat. Machtsrelaties zijn, net als kennisontwikkeling, een effect van de
totstandkoming van netwerken. In deze zin is het begrijpelijk dat Latour geen
uitspraken doet over de inhoud (cognitief, normatief, op macht gebaseerd) van de
netwerken; hij beziet vooral de gevolgen ervan.
Een illustratie van deze aanpak is te lezen in The Pasteurization of France (1993),
Latours (her)beschrijving van de successen die Pasteur behaalde met zijn theorie over
microben. Dat veel ziektes veroorzaakt worden door een micro-organisme, was in de
19e eeuw een nieuw inzicht. Het succes van dat inzicht kan echter niet alleen
verklaard worden uit de latere gebleken juistheid ervan. Het succes komt mede tot
stand doordat Pasteur zich omringd wist met indrukwekkende bondgenoten. Zijn nu
de Franse gezondheidsorganisaties, de ministeries, de ambtenaren en de medici die
Pasteur wist te mobiliseren om zijn inzichten te verspreiden, in feite door hem
geconstrueerde machtsbolwerken? Nee, luidt het antwoord. Wat Latour doet is
afstand nemen van de gedachte dat deze netwerken het gevolg zijn van een zuiver
cognitief proces. Kennis speelt een rol, ja, maar netwerken zijn evenzeer de uitkomst
van verschillende sociale en technische herordeningen. Die herordeningen ontstaan
niet vanzelf, evenmin als dat de aarde zonder verdere hulp de mensheid ervan heeft
kunnen overtuigen niet plat te zijn. De zienswijze dat de aarde rond is, is pas door
subtiele argumentaties plausibel geworden en heeft pauselijke veroordelingen
moeten trotseren. Wil een bepaalde waarheidsclaim stand houden, dan zal ze sterke
verbindingen moeten aangaan. Wat Latour laat zien, is dat die verbindingen niet
louter van wetenschappelijke aard zijn. Voor Pasteurs successen is niet alleen zijn
40 Het is interessant dat Latour zelf een geheel andere interpretatie aan het machiavellisme geeft dan
gebruikelijk. In zijn visie is Machiavelli geen machiavellist, niet iemand die er slechts op uit is politiek
te bedrijven door machtsspelletjes maar iemand die in een chaotische situatie (na de prins) zijn
creativiteit aanwendt om nieuwe relaties te leggen. Zie Latour (1988) ‘The Prince for Machines as Well
as for Machinations’, in: Elliot, B. (ed.) (1988) Technology and Social Change, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
41 Hij stelt: “the opposition between description and explanation is another of these false dichotomies
that should be put to rest – especially when it is ‘social explanations’ that are to be wheeled out of their
retirement home. Either the networks that make possible a state of affairs are fully deployed – and
then adding an explanation will be superfluous – or we ‘add an explanation’ stating that some actor or
factor should be taken into account, so that it is the description that should be extended one step
further. If a description remains in need of an explanation, it means that it is a bad description.”
(Latour 2005: 137)
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formele gelijk beslissend. Zijn successen zijn evenzeer het gevolg van zijn diplomatie.
Hij slaagt erin sterke netwerken te mobiliseren en is dus naast een kundig
wetenschapper evenzeer een bekwaam diplomaat in de relatiebemiddeling en de
vormgeving van nieuwe sociale en natuurlijke structuren. Een wetenschapper is
succesvol naarmate hij er beter in slaagt niet alleen de natuurlijke wereld te
onderzoeken maar ook de maatschappelijke orde zodanig te masseren dat deze zich
voor zijn nieuwe inzichten ontvankelijk betoont. Zo bezien is het niet verwonderlijk
dat Latour wetenschap als een veldslag beschrijft. De troepen van de onderzoeker
bestaan niet alleen uit de reageerbuis en de erlenmeyer maar ook uit politici,
ministeries en geldschieters. Die zienswijze reduceert wetenschappelijk werk niet tot
machiavellisme. Het laat vooral zien dat, om een maatschappelijk effect te sorteren,
de relaties tussen natuurlijke en sociale fenomenen door een actor (Pasteur in dit
geval) actief moeten worden gelegd.
Tweede beschuldiging: relativisme
De tweede kritiek die Latour heeft ontvangen is dat hij zich schuldig zou maken aan
antisciëntisme door een relativering van de methoden en de uitkomsten van het
wetenschappelijk werk. Door zijn (vermeende) beschrijving van wetenschap als een
door en door sociaal proces zou hij de deur hebben geopend voor een verregaand
relativisme. Volgens Sokal (1997) leidt Latours Actor Network Theory als alternatief
voor de vertrouwde wetenschapssociologie er toe dat gematigde sociologische
kanttekeningen bij de wijze waarop wetenschappelijke uitspraken tot stand komen
(‘wetenschap is mensenwerk’), worden verlaten voor een radicale positie (‘de
juistheid van een theorie is niet bepalend voor het succes ervan’).42 Vanuit die
radicale positie wordt de geschiedenis van de wetenschap herschreven zonder daarbij
de juistheid of onjuistheid van de theorieën te betrekken.43 Deze zienswijze staat in de
kennissociologie bekend als het symmetriebeginsel en is in 1973 geïntroduceerd door
Bloor.44 Het houdt in dat de geschiedenis van de opkomst van theorieën die later
onjuist zijn gebleken (zoals: ‘er bestaan geen lege ruimtes in de kosmos’) niet anders
Symptomatisch daarvoor volgens Sokal is Latours derde methodologische regel uit Science in
Action: “To better appreciate the ambiguities in Latours theses, let us reread the Third Rule of Method
from his book Science in Action: "Since the settlement of a controversy is the cause of Nature's
representation, not the consequence, we can never use the outcome -- Nature -- to explain how and
why a controversy has been settled." We obviously have here a profound confusion between "Nature's
representation" and "Nature", that is, between our theories about the world and the world itself.
Depending on how one resolves the ambiguity (using twice "Nature's representation" or "Nature"), one
can obtain the truism that our scientific theories are the result of a social process (as the so-called
traditional sociology of science had demonstrated perfectly well); or the radically idealist claim that the
external world is created by scientists' negotiations; or again the truism that the outcome of a scientific
controversy cannot be explained solely by the state of the world; or else the radically constructivist
claim that the state of the world can play no role when one explains how and why a controversy has
been settled.” (Sokal 1997).
43 Sokals kritiek op Latour kan achteraf gezien geplaatst worden in de zogenaamde Science Wars, een
groot woord voor de discussie die vanaf het begin van de jaren ’90 wordt gevoerd over de
epistemologische autoriteit van wetenschappelijke waarheidsvinding en de vraag of en in hoeverre
sociale en culturele omstandigheden een rol spelen bij de productie van wetenschappelijke uitspraken.
44 “Both true and false, rational and irrational ideas, in as far as they are collectively held, should all
equally be the object of sociological curiosity, and should all be explained by reference to the same
kinds of cause. In all cases the analyst must identify the local, contingent, causes of belief.” (Bloor
1999: 83).
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beschreven moet worden dan theorieën die achteraf als juist kunnen worden
getypeerd (‘er kunnen vacua bestaan’). Beschrijft men de geschiedenis ervan in
termen van de latere uitkomst, dan introduceert de analist bij voorbaat een ‘alwetend’
perspectief of hij bezondigt zich aan whig history (een teleologische
geschiedenisopvatting). Dat belemmert een goede kijk op de feitelijke ontwikkeling
van de denkbeelden. Immers, er kunnen even goede redenen zijn geweest om een
onjuiste theorie voor waar te houden als om later de juiste theorie te erkennen.
Ironisch genoeg heeft Latour, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, zelf ook
kritiek op dit symmetriebeginsel. Niet omdat het te radicaal zou zijn, maar omdat hij
deze zienswijze nog te gematigd acht! Afgezien van de uitbreiding die hij voor dit
beginsel heeft voorgesteld, getuigt Latours werk echter niet (zoals Sokal suggereert)
van een gebrek aan waardering voor het belang van de empirische inhoud van
wetenschappelijke theorieën. Hij volgt het ontstaan van wetenschappelijke theorieën
of feiten door te noteren hoe wetenschappers verwijzingen aanbrengen naar
observaties, grafieken, metingen, codes, programma’s, databestanden etc. Ze maken
deel uit van het onderzoek van de wetenschapper en vormen nog geen stabiele en
representeerbare stand van zaken. Al in zijn eerste laboratoriumstudie, Laboratory
Life (1979) (geschreven met Woolgar) legt Latour uit dat het hem nooit te doen is
geweest om de ontdekking van nieuwe feiten te beschrijven als een zuiver sociaal
proces.45 De kanttekening die hij daar echter bij plaatst is dat deze ‘realiteit’
afhankelijk is van het moment, de plaats en de handeling (het gebruikte middel, zoals
meetinstrumenten) van waarneming:
“To summarize the argument in another way, “reality” cannot be used to
explain why a statement becomes a fact, since it is only after it has become
a fact that the effect of reality is obtained. This is the case whether the
reality effect is cast in terms of “objectivity” or “out there-ness.” It is
because the controversy settles, that a statement splits into an entity and a
statement about an entity; such a split never precedes the resolution of
controversy. […] Like scientists themselves we do not use the notion of
reality to account for the stabilisation of a statement, because this reality is
formed as a consequence of this stabilisation. […] We do not wish to say
that facts do not exist nor that there is no such thing as reality. In this
simple sense our position is not relativist. Our point is that “out thereness” is the consequence of scientific work rather than its cause. We
therefore wish to stress the importance of timing.” (Latour en Woolgar
1979: 180)
Traditioneel gaat de epistemologische aandacht in de wetenschapsfilosofie uit naar de
vraag of onze theorieën een correcte afspiegeling vormen van empirische feiten en of
theorieën op een adequate manier beschrijvingen leveren en voorspellingen doen van
bepaalde natuurlijke regelmatigheden. Latours zienswijze verlegt het perspectief. Het
gaat Latour minder om de vraag of een ‘object’ (een atoom bijvoorbeeld) een
Dat is ook de reden dat hij in de heruitgave van dat boek de ondertitel heeft gewijzigd van The Social
Construction of Scientific Facts in The Construction of Scientific Facts.
45
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theoretisch construct is of een empirisch feit. Het gaat hem er evenmin om of onze
uitspraken over ‘objecten’ het karakter van toetsbare hypotheses hebben waarin een
speculatief element is vervat of eerder observatie-uitspraken zijn die een sterke claim
op de feitelijke aanwezigheid van het object postuleren. Hem interesseert
(bijvoorbeeld) hoe ketens en netwerken een bepaalde opstelling in een laboratorium
verbinden met de bloedproeven die duizenden kilometers daarvan verwijderd onder
de bevolking genomen zijn. Dat betekent dat andere vragen opeens relevant worden:
een uitspraak of theorie komt tot stand door een proces van translaties.
Waarnemingen, beschrijvingen, generalisaties en voorspellingen dragen stap voor
stap informatie aan elkaar over. Bij iedere stap worden keuzes gemaakt, apparaten
gebruikt, teksten geschreven. Ketens van data, informatie, teksten, mensen, geld en
instrumenten verbinden verschillende onderzoekscentra, financiers, bedrijven,
ministeries en particuliere fondsen. Latours vraag is hoe dergelijke ketens stand
kunnen houden: zijn ze zwak of blijken ze robuust? Wie dat wil onderzoeken heeft
geen formeel schema nodig over de relatie tussen woord en werkelijkheid of tussen
representatie en realiteit, maar moet de stappen volgen en de kracht van de schakels
onderzoeken waarin iedere keer een verplaatsing en vertaling van informatie
plaatsvindt. Dat wat uiteindelijk als ‘realiteit’ gepresenteerd wordt is een effect van de
stappen die daarvoor zijn genomen.
Derde beschuldiging: ontologische nivellering
Latours beschrijving van het werk van Pasteur (1993) maar ook van onderzoekers in
een Amerikaans laboratorium (1979) is er niet op gericht een soort wetenschappelijke
almacht te verkondigen. Wetenschappers zijn niet gelijk aan Griekse goden, die
mensen en dingen naar believen naar hun hand kunnen zetten. Dat Pasteur erin
slaagt zowel natuurlijke als sociale processen te beïnvloeden, zegt uiteindelijk volgens
Latour vooral iets over de ontologische gelijkwaardigheid van de laatste twee. We
kijken, aldus Latour, op een verkeerde manier als we een onderscheid aanbrengen
tussen een menselijke en een natuurlijke orde.
Deze zienswijze is bekend geworden als het uitgebreide symmetriebeginsel. Het
oorspronkelijke, ‘engere’ symmetriebeginsel, dat we in de vorige paragraaf
tegenkwamen, biedt sociologen en historici de mogelijkheid om op basis van
psychologische, sociale, culturele en economische verklaringen de ontwikkeling van
kennis te begrijpen, zonder de empirische inhoud die later bepalend kan blijken
tekort te doen. Dit maakt het mogelijk om de omstandigheden en de voorwaarden te
bestuderen waaronder bepaalde wetenschappelijke claims een beroep op geldigheid
kunnen doen zonder tevoren al een standpunt in te nemen over de (later) bevestigde
of ontkrachtte validiteit van die claims. Toch houdt het daarmee een duidelijke
arbeidsverdeling in stand: empirische evidentie gebaseerd op de verschijningsvorm
van de natuur is het domein van de natuurwetenschappen; sociaalwetenschappelijke
en geesteswetenschappelijke onderzoekers bestuderen de menselijke perceptie ervan
en de culturele omstandigheden waaronder de waarnemingen plaatsvinden. Ondanks
de symmetrische behandeling van theorieën die later blijken te kloppen of juist vals
blijken te zijn, houdt het aldus een andere dichotomie in stand: het
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symmetriebeginsel reproduceert een subject-object onderscheid dat de filosofische
grondslag voor deze arbeidsverdeling bepleit (de Vries 1988; 1995).
Het is vooral deze reproductie van het subject-object onderscheid dat Latour als een
tekortkoming van het oorspronkelijke symmetriebeginsel beschouwt. Om dat
onderscheid te overbruggen heeft Latour een uitbreiding van het symmetriebeginsel
voorgesteld. De uitbreiding van dit beginsel houdt in dat hij niet alleen later
geverifieerde of gefalsificeerde denkbeelden gelijkwaardige aandacht wil geven, maar
ook menselijke gedragingen enerzijds en natuurlijke of technische processen
anderzijds symmetrisch wil bezien. Hij wil het subject-object onderscheid doorbreken
om de overdracht van taken (delegatie) tussen humans en nonhumans tot
onderwerp van onderzoek te maken (Latour en Callon 1992; Latour 1998). De ratio
achter deze zienswijze is dat de externe werkelijkheid door Latour, evenmin als
eerder door Dewey, als een slapende reus wordt gezien. De ‘natuur’ is geen passieve
grootheid, maar een actieve veelheid. Daar zicht op krijgen vereist vele ingrepen,
experimenten, onderzoekingen en vertalingen. Dat is geen eenzijdige
antropocentrische aangelegenheid. Het succes daarvan is mede afhankelijk van de
mate waarin ‘objecten’ zich prijs geven. De rol die de externe werkelijkheid zelf speelt
in de totstandkoming van nieuwe inzichten, mag volgens Latour niet genegeerd
worden. Immers, denkbeelden veranderen niet alleen door verschuivingen in
menselijke motieven, machtsrelaties of mentale toestanden. Ze verschuiven ook
doordat objecten, technieken, instrumenten en meetapparatuur verfijnder worden,
andere gezichtspunten openen en sommige objecten wel en andere niet laten
spreken. Veranderingen in de objectieve orde zijn dus evenzeer verantwoordelijk voor
een wijziging van inzicht als veranderingen in de (inter)subjectieve orde.
Van kritiek is deze uitbreiding (uiteraard) niet gevrijwaard gebleven. Collins en
Yearley (1992; 1992a) en Bloor (1997; 1997a) hebben vooral Latours gelijkstelling van
menselijke en niet menselijke elementen in de beschrijving van wetenschappelijke,
technologische en maatschappelijke processen bekritiseert. Immers, wat moeten we
ons voorstellen bij een werkelijkheid die zelf wil spreken?
In een studie naar de reden waarom een nieuw geleid transportsysteem in Parijs,
Aramis genaamd, uiteindelijk nooit wordt aangelegd, past Latour deze methode van
het ‘laten spreken’ van objecten wel heel letterlijk toe. Aramis belooft een geniale
combinatie te zijn van de efficiëntie van de metro met de flexibiliteit van de auto. Het
bestaat uit afzonderlijke eenheden die aan elkaar gekoppeld als een metro door de
ondergrondse kunnen bewegen maar ook ontkoppelbaar zijn zodat ze op andere
lijnen kunnen aansluiten. Aldus kan een passagier in zijn eigen coupé zonder
overstap bij zijn bestemming komen. Waarom komt dit transportsysteem nooit van
de grond? Is het technisch onrealiseerbaar (te complex), economisch onhaalbaar (te
duur) of sociaal onaanvaardbaar (onveilig)? Al deze afzonderlijke verklaringen
blijken geen bevredigend antwoord te bieden. De crux blijkt te zijn dat de
bestuurders, de geldschieters en degenen die Aramis ontwerpen het als een
geïsoleerd object blijven zien. Ondanks verschillende tests en proefmodellen blijft
Aramis een tekentafelconcept. Het wordt nooit echt van een idee tot werkelijkheid.
Geen van de betrokkenen instanties slaagt erin de Rubicon over te steken die Aramis
verdeelt tussen een idee en een praktijk. Aan het slot van zijn boek laat Latour, na alle
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betrokkenen geïnterviewd te hebben uiteindelijk het transportsysteem zelf aan het
woord. In treurige dramatische woorden beklaagt Aramis zich over het gebrek aan
liefde dat haar toekomt. Ze krijgt geen plaats toegewezen in de hybride orde tussen
mensen en dingen, waar ze in de praktijk tot ontwikkeling zou kunnen komen en zich
zou kunnen aanpassen aan de verschillende sociale, technologische en economische
eisen die aan haar worden gesteld. Aramis wordt afgewezen, als het monster van
Frankenstein, een hybride die wordt teruggeworpen tot het rijk van de dingen in
plaats van tussen de sociale orde en de objectieve orde in te mogen staan.
Volgens Collins en Yearley (1992; 1992a) en Bloor (1997; 1997a) gaat Latour hiermee
een stap te ver. Zij betwijfelen of de rol van nonhumans op een zinvolle wijze
beschreven kan worden zonder de representatie ervan zoals die door wetenschappers
wordt verricht in ogenschouw te nemen. Wat kan een analist (Latour zelf in dit geval)
meer weten van nonhumans dan de wetenschapper die ermee te maken heeft? In
plaats daarvan prefereren Collins, Yearley en Bloor de kentheoretische, ontologische
en sociologische afbakening die door het subject-object onderscheid wordt geleverd.
Volgens Latour echter levert dit onderscheid onnodige en onwenselijke beperkingen
op. Hij verlaat doelbewust een onderscheid tussen cognitieve en sociale (menselijke)
processen enerzijds en natuurlijk (objectieve) processen anderzijds voor een
perspectief dat in de eerste plaats de relaties tussen mensen en dingen wil
onderzoeken. Latour stelt:
“ANT is not the empty claim that objects do things ‘instead’ of human
actors: it simply says that no science of the social can even begin if the
question of who and what participates in the action is not first of all
thoroughly explored, even though it might mean letting elements in which,
for lack of a better term, we would call nonhumans. […] The project of ANT
is simply to extend the list and modify the shapes and figures of those
assembled as participants and to design a way to make them act as a
durable whole” (Latour 2005: 72).
Wetenschap heeft zijn effecten op de vormgeving van een samenleving. Nieuwe
sociale verbanden en natuurlijke structuren ontstaan tegelijkertijd.
Latours argumentatie in deze verraadt onmiskenbaar de sporen van het
pragmatisme. De relatie tussen menselijk handelen en objectieve veranderingen is
volgens hem pas goed te begrijpen als ze in hun wederzijdse verhouding worden
bestudeerd. Immers, de status die aan natuurlijke fenomenen wordt toegekend
verandert als gevolg van onze kennis erover. Evengoed kan de mate van
handelingsvermogen die we aan mensen toeschrijven wijzigingen ondergaan doordat
zich nieuwe technieken voordoen. Latour is echter afstand gaan nemen van de term
‘symmetrie’ die hij voor zijn gedeelde aandacht voor humans en nonhumans
gebruikt. Die notie, eens bruikbaar, heeft het nadeel dat ze nog steeds een tweedeling
impliceert tussen een wereld van mensen en een wereld van objecten. Latour
beschouwt netwerken echter niet als een vermenging van twee vooraf bepaalde
werelden, maar beziet de totstandkoming ervan als een beweging: een distributie van
taken die onvoldoende duidelijk wordt wanneer een onderscheid tussen menselijke
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en natuurlijke acties als uitgangspunt wordt genomen. De grens tussen mensen en
dingen, natuur en cultuur wordt steeds opnieuw bepaald en verschijnt in wisselende
gedaantes.
2.7

Conclusie: van representatie naar interventie

In het eerste hoofdstuk van deze studie bleek dat de verspreiding van kennis en
politiek door verschillende auteurs als een bedreiging worden gezien voor het
handelingsvermogen van de overheid en het primaat van de politiek. Zo niet Dewey
en Latour. Met recht kan men de stelling verdedigen dat hun wereldbeeld weinig
anders te zien geeft dan een permanente verplaatsing van de politiek en verspreiding
van kennis. Die pragmatistische zienswijze biedt een programma om de relaties te
bestuderen die een samenleving in stand houden. Dewey en Latour zijn
geïnteresseerd in de verbindingen tussen mensen, problemen, nieuwe objecten (zoals
technologie) en leefomgeving.
Het pragmatistische programma wordt door Dewey deels gemotiveerd door de
nieuwe wetenschappelijk inzichten die in zijn tijd opkomen (Darwinisme, statistiek,
psychologie) waarin de nadruk ligt op het veranderlijke karakter van de werkelijkheid
en de verwevenheid tussen mensen en hun omgeving. Onbevreesd voor de
ontwikkeling van wetenschap en technologie die een grote invloed uitoefenen op de
inrichting van de samenleving, ziet hij daarin juist mogelijkheden voor mensen om
nieuwe relaties in hun leefomgeving aan te knopen. The new era of human
relationships vergt enige moed en een gezonde dosis optimisme maar is niet iets waar
we bij voorbaat bevreesd voor dienen te zijn.
Latour motiveert zijn pragmatisme onder verwijzing naar filosofische auteurs zoals
James, Whitehead en Serres en de socioloog Tarde, die het proceskarakter van de
werkelijkheid benadrukken en het antidualisme tot een ware kunst hebben verheven.
Het werk van Dewey mag zich pas sinds enige jaren in Latours belangstelling
verheugen en biedt vooral een bijdrage aan zijn politieke theorievorming, zoals ik in
het volgende hoofdstuk zal laten zien. Het voornaamste referentiekader voor Latour
wordt gevormd door studies uit verschillende disciplines die zich laten verenigen
onder de vlag van de Science and Technology Studies (STS). Daarin zijn diverse
vakgebieden (wetenschapssociologie, wetenschapsfilosofie, wetenschapsgeschiedenis,
antropologie, etnografie maar ook politieke theorie) betrokken die een filosofische
belangstelling voor de ontwikkeling van ‘kennis’ koppelen aan empirisch
geïnformeerd onderzoek.
Dewey en Latour beschouwen democratie en wetenschap als projecten die de vorm
van de samenleving onderzoeken. Daartoe dient echter wel het gangbare beeld te
worden bijgesteld. In plaats van projecten die legitieme representaties van de
werkelijkheid dienen voort te brengen, beschouwen Dewey en Latour wetenschap en
democratie als projecten die in die werkelijkheid ingrijpen. De titel van een boek van
Ian Hacking46 parafraserend zou men kunnen stellen dat wetenschap en democratie
in hun ogen niet zozeer projecten zijn die de representatie van de werkelijkheid,
Hacking, I. (1983) Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural
Science, Cambridge: Cambridge University Press
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respectievelijk de preferenties van de burgers onderzoeken. In plaats daarvan zien zij
deze als ondernemingen waarin door interventies in de werkelijkheid nieuwe relaties
tussen mensen en dingen gelegd kunnen worden. Interveniëren (bijvoorbeeld door
het doen van experimenten, ‘de leeuw aan zijn staart te trekken’ zoals Bacon het
noemt) is niet slechts een tweede loot aan de wetenschappelijke stam naast het
representeren (het opstellen van beschrijvingen van de werkelijkheid). Dewey en
zeker Latour gaan een stap verder: zij herdefiniëren het opstellen van representaties
als een proces van interventies.
Deze aandacht voor de procesmatige kant van interventies in het kennen en in het
handelen van mensen, staat in nauw verband met de antidualistische benadering van
Dewey en Latour. Bij Dewey komt dit antidualisme tot uitdrukking in een
naturalistische visie, zowel in zijn handelingstheorie (de relatie tussen mens en
omgeving via transacties) als in zijn kennistheorie (de wijze waarop ervaring tot
leerprocessen leidt). Een les van het pragmatisme luidt dat de betekenis van
denkbeelden, uitspraken, handelingen en objecten, in hun toekomstige gevolgen ligt.
Handelingstheoretisch is de belangrijkste conclusie die voor deze studie uit Deweys
filosofie getrokken kan worden, dat in het verkeer tussen mensen, objecten en
leefomgeving, alle betrokken actanten (om een term van Latour te gebruiken)
veranderingen ondergaan. Zowel de ‘kenner’ als het ‘gekende’ is actief betrokken in
deze relatie en ondergaat een veranderingsproces. Kennistheoretisch betekent dit dat
beelden van de werkelijkheid tot stand komen in interactie met die werkelijkheid. Het
bewerkstelligen van een dergelijke interactie verloopt via het opdoen van ervaringen.
De cruciale rol die dergelijke ervaringen spelen, markeert een belangrijk onderscheid
tussen het pragmatisme van Dewey en die neopragmatistische interpretaties (zoals
van Rorty) waarin vooral het talige discours als het transportmiddel wordt gezien.
Het leerproces dat op grond van dergelijke ervaringen tot stand komt, is niet beperkt
tot de systematische beoefening daarvan in de wetenschappen (al doet Deweys kijk
op wetenschap inmiddels wat gedateerd aan). Ook de dagelijkse ervaring biedt in dat
opzicht een vorm van kennisontwikkeling. De kennistheoretische les die daaruit valt
te trekken, is dat er niet bij voorbaat een geprivilegieerde epistemologische ingang
valt aan te wijzen die het primaat verdient in het begrijpen van de werkelijkheid.
Kennis ontstaat als gevolg van het ingrijpen in die werkelijkheid en wat daartoe de
beste ingang biedt (natuurwetenschap, sociale wetenschap, ervaringskennis,
experimenten) staat niet bij voorbaat vast.
Het antidualisme van Latour komt tot uitdrukking in zijn actor-netwerk theorie
(ANT). Zijn werk vormt in een aantal opzichten een belangrijke aanvulling op dat van
Dewey. Latour heeft niet alleen de filosofische en sociologische ruimte vergroot om
na te denken over hybride problemen. Hij heeft tegelijkertijd een innovatief
begrippenrepertoire opgesteld waarmee deze ruimte verder verkend en onderzocht
kan worden. Daarnaast heeft Latour een meer eigentijdse en empirisch
geïnformeerde kijk op de ontwikkeling van wetenschap en technologie opgesteld. Het
werk van Latour levert aldus een bijdrage aan de pragmatistische theorievorming als
het erom gaat de materiële omstandigheden een plaats toe te kennen in de
beschrijving van kennis en handelingsprocessen. Niet de formele relatie tussen
theorieën, uitspraken en feiten staat voor hem centraal, maar de wijze waarop die
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relatie in de praktijk wordt aangebracht en veranderd. Dat is geen machiavellistische
benadering maar een gevolg van de verwevenheid tussen de kennistheorie en de
handelingstheorie. Zowel bij Dewey als Latour zijn kennis en handelen intern met
elkaar verbonden. De figuur van een actor vormt de onmisbare schakel in de
translatie en transactie van problemen binnen netwerken. Het is binnen die
netwerken dat de werkelijkheid waarin we handelen gestalte krijgt.
Latours denken vertoont een sterke continuïteit. Een netwerk wordt evenzeer door
technieken en materialen bijeen gehouden als door zeden en gewoontes. In feite is dat
de kern van Latours algemene symmetriebeginsel. Een object kan weliswaar als een
meteoriet uit de hemel vallen maar krijgt pas betekenis als eindpunt van een lange
keten van metingen, proeven, verslagen en vergaderingen. Pas op het moment dat
een object, een sociaal verband of een feit gedetermineerd wordt, valt het uiteen in
een ‘ding’ en ‘onze kijk op dat ding’. Tot die tijd is er nog geen sprake van een robuust
gegeven.
Ook hier is de overeenkomst met Deweys denken groot. De gezamenlijke wereld is de
uitkomst van interacties, translaties en transacties en ligt er niet ten grondslag aan.
Termen als translatie, vertaling en verplaatsing sluiten aan op het dynamische beeld
van het pragmatisme dat de werkelijkheid in the proces of becoming is en pas gekend
en beoordeeld kan worden in haar effecten. Of het nu gaat om laboratoriumwerk
waar nieuwe wetenschappelijke feiten tot stand komen, over de mobilisering van
macht, mensen en middelen bij de introductie van een nieuwe technologie, om
onderzoek naar een microbe of om de formatie van sociale verbanden, consequent
hanteert Latour een zelfde redenering. Het onderscheid tussen een object en de
beschrijving ervan, tussen een feit en de representatie ervan en tussen een netwerk en
de benaming ervan (als een ‘sociaal’ verband’) ligt nooit ten grondslag aan deze
tweedelingen, maar ontstaat pas achteraf. Om dat ontstaan te bestuderen is geen
analytische benadering nodig die de betekenis van termen als object, waarneming,
feit en theorie onderzoekt of de formele relaties daartussen beschrijft, maar een
empirisch georiënteerde benadering die de ontologische positiewisselingen in kaart
brengt. Dat is geen relativistische opvatting maar een relationistische benadering die
een a priori onderscheid tussen ‘natuurlijke’ en ‘sociale’ verbindingen verwerpt.
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3

PUBLIEKEN EN PROBLEMEN. DE DEMOCRATIETHEORIE VAN
DEWEY EN LATOUR

3.1

De bepaling van the people

Wetenschap, technologie en samenleving, zo leerden we van Dewey en Latour,
vormen geen gescheiden domeinen maar zijn verstrengeld in complexe netwerken. In
de huidige tijd bijvoorbeeld structureert het ragfijne en uitgebreide netwerk van
communicatiemiddelen, transportmogelijkheden en gebouwen de samenleving
evenzeer als de ‘normen en de waarden’ waarop te pas en te onpas een beroep wordt
gedaan. Goed werkende elektriciteitsvoorzieningen leveren waarschijnlijk een
minstens zo grote bijdrage aan de sociale cohesie als een debat over goed fatsoen (de
Vries 2004). De vraag die Dewey en Latour zich stellen is wat deze verstrengeling van
wetenschap, technologie en samenleving betekent voor het denken over democratie.
Anders gezegd: wat moeten we ons voorstellen bij een democratisch project dat een
vereniging van vrije burgers wil construeren maar dat zich er rekenschap van geeft
dat de relaties tussen deze burgers in verregaande mate door wetenschappelijke en
technologische ontwikkelingen vorm krijgen?
Democratie is, in de beroemde woorden van Abraham Lincoln, the government of the
people, by the people, for the people.47 De soevereiniteit van vrije burgers komt aldus
tot uitdrukking in hun verenigbaarheid in een politiek ideaal. Hoe treffend deze frase
ook de gedachte achter het democratische project illustreert, de vraag is hoe the
people in dit ideaal kan worden samengebracht. De hedendaagse ‘fysieke’ netwerken
van wegen, woongebouwen en bekabeling vormen niet zomaar het cement van de
samenleving omdat ze de faciliteiten ter beschikking stellen waarlangs het normale
menselijke verkeer zijn gang kan gaan. Wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen transformeren de maatschappelijke verbanden waarin burgers zich
bevinden. Ze stellen de relaties die hen binden opnieuw ter discussie.
Volgens Dewey en Latour is het dit problematische karakter dat wetenschap en
technologie tot een zaak van democratisch belang maakt. Uitgerekend kwesties zoals
(in onze tijd) genetisch gemodificeerd voedsel, nieuwe informatietechnologie en
genetische tests stellen de maatschappelijke verbanden ter discussie, zoals eerder
(bijvoorbeeld) de aanleg van een spoorwegennet en de invoer van de telefonie de
maatschappij een ander gezicht hebben gegeven. Deze kwesties reconstrueren
bestaande sociale verbanden en nopen tot een evaluatie van heersende normatieve
kaders. Nieuwe publieke problemen krijgen van deze auteurs dan ook een plaats
toegewezen in het hart van hun diagnose van de moderne samenleving. Een a priori
onderscheid tussen zaken die de politiek betreffen en kwesties die de wetenschap
aangaan, is daarvoor niet profijtelijk: nieuwe publieke kwesties manifesteren zich
juist op het snijvlak van deze domeinen.
De verstrengeling van wetenschap, technologie en samenleving betekent dus niet dat
Dewey en Latour de mogelijkheden om politiek in de maatschappij in te grijpen,
failliet hebben verklaard. Zij staan allesbehalve onverschillig tegenover de ernstige
gevolgen van nieuwe publieke problemen. De opkomst van de machine age of de
47
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technological society gaat gepaard met nieuwe gevaren, nieuwe risico’s en nieuwe
ongelijkheden, kortom: met nieuwe politieke problemen. Gangbare politieke
instituties en besluitvormende organen vormen voor Dewey en Latour echter niet het
vanzelfsprekende referentiepunt als het erom gaat een forum te vinden waarop
nieuwe publieke problemen een behandeling verdienen. Dat wil niet zeggen dat zij
geen belang toekennen aan een politieke articulatie van nieuwe problemen. Die
articulatie hoeft in hun ogen echter niet noodzakelijk plaats te vinden binnen de
geijkte democratisch fora. Voor Dewey en Latour staat de vraag centraal hoe een
democratische handelingsruimte kan ontstaan vanuit nieuwe problematische
verbanden.
Probleemgerichte politieke theorie
De politieke theorie die Dewey en Latour op grond hiervan ontwikkeld hebben
(waarbij moet worden aangetekend dat Latours werk in dit opzicht under
construction is) geeft zich hiervan rekenschap. Een ‘politieke theorie’ verschilt in
opzet van zowel de politieke filosofie als van de politieke wetenschappen. Waar de
politieke wetenschappen zich richten op het empirische veld van ‘de politiek’, is een
politieke theorie meer gericht op de betekenis van ‘het politieke’, zoals dat zich ook
kan manifesteren buiten de praktijk van de conventionele politiek (Mouffe 2005: 8).
In tegenstelling tot de politieke filosofie kan een politieke theorie gezien worden als
een poging om ‘het politieke’ te theoretiseren, door specifieke politieke kwesties te
adresseren en niet in de eerste plaats de klassieke politiekfilosofische vraagstukken
als leidraad te nemen. De ontwikkeling van een politieke theorie betekent dat
getracht wordt een coherent netwerk van concepten en abstracties te formuleren om
concrete huidige of recente kwesties in de samenleving te onderzoeken (Wolin 2004:
504).
In dat licht zal het geen verbazing wekken dat de politieke theorieën van Dewey en
Latour niet in eerste instantie aandacht hebben voor zaken als de kwaliteit van de
politieke besluitvorming, de adequaatheid van politieke procedures of het raamwerk
van rechtstatelijke beginselen. In plaats daarvan wenden zij zich tot een set van
problematische praktijken die geen strenge interne relatie met elkaar gemeen hebben
maar wel degelijk ‘familiegelijkenissen’ vertonen. Die gelijkenis is dat in deze
problematische praktijken wetenschappelijke, technologische of ecologische kwesties
spelen, die onmiskenbaar een politieke lading bezitten omdat ze ingrijpende en
verstrekkende maar tevens onvoorspelbare externe effecten zullen hebben. Binnen
die praktijken dienen zich objecten van zorg aan: concrete kwesties en problemen, die
tot politieke actie nopen. Daar aandacht aan besteden, betekent dat nieuwe publieke
kwesties die de aanleiding vormen tot het overdenken van het democratisch project,
onderzocht moeten worden onder de concrete omstandigheden waarbinnen ze zich
aandienen. Het is binnen dergelijke problematische praktijken waarin volgens Dewey
en Latour gezocht dient te worden naar the people die de kern van het democratische
project vormen.
Evenals in het vorige hoofdstuk begin ik mijn bespreking met een uiteenzetting van
de theorievorming van Dewey, in dit geval zijn politieke theorie. Ik beroep me
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daarvoor in de eerste plaats op zijn The Public and its Problems (1927) om zijn
innovatieve politieke theorie te bespreken en het alternatief dat hij daarin voor the
people heeft voorgesteld. Daarnaast zal ik ingaan op enkele onvolkomenheden in zijn
werk. In het tweede deel van dit hoofdstuk zal ik de aansluiting zoeken met het
politiektheoretische werk van Latour (2004; 2005; 2005a). Voor een uiteenzetting
van diens politieke theorie maak ik gebruik van verschillende publicaties van zijn
hand waarin een nieuw pragmatistisch democratisch programma in ontwikkeling is
dat belangrijke aanvullingen op Deweys werk biedt en dat relevant is voor de
politieke vraagstukken die in deze studie centraal staan. Tevens ga ik in op enkele
lacunes in zijn theorie en de wijze waarop Deweys denkbeelden kunnen helpen die te
overkomen.
3.2

Deweys afscheid van de gemeenschap

De notie van een ‘democratie’ kent zijn oorsprong in de relatief kleine en
overzichtelijke gemeenschap van de antieke Griekse stadstaat. Etymologisch bezien
betekent het begrip demokratia dat het volk (de demos) de politieke macht (kratos)
bezit in een staat. Dat laatste is belangrijk: in Athene gold democratie voor de
burgers, de ingezetenen van de stad met bepaalde rechten. Het sloot de boeren buiten
de stad (die onder een feodaal regime vielen) en de slaven en de vrouwen in de stad
(die geen burgerrechten hadden, maar wel een meerderheid van de volwassen
bevolking vormden) uit. Democratie heeft dus met staatsvorming en burgerschap te
maken. Maar evengoed betekent democratie een bepaalde attitude, een 'gevoel' voor
welk onrecht voorkomen kan worden door de macht aan het volk te laten in plaats
van deze aan een tiran, aan de rijken, of aan de adel te geven. Zoals in Athene al
verwoord werd door Demosthenes, betekent democratie ook een compassie met de
zwakkeren en het bieden van bescherming tegen sterke en machtige individuen die
wreed handelen tegen burgers. Het hebben van en leven in een democratie betekent
zo bezien ook dat een vorm van beschaving wordt nagestreefd en een manier om tot
rechtvaardigheid te komen en onrecht uit te sluiten. Zonder aan deze waarden te
tornen is het idee van democratie dat Dewey heeft ontwikkeld van een geheel eigen
aard. Voordat ik de nuances daarvan bespreek behandel ik eerst de maatschappelijke
veranderingen en de theoretische overwegingen die Dewey ertoe brengen een
alternatief concept van democratie uit te werken.
The Great Society
Het mag opmerkelijk worden genoemd dat de kernideeën van de democratie van
toepassing zijn verklaard op moderne, complexe samenlevingen. De schaal van de
moderne staat, de complexiteit van de maatschappelijke problemen, de
ondoorzichtigheid van de bestuursmachine en de ingewikkelde relaties waarin
burgers zich bevinden, verhouden zich immers maar moeizaam tot het originele idee
van democratie waarin een relatief kleine elite van vrije burgers een stadstaat
bestuurt. Dewey spreekt daarom van de spanning tussen democratie ‘kleine schaal’ en
de uitdagingen van de Great Society. Die spanning vereist een nieuwe manier van
denken over politiek.
59

Het interessante van Deweys conceptie van democratie is dat hij politiek niet situeert
in een overzichtelijke gemeenschap maar er van meet af aan vanuit gaat dat politiek
er is omdat we in een samenleving met vreemden leven, met mensen die niet direct
betrokken zijn bij onze alledaagse transacties maar daarvan wel de gevolgen zullen
ondervinden. Dewey trok met andere woorden de consequenties uit het feit dat we in
een Gesellschaft en niet meer in een Gemeinschaft leven waarin iedereen de ander
kent en overzicht bestaat. Moderne staten zijn in die zin zonder precedent. Wat we
zien (en Dewey spreekt over de Verenigde Staten van de jaren ’20 van de vorige eeuw)
zijn talloze processen van schaalvergroting: door de aanleg van infrastructuren voor
transport, de verspreiding van communicatiemedia en de stromen immigranten. De
stem van het volk komt daarin nauwelijks nog rechtstreeks tot uitdrukking maar
wordt bemiddeld door politici, experts, media en belangenverenigingen. Dat roept de
vraag op of er in de moderne staat nog wel sprake kan zijn van the people zoals
Lincoln die in zijn prachtige zinsnede opriep; en of een dergelijk gezelschap in staat
kan worden geacht zichzelf te herkennen en tot uitdrukking te brengen in een politiek
systeem.
De Great Society mag de praktijk zijn geworden, de Gemeinschaft blijft ondertussen
wel Deweys ideaal. Dewey realiseert zich echter dat de terugweg is afgesneden. Het
normatieve probleem waarvoor hij zich gesteld zag is hoe in een Great Society
datgene kan worden gecreëerd wat we waarderen in een Gemeinschaft, namelijk het
face-to-face contact, het overleg, het wederzijds begrip, solidariteit, het rekening
houden met elkaar (Dijstelbloem, Schuyt en De Vries 2004: 136). De kwestie
waarmee Dewey zich geconfronteerd weet is dat ontwikkelingen op het gebied van
wetenschap, technologie, communicatiemedia en transport een radicale
transformatie van de samenleving hebben bewerkstelligd, maar dat onze inrichting
en denkwijze over politieke instituties nog dateren van de tijd dat de wereld relatief
overzichtelijk was:
“The same forces which have brought about the forms of democratic
government, general suffrage, executives and legislators chosen by
majority vote, have also brought about conditions which halt the social
and humane ideals that demand the utilization of government as the
genuine instrumentality of an inclusive and fraternally associated public.
“The age of human relationships” has no political agencies worthy of it.
The democratic public is still largely inchoate and unorganized.” (Dewey
1927: 109)
Onze politieke instituties zijn verworden tot een dogma. Waren ze ooit een specifieke
oplossing voor de problemen van toen, nu zijn ze gestold in hun vorm. Wat nodig is
volgens Dewey, is een nieuw experiment.
Breken met twee tradities
Deweys democratische experimentalisme wordt theoretisch gezien geboren uit
onvrede met twee klassieke politieke tradities. De eerste traditie waar hij zich tegen
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keert, ziet ‘democratie’ primair als een manier om tot collectieve wilsvorming te
komen. De tweede legt sterk de nadruk op de bescherming van individuele rechten.
De notie van een collectieve wilsvorming (zoals bijvoorbeeld verwoord in Rousseau’s
volonté générale) staat echter op gespannen voet met de problemen die zich in
complexe samenlevingen voordoen. De introductie van nieuwe entiteiten en de
complexe grensafbakening van problemen maakt dat de groep van burgers die de
gevolgen van een kwestie ondervindt van geval tot geval kan verschillen, partieel is en
weinig continuïteit vertoont. De problemen die spelen kunnen niet alleen door
aggregatie van politieke meningen worden geïdentificeerd. Wat volgens Dewey nodig
is, is een alternatief voor het beschouwen van de body politic als een bestaande
gemeenschap waarvan de collectieve wil dient te worden vastgesteld. Er is een vorm
van democratie nodig die zich op specifieke groepen burgers richt.
Eveneens plaatst Dewey een amendement bij de (liberale) democratieopvattingen die
het accent, omgekeerd, leggen op de bescherming van individuele rechten. Waar in
Deweys ogen de eerste traditie een onterechte gelijkstelling toekent van het collectief
aan een verzameling mensen, schenkt de tweede traditie onevenredig veel aandacht
aan de bescherming van individuele (economische) belangen omdat er wel degelijk
problemen zijn die het individu overstijgen. Dewey stelt daarom een alternatief voor.
Dat doet hij door het onderscheid tussen ‘individueel’ en ‘collectief’ te verlaten. In
plaats daarvan stelt hij voor om een flexibel, probleemafhankelijk onderscheid te
maken tussen ‘publieke’ en ‘private’ consequenties. Niet een politiek-sociologische
bepaling van personen of groepen vormt bij hem de basis voor een
democratieopvatting, maar een functionele en op consequenties gerichte denkwijze.
Wie de consequenties van een probleem in kaart wil brengen, zal meer in zijn bagage
moeten hebben dan een cursus politieke retoriek en kennis van het bestuursapparaat.
Juist de gevolgen van complexe maatschappelijke kwesties laten zich niet eenvoudig
ontrafelen en vereisen verschillende soorten kennis. De methode die Dewey bij dit
perspectief voor ogen staat, is een combinatie van wetenschappelijk onderzoek met
democratie. Die verstrengeling is in zijn visie allesbehalve een ‘technocratische’
oplossing. Technocratie verwerpt hij. Een ‘technocratie’ is niet alleen moreel gezien
twijfelachtig en vatbaar voor allerlei gevaren (tirannie door experts, te grote invloed
van economische belangen en de stem van het kapitaalkrachtige bedrijfsleven), maar
kent ook epistemologische bezwaren. Wanneer machtsuitoefening in handen is van
een kleine groep van experts, zijn de bestuurders niet alleen doof voor de opinies van
het volk over misstanden en gepercipieerde problemen, maar wordt ook geen gebruik
gemaakt van de kennis die in de samenleving aanwezig is. Niet alleen sluit de
regerende klasse zich zo af van de belangen die ze geacht wordt te dienen, het zal
haar uiteindelijk ook aan de kennis ontbreken om oplossingen te bedenken. Dewey
maakt korte metten met het bekende argument van Plato voor een regering van
wijzen, dat het net zo min verstandig is het maken van een schoen over te laten aan
een leek, als het bestuur van een staat aan niet ter zake deskundigen. Ook al is de
schoenmaker de expert, de drager ervan weet het beste waar de schoen knelt, aldus
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Dewey.48 Complexe problemen zijn niet alleen op te lossen door de besluitvorming
aan bestuurders en experts over te laten. Ten eerste is ook de perceptie van de
overheden gekleurd en niet noodzakelijk juist. Informatie van burgers kan dus
aanvullend zijn. Ten tweede kunnen experts wel uitspraken doen over technisch
adequate oplossingen maar vertegenwoordigen ze niet de belangen die ook nodig zijn
om de sociale doelstellingen te bepalen (Dewey 1927: 205-207).
3.3

Publieke en private consequenties

In Deweys pragmatistische politieke theorie, zoals hij die in The Public and Its
Problems (1927) uiteen heeft gezet, is democratie niet gebaseerd op een ‘collectief’.
Evenmin legt hij de nadruk op de bescherming van individuele rechten of belangen.
In plaats daarvan stelt hij een benadering voor waarin de omvang en de reikwijdte
van politieke kwesties bepaald dienen te worden. Dewey is geïnteresseerd in de
effecten van nieuwe problemen. Het ‘volk’, de demos, is niet gegeven, maar
afhankelijk van de kwestie die aan de orde is. Dewey introduceert daarom een andere
opvatting over wie de demos of de relevante gemeenschap is in een democratie. In
plaats van de demos, het volk, of the people, spreekt hij van the public.49 In Deweys
opvatting is politiek niet in de eerste plaats een zaak van een gemeenschap van
mensen die met elkaar overleggen, maar een zaak die voortkomt uit de
omstandigheid dat private handelingen en transacties consequenties kunnen hebben
voor vreemden die niet direct bij deze handelingen of transactie betrokken zijn. Een
publiek bestaat dientengevolge uit:
“all those who are affected by the indirect consequences of transactions
to such an extent that it is deemed necessary to have those consequences
systematically cared for.” (Dewey 1927: 15-16).
Het gradatieverschil tussen gevolgen van publieke en van private aard is niet bij
voorbaat vast te stellen: het dient onderzocht te worden. ‘Publiek’ is dus een relatieve
Vergelijk het klassieke argument tegen Plato over de koningfilosoof, de expert die ook machthebber
is op grond van zijn kennis. Een expert zoals een stuurman mag dan wel het beste weten hoe je een
schip bestiert, voor de vraag welke kant dat schip op moet, kunnen ook anderen hun mening geven.
49 Etymologisch gezien stamt het begrip ‘publiek’ (als tegenhanger van ‘privaat’) af van de
corresponderende Latijnse term res publica (versus res priva). Geuss (2001a: 34-37) geeft aan dat het
begrip 'publiek' in res publica komt van populus dat weer verband houdt met publicus en mogelijk
afkomstig is van pubes, een term waarmee de volwassen populatie werd aangeduid maar dat ook
'schaamdelen' betekent en aldus lijkt te slaan op de groep van 'weerbare mannen', in de woorden van
Geuss: boys with sap in them. Publicus betekent zo bezien 'horende tot het geheel van het volk' wat in
de nimmer versagende Romeinse zin al snel staat voor: zij die dienst doen in het leger. Deze relatie
tussen 'publiek' en 'dienst hebben in het leger' maakt dat in de Romeinse zin een burger die zich tegen
de res publica keert niet alleen zijn rug afwendt van de publieke zaak maar welhaast een
oorlogsverklaring aan het adres van de status quo van de heerschappij in Rome afgeeft en zich
verklaart tot een enemy of the state. Het begrip populus verwijst naar het volk, niet zomaar een volk
maar dat van de staat. De Romeinse staat kende een constitutioneel onderscheid tussen de senaat, de
magistratuur en het volk. Instituties waarin de laatste participeerde werden met popular aangeduid
maar deelname was in de eerste plaats voorbehouden aan de adel (de patricii) die aldus als het
eigenlijke volk werden beschouwd. Pas met de intrede van de burgers (plebeii) begon het volk iets weg
te krijgen van een plebs, de gewone burgers en daarmee in sommige gevallen onvermijdelijk van een
menigte of massa (multitudo) (Hannay 2005).
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term. Een publiek is dan ook iets anders dan een gemeenschap. Er is op voorhand
geen reden te denken dat degenen die deel uitmaken van een publiek enige sociale
band met elkaar hebben. Wat ze verenigt, kan een medische kwestie zijn of een
stedenbouwkundige problematiek. Een voorbeeld van een dergelijk publiek dat
Callon (2005: 308-313) noemt, zijn zogenaamde weesgroepen: patiënten die een
zeldzame ziekte met elkaar delen en voor wie farmaceutische bedrijven geen
geneesmiddelen ontwikkelen omdat de markt voor hen te klein is om economisch
gezien interessant te zijn. Voor deze publieken is een taak voor de staat weggelegd, in
de financiering van onderzoek en productie van weesgeneesmiddelen. De staat komt
aldus in beeld als behartiger van de publieke zaak, dat wil zeggen: als de instantie die
er zorg voor draagt dat het publiek georganiseerd wordt (door middel van
voorlichting bijvoorbeeld). Zij neemt de taak op zich om degenen die voor de
(negatieve) indirecte gevolgen van private handelingen komen te staan, adequaat te
beschermen of te compenseren (Nelis et al. 2004).
Voor het denken over democratie en de democratische praktijk heeft dit grote
implicaties. In de klassieke opvattingen over democratie vormt de staat een
voorwaarde voor een democratie: zij verschaft de instituties, de procedures en de
instrumenten (de middelen) die het proces van collectieve wilsvorming mogelijk
maken dat moet leiden tot de formulering en realisatie van algemene belangen (het
doel, zoals gedeelde welvaart of veiligheid). Dewey draait de relatie om. Hij
vereenzelvigt niet op voorhand ‘de staat’ met ‘het publiek’ maar onderkent dat de
staat een veelvoud van publieken moet bedienen. In plaats van een essentialistische
speurtocht naar wat een staat is, kiest Dewey voor een functionalistische benadering.
Hij concentreert zich op de taken die een staat en haar functionarissen krijgen
toebedeeld. Dewey onderkent dat mensen door zeer uiteenlopende banden aan elkaar
worden gesmeed. Zulke banden kunnen het karakter van familie- of bloedbanden
hebben, zij kunnen door geografische omstandigheden worden gecreëerd (rivieren en
bergen scheiden mensen of veroordelen hen tot elkaar) of economisch van aard zijn.
Pas waar de gevolgen van transacties anderen daarbuiten treffen, is er sprake van een
publieke aangelegenheid en komt de staat in het vizier (Dewey 1927: 67).50 Dewey
postuleert de staat aldus niet als een neutrale bureaucratie die geen onderscheid
maakt voor alle geledingen van volk. De staat bedient verschillende publieken. De
reikwijdte van de staat is afhankelijk van de consequenties van bepaalde acties en de
functies die aan de staat worden toebedeeld. Dat roept echter wel twee vragen op, die
ik in de volgende paragrafen zal behandelen: wat moeten we precies verstaan onder
‘consequenties’ of ‘externe effecten’ en hoe zijn deze toe te schrijven aan een bepaald
probleem?
Externe effecten
Op Deweys democratisch toneel vervult het publiek een dubbelrol. Het publiek
bestaat zowel uit degenen die (passief) de gevolgen van een probleem ondergaan, als
“The lasting, extensive and serious consequences of associated activity bring into existence a public.
In itself it is unorganized and formless. By means of officials and their special powers it becomes a
state. A public articulated and operating through representative officers is the state; there is no state
without a government, but there is also none without the public” (Dewey 1927: 67).
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uit de massa die zichzelf (actief) groepeert rond bepaalde kwesties. In beide gevallen
is een rol van de staat vereist, zo kan men beredeneren. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer er geen onafhankelijke derde partij is of wanneer een beroep op bepaalde
rechten via een juridische weg onhaalbaar is. De vraag die zich daarbij aandient is
hoe functies aan een staat kunnen worden toebedeeld op grond van de consequenties
die acties van mensen hebben. Hoe kan worden bepaald of een kwestie van dien aard
is dat ze publiek is, het private overstijgt, politiek wordt en een staat vereist om een
‘regeling’ te treffen?
Op dit punt is het belangrijk te onderstrepen dat het onderscheid tussen publiek en
privaat bij Dewey niet overeen komt met dat tussen sociaal en individueel. Een
sociale handeling heeft een privaat karakter zolang de gevolgen ervan de betrokken
actoren niet overstijgen. Maar een individuele daad kan een publiek karakter hebben
doordat de gevolgen daarvan meer mensen, vreemden, treffen (Dewey 1927: 12-14).
Die gevolgen hebben in belangrijke mate van doen met de veranderende aard van de
gevolgen van wetenschap, technologie en economie in de machine age:
“the far-reaching character of consequences, whether in space or time;
their settled, uniform and recurrent nature, and their irreparableness.”
(Dewey 1927: 64)
Deze zienswijze brengt een strenge vereiste met zich mee: ze staat of valt met de
mogelijkheid dat de gevolgen van de kwesties die het publiek treffen in kaart kunnen
worden gebracht. De analyse die Dewey daartoe gaf komt in veel opzichten overeen
met de manier waarop in de economische theorie over ‘externe effecten’ wordt
gesproken (Dewey 1927: 35).51 Negatieve externe effecten (gevolgen van een daad die
anderen schade berokkent) zijn in de economische zienswijze een vorm van
marktfalen. Niet bij een transactie betrokken partijen zullen kosten moeten maken
om hun welvaartsvermindering te compenseren wanneer deze niet verrekend zijn.
Om in dergelijke situaties ervoor te zorgen dat de kosten wel aan een bepaalde partij
worden toegerekend kan naar de rechter worden gestapt. Maar als de kosten aan
niemand kunnen worden toegerekend is een derde partij (zoals de staat) nodig die er
zorg voor draagt dat de externe kosten alsnog worden verrekend of die door
wettelijke maatregelen te nemen de gevolgen van transacties beperkt.52 Dewey neemt
deze redeneerwijze over, zij het met een verschil. Zijn idee van de staat beperkt zich
51 Het onderscheid tussen privaat en publiek wordt volgens Dewey bepaald door de mate van externe
effecten van een kwestie: “In the first, interest and control are limited to those directly engaged; in the
second, they extend to those who do not directly share in the performance of acts.” (Dewey 1927:35).
52 Zie voor een heldere uiteenzetting van deze economistische denkwijze in het Nederlandse taalgebied
Teulings, C.N., A.L. Bovenberg en H.P van Dalen (2003) De Calculus van het publieke belang, Den
Haag: Kenniscentrum voor ordeningsvraagstukken. De auteurs komen aan de hand van de theorie van
de externe effecten tot een bepaling van welke zaken als publiek dienen te gelden (waarvoor
overheidsbemoeienis gewenst is) en welke zaken privaat zijn (en waarvoor de markt in principe
afdoende is). Dat de bepaling van wat ‘publiek’ is ook een politiek moment kent, is geen kwestie
waaraan de auteurs aandacht besteden. Het belangrijkste verschil met de denkwijze van Dewey is dat
hij de externe effecten koppelt aan het ontstaan van een nieuw publiek, een notie die in de
economische zienswijze ontbreekt. Voor een kritiek van de economistische benadering van Teulings.
Bovenberg en van Dalen zie Kenniscentrum voor ordeningsvraagstukken (2004) Essays over de
Calculus van het publieke belang, Den Haag: Kenniscentrum voor ordeningsvraagstukken.
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niet tot een aanvulling op het falen van marktpartijen (dus als afgeleide van een
economische analyse van de samenleving) maar betreft een zorgsysteem voor alle
problemen die indirecte consequenties veroorzaken, zoals bijvoorbeeld
natuurrampen en de onvoorziene gevolgen van technologische projecten. Bovendien
dient de theorie van de externe effecten in zijn analyse ook om de aard van de
politieke gemeenschap in de democratietheorie te heroverwegen. Niet de precieze
wijze waarop mensen gecompenseerd of beschermd moeten worden staat bij hem
centraal (door middel van verzekeringen, staatsteun of financiële vergoeding van
gedupeerden) maar de vraag hoe als gevolg van nieuwe problemen, nieuwe publieken
ontstaan.
De kadrering van een kwestie
In een van de eerste besprekingen van The Public and Its Problems in 1929 merkt
William Hocking op dat een groot deel van de redenering van Dewey bestaat uit het
in kaart brengen van een bepaalde stand van zaken (de externe effecten). Hoe komt
men te weten wat de gevolgen van een handeling of transactie zijn en hoe wordt aan
de hand daarvan beoordeeld of iets publiek of privaat is? In de eerste plaats hangt het
af van de kennis die men heeft van de mogelijke gevolgen van een handeling. In de
tweede plaats hangt het af van wat wordt verstaan onder een ‘gevolg’. In de derde
plaats is het oordeel van de betrokkenen van belang over wat voor soort gevolgen
nadere zorg behoeft (en dus onderwerp van politiek beraad moet worden). Tenslotte
is het niet van tevoren duidelijk wie beschouwd moeten worden als ‘direct betrokken’
bij een bepaalde zaak (Geuss 2001a: 85).
Neem als voorbeeld een fabriek die schadelijke stoffen uitstoot. In de hoogtijdagen
van de Industriële Revolutie geldt als relevante context van de externe gevolgen van
de uitstoot in het beste geval de directe leefomgeving. Zolang een schoorsteen hoog
genoeg is om de rook en andere afvalstoffen zo te verspreiden dat ze over de directe
leefomgeving heen trekt en wordt meegedragen door de wind om ergens anders neer
te slaan, worden de negatieve externe effecten van het productieproces niet
toegerekend aan de eigenaar. De uitstoot is geen publieke zaak omdat er geen kennis
voorhanden is (de eerste factor) om de disseminatie van de stoffen en de plaats van
neerslag of omzetting te kunnen detecteren. Als men de donkere wolken kan volgen
en zien dat ze kilometers verder neerslaan aan de oever van een rivier, dan zou men
wellicht hebben kunnen concluderen dat de effecten zover van de leefomgeving
verwijderd zijn dat ze schadeloos zijn (de tweede factor). Maar het is niet uitgesloten
dat delen van die schadelijke stoffen vervolgens in het water komen en alsnog
schadelijke effecten hebben voor de visstand daar. En als men daar al weet van heeft
dan is het nog een kwestie van afweging of dat gevolg relevant wordt bevonden (de
derde factor). Zowel de aard van het gevolg als het oordeel daarover zijn dus van
belang. Iets anders ligt de kwestie misschien als toevallig enkele vissers afhankelijk
zijn van de kwaliteit van het water om voldoende gezonde vangst met de netten
binnen te halen. Zouden deze vissers als direct betrokkenen (en gedupeerden) zijn
aangemerkt (de vierde factor)?
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Het hangt dus van nogal wat factoren af wanneer iets gedefinieerd kan worden als
een publiek probleem en een politieke kwestie wordt. In zekere zin is dit een zaak van
framing, het vaststellen van het juiste kader waarbinnen bezien kan worden of de
gevolgen van een actie privaat zijn en waarbuiten ze als publiek gelden (Callon 1998:
248-255). Het framen van een probleem is het vaststellen van een adequaat kader
waarbinnen het probleem beoordeeld dient te worden.
3.4

Tekortkomingen in Deweys politieke theorie

The Public and Its Problems biedt een innovatieve maar allesbehalve een
probleemloze theorie. Het unieke van Deweys notie van the public is dat hij deze niet
verbindt aan een locatie of een ruimtelijke sfeer, maar aan problemen en de staat
daar vervolgens relatief aan maakt. Wie het publiek denkt te vinden door aan de
voordeur van de staat aan te kloppen, is op het verkeerde spoor. Het publiek is
bewildered en verworden tot a ghost which walks and talks (Dewey 1927: 122-125).
De publieken in the machine age worden niet alleen door fysieke verbanden en
nabijheid met elkaar verbonden (Dewey 1927: 142).53 We hebben, volgens Dewey, te
lang op de verkeerde locaties naar de staat en het publiek gezocht. Dat is geen kwestie
van onachtzaamheid; er ligt een verkeerde gedachte aan ten grondslag. Wie een
empirische notie van de staat en van het publiek wil ontwikkelen, moet geen
metafysische of historische ontstaansgeschiedenis schrijven die een causale
verklaring voor de ontwikkeling ervan geeft, maar een consequentialistische
benadering kiezen die de indirecte gevolgen van bepaalde problemen traceert en
onderzoeken welke instanties daar de zorg voor dragen. Het kan in die optiek best zo
zijn dat de staat een leeg verband te zien geeft wanneer er geen aanleiding is om een
voorziening te treffen. De vorm van de staat is niet bij voorbaat vastgelegd maar laat
zich zien in een experimenteel proces dat aan verandering onderhevig is: de staat
moet altijd herontdekt worden (Dewey 1927: 27-35).
Om een beeld te krijgen van de omvang en de variëteit van the new era of human
relationships is dus een brede oriëntatie op en een scherpe neus voor publieke
problemen nodig. In feite doet zich een tweevoudig probleem voor. In de eerste
plaats, de identificatie van de concrete gevolgen van kwesties die mensen treffen
(zoals milieuvervuiling, voedselveiligheid, gezondheidsproblemen). In de tweede
plaats, de identificatie van het publiek. Door de schaal van de schadelijke gevolgen
weet het publiek zich niet automatisch verenigd. Het kan zelf geen adequate reactie
ondernemen:
“Indirect, extensive, enduring and serious consequences of conjoint and
interacting behavior call a public into existence having a common
interest in controlling these consequences. But the machine age has so
enormously expanded, multiplied, intensified and complicated the scope
of the indirect consequences, have formed such immense and
consolidated unions in action, on an impersonal rather than a
“The ties which hold men together in action are numerous, tough and subtle. But they are invisible
and intangible.” (Dewey 1927: 142)
53
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community basis, that the resultant public cannot identify and
distinguish itself.” (Dewey 1927: 126)
Wil het publiek in staat worden gesteld zich onder een gezamenlijke vlag te verenigen
om zelf zorg te dragen voor de problemen die hen bereiken; of wil een instantie deze
taak op zich nemen en zich de articulatie van een publiek of de regulering van hun
problematiek ter harte nemen, dan zal daarvoor een regeling of een organisatie
gevonden moeten worden. We kunnen er niet vanuit gaan dat de bestaande politieke
instanties of overheidsorganisaties automatisch de weg naar de nieuwe locaties weten
te vinden: over het algemeen beschouwen die volgens Dewey nieuwe problemen niet
als een kans om hun vorm eindelijk aan de huidige tijd aan te passen, maar zien ze
problemen als een verstoring van hun normale routineuze functioneren.
Cesuur
De innovatieve politieke theorie in The Public and Its Problems wordt helaas
verstoord door een cesuur in Deweys redenering die voor enige onduidelijkheid in
zijn werk zorgt. Waar Dewey in de eerste hoofdstukken zijn notie van het publiek
duidelijk het primaat geeft boven de staat, en de verhouding tussen het publiek en
‘zijn’ problemen als uitgangspunt neemt in plaats van het bestaan van een bepaalde
sociale en politieke gemeenschap, lijkt hij in de laatste twee hoofdstukken de functie
van de staat en de politieke processen die erin plaatsvinden toch weer te
rehabiliteren. Wie de laatste passages uit The Public and Its Problems erop naslaat,
kan met goed fatsoen verdedigen dat daar niet alleen een omschrijving van een
innovatief democratisch programma is te lezen, maar ook een pleidooi om dat
programma in eerste instantie te grondvesten op de nabije gemeenschap van de
buurten en de wijken. Volgen we de laatste twee hoofdstukken van The Public and Its
Problems op de voet, dan lezen we het betoog van een geïnspireerd denker die de
problemen van The Great Society tracht te bezweren door de waarden van de The
Great Community nieuw leven in te blazen. In de wijze waarop dat gebeurt, doet
Dewey echter mijns inziens zichzelf en zijn eerdere analyse uit dat boek jammerlijk
tekort. Immers, wat we daar zagen was niet de verdediging van de stelling dat “the
essential need […] is the improvement of the methods and conditions of debate,
discussion and persuasion” (Dewey 1927: 208), noch de onderbouwing van de these
dat “democracy must begin at home, and its home is the neighborly community”
(ibidem: 211) en evenmin een pleidooi dat “in its deepest and richest sense a
community must always remain a matter of face-to-face intercourse” (ibidem: 213).
Wat we daarvoor lazen was iemand die het democratische project in de eerste plaats
van toepassing verklaard op mensen die vreemden voor elkaar zijn.
Geheel verbazingwekkend is deze cesuur niet. Een belangrijke doelstelling van Dewey
bestaat er immers uit om in de Great Society nieuwe vormen van
gemeenschapswerking na te streven die burgers in staat stellen zich te ontplooien en
te ontwikkelen tot kritische individuen. Scholen en de settlement houses zijn locaties
waarvoor hij dergelijke voorstellen ontwikkelt: maatschappelijke instellingen die zijn
aan te treffen in buurten en wijken, in de directe leefomgeving van mensen en van
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waaruit zich een programma van sociale acties laat ontwikkelen door betrokken
bestuurders en wetenschappers. Volgens Marres (2005) bestaat deze wending eruit
dat hij eerst de formatie van de staat relatief heeft gemaakt aan het publiek dat de
gevolgen van een bepaalde kwestie ondervindt, maar in het tweede deel alsnog
voorstelt om de sociale gemeenschap als basis (zelfs als synoniem) voor de
democratie te nemen. Dat impliceert dat Dewey de notie van een publiek dat a
posteriori ontstaat, als effect van de gevolgen van een kwestie, in tweede instantie
alsnog inruilt voor het idee van the public als een demos, de gemeenschap van te
vertegenwoordigen burgers. De politieke gemeenschap en de sociale gemeenschap die
hij in de eerdere hoofdstukken van elkaar (onder)scheidde, laat hij nu toch weer
samen vallen.
We doen het werk van Dewey echter tekort als we terugvallen op de notie van een
‘sociale gemeenschap’ als ingang voor het democratisch project. Het feit dat
publieken zich rond problemen groeperen, wil niet zeggen dat deze publieken
noodzakelijkerwijs aan een vaste locatie verbonden zijn. Immers, wat we hieraan
voorafgaand gelezen hebben, is een hartstochtelijke explicatie van het idee dat om te
begrijpen wat democratie is, we het beeld moeten loslaten dat democratie gebaseerd
dient te zijn op ofwel de notie van een collectieve gemeenschap, ofwel de notie van de
bescherming van individuele rechten en belangen. We begrijpen een democratie
onvoldoende als we alleen kijken naar de werking van verkiezingen en
meerderheidsbesluitvorming of naar de bescherming die de rechtsstaat en de rule of
law biedt. Wat Dewey voorstelt is om zowel het onderscheid tussen individueel en
gemeenschappelijk los te laten, als het idee dat democratie georganiseerd wordt door
een aantal bepaalde instituties (parlementen, overheden). Daarvoor in de plaats stelt
hij het idee dat democratie betrekking heeft op het behartigen van de problemen van
publieken die voor ingrijpende kwesties staan. Die publieken ontstaan als gevolg van
de langdurige en ingrijpende indirecte consequenties van de kwesties die we
aantreffen in de moderne tijd. In onze tijd geplaatst: volksgezondheidsproblemen,
milieuvervuiling, de gevolgen van nieuwe technologie. Deweys public bestaat
paradoxaal genoeg volgens Marres (2005: 58) uit een community of strangers (een
contradictio in terminis) of, om de rol van hybride problemen en objecten beter te
benadrukken: a community of strange things. Hoe kan een dergelijke verzameling de
middelen, de macht, de mogelijkheden en de instituties vinden of scheppen om een
bepaald probleem op te lossen? Daartoe amendeert Marres Deweys eigen notie van
the public. In de eerste plaats kunnen wij heden ten dage niet volstaan met Deweys
idee van instituties. Er bestaat niet een enkel institutioneel raamwerk: de staat kent
vele instellingen en politieke fora die bovendien in een onderlinge
spanningsverhouding kunnen staan. Ten tweede heeft Dewey weinig aandacht voor
het proces waarlangs een publiek zich zou kunnen organiseren in praktische of
institutionele zin. Volgens Marres is er een tussenstap nodig. Marres (2005: 60-65)
ontkoppelt de dubbele betekenis die Dewey aan the public geeft in twee
bestanddelen: enerzijds degenen die de gevolgen van een actie ondergaan, anderzijds
zij die zich organiseren teneinde maatregelen te nemen. Op die laatste taak zal het
democratische project toegesneden dienen te zijn.

68

Democratische diaspora
De ideale combinatie die Dewey voor ogen staat van democratie en kennis heeft veel
weg van een maatschappelijk laboratorium. De bestanddelen bestaan uit vrij publiek
debat, onderzoek, open communicatie en een experimentele houding. Uit The Public
and Its Problems laten zich met betrekking tot de relatie tussen politiek, overheid,
burgers en experts in een democratie enkele programmapunten concluderen. In de
eerste plaats bepleit Dewey een combinatie van de sociale wetenschappen en
overheidsbeleid (public policy). In de tweede plaats ziet hij een belangrijke rol voor
publieke intellectuelen. In de derde plaats moedigt hij empowerment van burgers
aan. In de vierde plaats onderstreept hij het belang van praktische kennis en
intelligente informatie. In de vijfde plaats brengt hij sterk het belang van training en
educatie onder de aandacht. En tenslotte geeft hij aan wat de waarde en het nut van
lokale gemeenschappen is. De voor deze studie belangrijkste conclusie echter is dat
‘politiek’ zich dient te concentreren op de detectie van problemen en het traceren van
publieken, meer dan op de vorming van de collectieve wil of de bescherming van
individuele rechten.
Wie de gedachtegang van Dewey volgt heeft een lange en afwisselende reis voor de
boeg. We moeten ons in de zoektocht naar het publiek niet op het verkeerde been
laten zetten door alleen de overheidsinstellingen te bezoeken en de politieke
instituties langs te gaan die de gestolde vormen zijn van de democratische
oplossingen die in het verleden zijn gezocht. We moeten juist ook de nieuwe locaties
aandoen waar de hedendaagse problemen zich manifesteren. Publieke plaatsen zijn
dan niet alleen parlementen, overheidsgebouwen of rechtbanken, maar ook
ziekenhuizen, asielzoekerscentra en elektriciteitscentrales. Zoals Dewey suggereert:
“The questions of most concern at present may be said to be matters like
sanitation, public health, healthful and adequate housing, transportation,
planning of cities, regulation and distribution of immigrants, selection
and management of personnel, right methods of instruction and
preparation of competent teachers, scientific adjustments of taxation,
efficient management of funds, and so on.” (Dewey 1927: 124)
Wie deze plaatsen zal bezoeken en zich over de problematiek buigt, zal tal van
complexe verbanden ontwaren: tussen mensen en gebouwen, corporaties, hygiëne,
virussen, logistiek, spoorlijnen, etc. Naar een politiek loket is het echter lang zoeken.
Het probleem is dat de problemen, gesitueerd op deze plekken, primair als technische
problemen worden beschouwd. Ze zijn een zaak voor medici en ingenieurs. Daarnaast
belanden ze op het bureau van instanties die op enige afstand van de overheid staan,
zoals private ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Het gevolg is dat de
publieken die zich in dergelijke situaties bevinden, niet automatisch de zorg van de
staat op zich gevestigd weten. Weliswaar buigt een parlement zich over
aangelegenheden als een nieuw stelsel voor de zorgverzekeringen, de woningnood of
de schooluitval wanneer daartoe voldoende aanleiding is; de publieken die daar
gevormd worden en de representatie van die publieken in het parlement loopt niet
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noodzakelijkerwijs synchroon. Het publiek (in Deweys betekenis van het woord) laat
zich niet in algemene zin representeren. Het beweegt zich op tal van locaties: het is
een geest die loopt en spreekt en de overheid misleidt (Dewey 1927: 125). Volgen we
de redenering van Dewey dat we nieuwe publieken vinden op de locaties waar de
gevolgen van een problematiek nog niet zijn ondergebracht bij een partij die de zorg
daarvoor voor zijn rekening neemt, dan dienen we ons blikveld niet te beperken tot
de geijkte instanties.
3.5

Latours politieke netwerken

Wat moeten we ons nu voorstellen bij een dergelijke zoektocht naar ‘publieken’ in de
hedendaagse complexe samenleving? Evenals in het vorige hoofdstuk is het hier tijd
om het pragmatisme van Dewey aan te vullen met de hedendaagse politieke
theorievorming van Latour. De kwesties waarvoor Latour zich in zijn werk over de
verstrengeling tussen wetenschap, technologie en samenleving gesteld ziet, vormen
een goed vertrekpunt voor de verdere exploratie van de ideeën van Dewey. Waar de
voor deze studie belangrijkste vinding van Dewey bestond uit de tournure van people
naar publics, vraagt Latour zich af op welke plaatsen en rond welke problemen we
moeten beginnen te zoeken om deze publieken kenbaar te kunnen maken. Zijn
kernvraag luidt: hoe kunnen de hybride netwerken die tussen mensen, objecten en
leefomgeving bestaan, op een democratische manier present worden gemaakt?
Voor de uitwerking van deze vraag kunnen we in het oeuvre van Latour bij
verschillende bronnen te rade gaan. Ik zal in het bijzonder aandacht besteden aan
zijn recente boeken Politics of Nature (2004), Reassembling the Social (2005) en
Making Things Public (2005a). Daarbij moet worden aangetekend dat zijn politieke
theorievorming ‘in ontwikkeling’ is en nog geen definitief programma heeft
opgeleverd maar in verschillende opzichten nog ‘werk in uitvoering’ betreft. Mijn
bedoeling is om in het vervolg de belangrijkste vragen naar voren te brengen die
Latour zich stelt en de verschillende antwoorden die hij daar tot nu toe op heeft
gegeven, zo coherent mogelijk te presenteren. Daar waar er mijns inziens nog hiaten
of niet uitgekristalliseerde problemen in zijn werk zijn aan te treffen zal ik deze
aanstippen en een plaats proberen te geven in het licht van de in deze studie
behandelde problematiek.
Als introductie op het politiektheoretische werk van Latour is het belangrijk om te
constateren dat er een sterke analogie bestaat tussen de gedachtegang die hij heeft
ontwikkeld in de bestudering van wetenschap en technologie en zijn onderzoek naar
politiek. Politiek is in zijn visie, evenals wetenschap, een kwestie van sterke
verbindingen maken. Een politiek lichaam zoals de staat houdt pas stand als zij uit
robuuste netwerken is opgebouwd. In de visie van Latour moeten we ons bij het
denken over politiek niet beperken tot netwerken die uit menselijke, sociale relaties
bestaan. Gebouwen, transportmogelijkheden en communicatiemiddelen, de
voorbeelden die ik al in de inleiding van dit hoofdstuk noemde, structureren een
samenleving evenzeer als de normen en waarden die er heersen. Die netwerken
blijven niet overeind door er een muur omheen te bouwen. De taak van een
democratische politiek bestaat er volgens Latour juist uit nieuwe verbindingen een
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kans te geven. Dat gebeurt niet doordat innovaties (zoals bijvoorbeeld mobiele
telefonie en internet) als een komeet uit de lucht komen vallen. Een nieuwe
technologie zal zich een plaats in een dergelijke samenleving moeten verwerven.
Nieuw digitaal communicatieverkeer bijvoorbeeld maakt nieuwe codes, regels en
afspraken nodig over privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Het schept
risico’s, zeker, maar ook nieuwe mogelijkheden. Het verandert de wijze waarop we
over plaats, tijd en intimiteit denken. Het impliceert zowel een maatschappelijk als
een wetenschappelijk transformatieproces.
Democratie zou aldus zowel mensen en dingen in staat moeten stellen andere relaties
met elkaar aan te gaan. In deze zin deelt Latour met Dewey een emancipatoire visie
op democratie. The new era of human relationships, waar Dewey zo graag over
spreekt, bestaat volgens hem uit het democratische onderzoek dat nieuwe relaties
tussen mensen en hun omgeving mogelijk maakt. Nieuwe technologie wordt door
Dewey niet als een bedreiging maar als een uitdaging gezien. Daarin kunnen mensen
veranderen, groeien en tot verdere ontplooiing komen.54 Een gelijkluidende opvatting
valt bij Latour te lezen wanneer hij zegt te zoeken naar a science of living together
(Latour 2005: 259). We zouden kunnen zeggen dat hij het bereik van de
emancipatiegedachte verder uitbreidt door niet alleen mensen maar ook objecten
gelegenheid te geven een plaats in de samenleving te verwerven. Daar klinkt nog
steeds het ideaal van de ‘open samenleving’ in door, gecombineerd met een
pragmatistische opvatting van democratie die wetenschap en politiek als projecten
ziet die onderzoek naar de samenleving verrichten. Maar waar we in het geval van
Latour over de ‘samenleving’ spreken mogen we een ding niet vergeten: Latour heeft
het zelf niet over ‘de samenleving’ of ‘de maatschappij’. Hij ziet in de eerste plaats
netwerken, ketens die mensen en dingen met elkaar verbinden als gevolg waarvan er
sterke verbindingen kunnen ontstaan die we vervolgens, als ze robuust genoeg blijken
te zijn en eenmaal ingeburgerd zijn geraakt, sociale verbanden gaan noemen. De
samenleving is, zoals we in het vorige hoofdstuk al lazen, altijd een effect van acties
die daarvoor hebben plaatsgevonden. Het is de uitkomst van een lang en ingewikkeld
proces. De politieke theorie van Latour is erop gericht dit proces nog een stap verder
te volgen, namelijk tot aan het moment dat deze netwerken niet alleen een sociaal
verband maar ook een politiek verband te zien geven. Ik licht dat in de volgende
paragrafen in twee stappen toe. Eerst bespreek ik de aandacht die Latour schenkt aan
de ontologie van democratie, daarna behandel ik de wijze waarop er vanuit een
‘ontologie’ tot een ‘politieke articulatie’ kan worden gekomen.
De ontologie van democratie
Evenals in zijn denken over wetenschap, begint Latours politieke theorie met het
heroverwegen van de ontologie die eraan ten grondslag ligt. Latour verzet zich in zijn
antidualistische zienswijze op wetenschap sterk tegen een denkfiguur die een
definitief onderscheid maakt tussen feiten en objecten enerzijds en representaties
“The first thing one must understand about Dewey is his definition of democracy. From his
perspective, democracy does not refer to political arrangements or institutions but rather to a way of
living together in society.” (Evans 2005: 249)
54
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daarvan in de vorm van theorieën en voorstellingen anderzijds. Zijn Actor-Netwerk
Theorie herschrijft de totstandkoming van representaties van de externe
werkelijkheid als een subtiel proces van interventies en translaties waarin objecten
met subjecten verbonden worden. In plaats van een kloof tussen afbeelding en
werkelijkheid te postuleren die alleen door een stevige brug als een
representatietheorie verbonden kan worden, verkiest Latour een zienswijze waarin
beide zijden stukje bij beetje aan elkaar worden geknoopt.
Wat we hebben geleerd uit het werk van Latour in het vorige hoofdstuk, is dat
wanneer mensen en dingen nieuwe relaties aangaan, klassieke sociologische noties
als ‘groep’, ‘gemeenschap’, ‘sociale relatie’ en ‘context’ uitermate problematisch zijn.
Mensen en objecten gaan nieuwe relaties aan, komen tot andere verhoudingen en
maken een ontwikkeling door. Het ‘sociale’ is in die situaties de uitkomst van een
proces waarin zowel menselijke als niet-menselijke elementen een rol spelen. De
uitkomst daarvan kan niet gebruikt worden om de oorzaak te beschrijven. Wat we
‘sociaal’ noemen is de uitkomst van een mediatieproces.
Dit stelt de politiektheoreticus voor een gecompliceerde opgave. Immers, klassieke
democratieopvattingen gaan uit van noties als ‘volk’, ‘gemeenschap’, ‘groep’ en
‘burger’. Volgen we de visie van Latour, dan dienen dergelijke bepalingen zich er
rekenschap van te geven dat veel van de kwesties in de huidige samenleving pas goed
te begrijpen zijn wanneer we hun samengestelde karakter in acht nemen. Hoe wil
Latour nu tot een theorie over democratie komen zonder daarbij het bekende
sociologische begrippenapparaat te hanteren om de samenleving waaruit die
democratie ontstaat, te karakteriseren?
In zijn denken over democratie bestaan de bouwstenen van zijn ontologie uit
associaties. Associatie is de term die Latour gebruikt om de verbanden tussen
mensen en dingen te beschrijven. Associaties kunnen bijvoorbeeld het geheel van
arts-patiënt relaties, behandelmethodes, wachtkamers, medische technologie en
verzekeringen uitmaken dat mensen met een bepaalde ziekte met elkaar verbindt. Of
ze omvatten het systeem van snelwegen, file-informatie, tankstations en
verkeerscontroles waarin de forens zich iedere ochtend begeeft. Met zijn notie van
‘associaties’ doelt Latour dus niet op de democratische kracht die uitgaat van
verenigingsverbanden zoals werknemersorganisaties. Hij borduurt niet voort op een
politieke theorie over functionele representatie in organisatieverband, zoals Herbert
Hoover in de jaren ’20 van de vorige eeuw over de Verenigde Staten sprak als een
‘associatieve staat’ (de Swaan 1996: 214). Met ‘associaties’ doelt Latour juist op de
verbanden die ontstaan door de opkomst van problemen of door de verbindende
werking van objecten, ook in de gevallen waar vooraf nog geen sprake is van een
vorm van organisatie. Juist de vraag hoe er vanuit een specifieke ontologische
constellatie van een bepaalde associatie tot een democratie articulatie kan worden
gekomen, is de kwestie die bij Latour centraal staat.
Gezocht: een politieke articulatie van associaties
Hoe moeten we volgens Latour nu tot een politisering van deze associaties komen?
Latour stelt dat de search for the public, zoals Dewey het noemt, voor de
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gecompliceerde opgave staat om van de formatie van associaties de overgang te
maken naar de politieke articulatie van deze associaties. In die transitie moet gewaakt
worden voor de gelijkstelling van de sociologische samenstelling van die associaties
met de politieke afspiegeling daarvan. Een samenleving kent vele verschillende
problemen en vele associaties. De sociale veelheid aan die associaties vormt echter
niet noodzakelijk een politieke eenheid. De optelsom van associaties geeft een
veelkleurig en geaccidenteerd landschap te zien. De politieke relevantie daarvan
ontstaat op het moment dat er zich problemen voor doen. Vormden controverses
veelal de ingang tot zijn onderzoek naar wetenschap, bij de politiek zoekt hij de
opening in crises. Politieke projecten ontstaan volgens hem vanuit een situatie van
perplexiteit (Latour 2004). De opmaat daartoe vormt zijn idee van associaties als een
problematische verzameling:
“The feeling of crisis I perceive to be at the centre of the social sciences
could now be registered in the following way: once you extend the range
of entities, the new associations do not form a liveable assemblage. This
is where politics again enters the scene if we care to define it as the
intuition that associations are not enough, that they should also be
composed in order to design one common world.” (Latour 2005: 259)
Associaties zijn in hun ontwikkelingsgang maar voor een bepaalde periode politiek.
De politieke urgentie van een associatie is geen permanente eigenschap van een
bepaalde constellatie maar behelst een korte doch intense periode uit hun bestaan.
De aandacht van de onderzoeker dient daarom uit te gaan naar de wijze waarop
associaties politiek worden en de manier waarop ze politiseren. Een ‘medische
associatie’ of een ‘verkeersassociatie’, om de voorbeelden aan te halen die ik hiervoor
noemde, worden opnieuw een zaak voor het democratisch project wanneer er zich
vernieuwingen in aandienen die de werkzaamheid van de praktijk drastisch
beïnvloeden. De invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier of een voorstel
voor ‘rekeningrijden’ leidt niet zomaar een praktische verandering of een technische
verbetering in. Het herordent de wijze waarop mensen met elkaar via tal van
meetsystemen verbonden zijn. Een technische verandering is zo bezien de voorbode
voor een sociale of zelfs politieke verandering. Een aanpassing van die werkelijkheid
leidt tot een nieuwe associatie, waarin mensen en dingen op andere manieren aan
elkaar gerelateerd zijn. Latours voorstel luidt dat we veranderingen in dergelijke
associaties als een vorm van politiek moeten zien. Niet het soort politiek zoals we dat
gewend zijn in het parlement aan te treffen, maar een vorm van politiek die eruit
bestaat nieuwe leefbare verbanden te creëren onder het vaandel van de publieke zaak.
Deze politisering van dergelijke associaties bevat twee vragen. De eerste gaat in op de
vraag met welke en met hoeveel associaties we te maken hebben (How many are we).
Deze brengt de ontologie in kaart. In de genoemde voorbeelden: het netwerk van
artsen, patiënten, ziekenhuis en medische instrumenten of dat van auto’s, snelwegen,
chauffeurs en controleapparatuur. De tweede betreft de kwestie of de verzamelingen
van deze associaties een leefbare wereld, een eenheid, kan opleveren (Can we live
together). Deze vraag wil de ontologische constellatie verenigen in een nieuw
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verband. Lukt het om dit netwerk levensvatbaar te maken? Om deze vragen te
beantwoorden stelt Latour dat er twee procedures nodig zijn: een die de rol en de
ontwikkeling van de betrokken actoren zichtbaar maakt en een die de verzameling
van deze actoren in een gedeelde wereld mogelijk maakt. Deze taakverdeling kent
echter een nadeel. Ze loopt het risico de schijn op zich te laden dat ze een tweedeling
tussen een wetenschappelijke en een politieke vraag in stand houdt, namelijk tussen
een vraag naar de ‘feiten’ en de ‘waardering van de feiten’. Daarin zou een
wetenschapper bijvoorbeeld mogelijke netwerken schetsen en ontwerpen maar de
politicus de wenselijkheid ervan beoordelen. Dat onderscheid is nog te
rechtvaardigen voor zover het een gelijkstelling tussen ontologie en democratie
voorkomt. Die strikte taakverdeling laat het echter niet toe om zicht te krijgen op de
overgang van de bestudering van een associatie naar de politieke articulatie daarvan.
De vraag is: hoe wordt een ontologische associatie een zaak van democratisch
belang?
3.6

Een nieuwe constitutie

De vraag hoe de ontologie van bepaalde kwesties een zaak van democratisch belang
kan worden, staat centraal in Latours Politics of Nature (2004). Latour onderzoekt
daarin hoe een politieke articulatie van associaties tussen mensen en dingen kan
plaatsvinden zonder een strikte taakverdeling tussen wetenschap en politiek te
hanteren. Hij stelt zich deze vraag in de context van de politieke ecologie waarin
zowel wetenschappelijke als politieke onzekerheid heerst en controverses spelen over
de aard en de gevolgen van milieuproblemen (variërend van het broeikaseffect tot de
BSE-crisis). Politieke ecologie is een breed begrip: in feite behelst het alle kwesties
van een hybride (medische, technologische, ecologische) aard.
De reden dat Latour op zoek gaat naar een alternatieve taakverdeling is dat de
klassieke onderverdeling tussen wetenschap en politiek (hij noemt dat: de
constitutie) volgens hem niet langer voldoende geëquipeerd is om hedendaagse
complexe problemen op het snijvlak van beide domeinen van een antwoord te
voorzien. Dat klassieke onderscheid kent een lange geschiedenis en gaat al terug op
Plato’s allegorie van de grot. In Latours reconstructie van deze allegorie bestaat deze
uit twee ‘kamers’. In de eerste kamer (de grot) zijn de burgers verzameld in het
duister. Zij redetwisten over de aard van de objecten in de werkelijkheid maar
ontberen een helder zicht. Wat zij waarnemen zijn slechts schaduwen. In de tweede
kamer (buiten de grot) zijn objecten pas in hun ware aard waarneembaar. Daar
werpen zij niet slechts hun schaduw vooruit maar verschijnen ze in het volle licht van
de zon. De eerste kamer is volgens Latour een metafoor voor de ‘cultuur’; de tweede
voor de ‘natuur’. In de eerste is het woord aan de politiek, in de tweede wachten
objecten op de wetenschap. De enige die in staat is om de waarheid over de laatste te
verkondigen aan de eerste is de wetenschapper. Hem komt de taak toe niet alleen
naar buiten te gaan en de ware aard van de objecten te verkennen; vervolgens kan hij
ook als enige weer zijn opwachting in de grot maken om over die ware aard
mededelingen te doen. De wetenschapper is aldus een geprivilegieerde reiziger: hij
pendelt tussen twee werelden op en neer.
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De kritiek die Latour op deze constitutie heeft, is dat het een oneigenlijk beeld van
zowel de taak van wetenschap als van politiek voorstelt. Het stelt een politiek voor die
a priori iedere toegang tot een discussie over de juistheid van feiten ontzegd is.
Politiek zou zich alleen op de normatieve dimensie van ‘maatschappelijke problemen’
mogen richten. Omgekeerd houdt het een taakomschrijving van wetenschap in leven
die zich alleen met de neutrale beschrijving van de werkelijkheid zou mogen inlaten.
Beide beelden houden elkaar in een houdgreep. Ze berusten op een impliciete
politieke epistemologie. Het gevolg daarvan is een merkwaardige uitruil. Aan de ene
zijde ontstaat er een wetenschappelijk domein dat alles wat met normatieve
waardering, morele discussie en subjectieve meningsvorming te maken heeft,
verbannen heeft naar de politiek. Aan de andere zijde ontstaat een politiek domein
waarin alles dat met waarheidsvinding, onderzoek, feitelijke bevindingen en
objectiviteit te maken heeft, gedelegeerd heeft aan de wetenschap. Deze ‘oude’
constitutie is bovendien door de praktijk ingehaald. Wetenschappelijk werk, zo lazen
we in het vorige hoofdstuk, bestaat voor een belangrijk deel niet uit het opstellen van
adequate ‘representaties’ van de werkelijkheid maar berust op gerichte interventies:
het subtiel en ragfijn uitbouwen van verbanden en netwerken tussen uitspraken,
waarnemingen, data, proefopstellingen en objecten. Omgekeerd beperkt ook het
politieke werk zich geenszins tot het opstellen van wetten en het vaststellen van de
overheidsuitgaven. In plaats van afgezonderd te zijn door een constitutionele
scheidslijn, zijn wetenschap en politiek via tal van relaties met elkaar verbonden.
Latour illustreert dat op twee verschillende manieren die ik in de volgende paragrafen
bespreek. In de eerste plaats ontsnappen de kwesties die aan de orde zijn aan een
duidelijk onderscheid tussen ‘feiten’ en ‘waarden’. In de tweede plaats verenigen deze
kwesties verschillende publieken om zich heen wanneer er zaken in het geding zijn.
Tussen feit en waarde
Deze ‘verknoping’ heeft alles te maken met de complexe aard van de kwesties die zich
aandienen. Het is volgens Latour niet langer zinvol om over deze problemen te
spreken in termen van matters of fact. Het zijn matters of concern die zich weinig
aantrekken van de domeinscheiding tussen wetenschap en politiek. ‘Zaken van zorg’,
zoals
klimaatverandering,
vragen
niet
alleen
om
wetenschappelijke
kennisontwikkeling om het probleem in kaart te brengen. Ze vereisen ook politieke
aandacht, juist omdat de kennis erover niet met honderd procent zekerheid kan
worden bereikt. De scheiding tussen ‘feiten’ en ‘waarden’ is misschien van toepassing
op oncontroversiële matters of fact, ze gaat niet op voor problematische en
recalcitrante matters of concern. De reden daarvoor is dat volgens Latour de term
‘feit’ geen recht doet aan de weerbarstigheid van de werkelijkheid. In de eerste plaats
verduistert de term dat ‘feiten’ niet uit het niets opduiken, maar meestal pas zichtbaar
worden na veel noest veldwerk of laboratoriumarbeid (labor betekent in het Latijn
niet voor niets ‘inspanning’). In de tweede plaats wordt in de term onvoldoende
erkend dat feiten ‘theoriezwanger’ zijn: ze zijn pas herkenbaar en betekenisvol in het
licht van een bepaalde theorie. De term ‘waarde’ lijdt aan een vergelijkbaar manco.
Door de term los te koppelen van enig (natuur)wetenschappelijk onderzoek wordt het
75

domein van de moraliteit ten onrechte verkleind tot het land dat braak ligt nadat de
feiten in kaart zijn gebracht. De ethicus of de politicus zou zodoende pas recht van
spreken hebben nadat het landschap voor hem door de onderzoeker is ingericht. Hij
ziet zich gesteld voor een fait accompli. De scheiding tussen ‘feiten’ en ‘waarden’ valt
wel te maken, maar zal volgens Latour voornamelijk zinvol blijken te zijn bij kwesties
die redelijk zijn uitgekristalliseerd. Wanneer feiten zich van waarden laten
onderscheiden, zegt dat weinig over de betekenis van dat onderscheid maar alles over
de stabiliteit van het probleem dat zich blijkbaar moeiteloos laat opdelen. Wanneer er
zich problemen aandienen die niet tot een enkelvoudig domein zijn te bepalen, is het
onderscheid heel wat gecompliceerder.
Latours idee gaat echter verder dan de wat obligate observatie dat ‘kennis’ en
‘politiek’ beide nodig zijn om ingewikkelde kwesties het hoofd te bieden en dat het
onderscheid niet altijd eenvoudig is te maken. Wat hij voorstelt is om de politieke
lading van deze kwesties te onderzoeken door het gebruikelijke beeld van welke
vragen de politiek en welke de wetenschap betreffen, los te laten. Laten we, zo stelt hij
voor, nu eens niet doen alsof we genoeg hebben aan een kant en klare
gereedschapskist met politieke en wetenschappelijke methodes waarmee we naar
believen verschillende aspecten van de problematiek kunnen behandelen. Laten we
niet doen alsof we voor ieder probleem dat zich aandient al wel weten welke
procedures het meest geschikt zijn en wie de aangewezen partijen zijn om zich
daarmee bezig te houden. Laten we er eerst een zaak van onderzoek van maken om te
bezien welke relaties het probleem met zijn omgeving aan gaat. Laten we, zo stelt hij
voor, om te beginnen de kwestie centraal stellen:
“Procedures to authorize and legitimize are important, but it’s only half
of what is needed to assemble. The other half lies in the issues
themselves, in the matters that matter, in the res that creates a public
around it. They need to be represented, authorized, legitimated and
brought to bear inside the relevant assembly.” (Latour 2005a: 16)
Volgens Latour is er eerst een ontologische omgevingsverkenning vereist voordat de
juiste politieke en wetenschappelijke behandeling van een kwestie kan worden
bepaald. In tweede instantie wordt dan duidelijk welke publieken en welke
problemen ermee zijn gemoeid.
Kwesties in het geding
Latours idee is zonder meer uitdagend. Het ambieert niets minder dan de studie van
de politisering van kwesties mogelijk te maken, zonder gebruik te maken van een
analyse van bestaande politieke en wetenschappelijke procedures en instituties. In
die zin betoont hij zich een filosofische evenknie van Dewey. Ook Dewey is van
mening dat om te begrijpen wat democratie betekent, we niet ons startpunt hoeven te
nemen in de analyse van bestaande democratische instituties. Volgens Dewey moeten
in de eerste plaats de langdurige en ingrijpende gevolgen van nieuwe kwesties in
kaart worden gebracht om vervolgens daarvan de nieuwe getroffen burgers te vinden.
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Zij vormden volgens Dewey de publieken van de democratie. Pas in tweede instantie
moeten we op zoek gaan naar de instituties en de procedures die de zorg voor deze
publieken op zich kunnen nemen. Wie de omgekeerde route volgt en bij de geijkte
instanties begint, loopt het risico juist het ontstaan van nieuwe publieken en nieuwe
problemen mis te lopen.
Latour omarmt deze zienswijze. Om daar recht aan te doen spreekt hij van een
wending naar objectgeoriënteerde democratie (Latour 2005a: 14). Met deze term wil
Latour twee verschillende taken verenigen. In plaats van aan politici de taak toe te
delen de meningen van de mensen te representeren en aan wetenschappers de
feitelijke aard van de problemen, wil hij daar in een objectgeoriënteerde democratie
een gezamenlijk proces van maken. De vraag wie er bij een kwestie betrokken is en
wat het probleem is dat onze aandacht verdient, zijn in zijn ogen geen gescheiden
vragen (ibidem: 16). Om te verduidelijken wat hij bedoelt, introduceert hij (wederom)
een nieuw begrip. Een politiek die de vraag naar het wie en naar het wat wil
verenigen is een politiek die over Dingen gaat. Ding is hier geen synoniem voor
object, en staat niet tegenover een mens (een subject). De betekenis van de term Ding
zoals die in de oude Noordelijke en Saksische streken werd gebruikt is die van een
plek, gemarkeerd door een boom of een verzameling stenen, waar de ouderen samen
kwamen om te spreken over de problemen die hun dorp of stam troffen. Het is een
typering van een premoderne verzamelplaats waar over kwesties werd gesproken.
Zoals de res in de res publica de zaken betreft die onderdeel van het publieke belang
zijn, zo laat de term Ding volgens Latour zien dat mensen juist verenigd kunnen
worden door kwesties waarover ze van mening verschillen:
“The point of reviving this old etymology is that we don’t assemble
because we agree, look alike, feel good, are socially compatible or wish to
fuse together but because we are brought by divisive matters of concern
into some neutral, isolated place in order to come to some sort of
provisional makeshift (dis)agreement. If the Ding designates both those
who assemble because they are concerned as well as what causes their
concerns and divisions, it should become the center of our attention.”
(Latour 2005a: 23)
Voor de verdere uiteenzetting van Latours politieke theorie kunnen we de term Ding
wat mij betreft achterwege laten, om het toch al rijk bedeelde vocabulaire niet te
overladen. Waar het om gaat is dat zaken die in het geding zijn publieken kunnen
verenigen en dat het dus geen slecht idee is om een zoektocht naar die publieken bij
dergelijke kwesties te beginnen.
3.7

Een probleemgerichte procedure

In Politics of Nature (2004) doet Latour een suggestie voor hoe die zoektocht eruit
zou kunnen zien. Ik bespreek zijn voorstel in deze en de volgende paragrafen en zal
beargumenteren dat zijn zoektocht (na een veelbelovend begin, zoals we in het
voorafgaande zagen) enigszins onbevredigend eindigt. Eerst licht ik zijn gefaseerde
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politieke procedure toe, dan behandel ik de toepassing van die procedure op een
concrete casus (BSE) en vervolgens bespreek ik enkele tekortkomingen van zijn
voorstel. Aan het slot zal ik betogen dat Latour pas uit de impasse komt waarin hij
verzeild is geraakt wanneer hij zich in latere publicaties (2005; 2005a) expliciet tot
Deweys notie van publieken keert.
Het voorstel dat Latour in Politics of Nature doet om uit de dubbele houdgreep te
geraken is om niet de twee ‘kamers’ (wetenschap en politiek) centraal te stellen (de
constitutie) maar een gezamenlijke ruimte na te streven waarin feiten en waarden,
wetenschap en politiek, een plaats kunnen krijgen. Hij noemt die gezamenlijke
ruimte een collectief. De wijze waarop hij dat wil doen, is door een nieuwe procedure
na te streven:
“If there are no more representations of nature in the sense of the twohouse politics we have criticised, it will still be necessary to represent the
associations of humans and nonhumans through an explicit procedure,
in order to decide what collects them and unifies them in one future
common world.” (Latour 2004: 41)
Is het niet merkwaardig dat Latour dit voorstel omschrijft als een procedure?
Immers, zijn motivatie om kwesties centraal te stellen is toch dat we er niet vanuit
kunnen gaan al over de juiste procedures te beschikken? We moeten, omgekeerd, het
probleem centraal stellen en pas in relatie daartoe bezien welke ingang het meest
geschikt is. Laten we Latour hier vooralsnog het voordeel van de twijfel geven. Met de
term procedure pretendeert hij niet om een welomschreven methode na te streven.
Het gaat hem in de eerste plaats om de vormgeving van een proces dat zelf relatief is
aan de problematiek die zich aandient. Zijn procedure is geen strikt ‘rampenplan’
zoals dat voor iedere crisis in het gemeentehuis klaar ligt, maar een open benadering
die de sequentie van de gebeurtenissen volgt.
Nog duidelijker wordt het als we bezien wat zijn procedure niet is. Het traceren van
problemen is bij hem in de eerste plaats een alternatief voor het representeren van
problemen. Het present maken van zowel humans als nonhumans is een taak die in
de plaats komt van zowel de wetenschappelijke als de democratische
representatietechniek. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe manieren om niet
langer alleen via woordvoerders of via beelden van afwezige subjecten de
onderliggende kwesties te representeren. We moeten ons voordeel doen met alle
soorten technieken die gebruikt kunnen worden om de lange ketens tussen objecten
en mensen in stand te houden en die de associaties bijeen brengen om tot goed
gearticuleerde verbanden te komen.
Politisering in fasen
Het zoeken naar een gemeenschappelijke ruimte voor wetenschap en politiek
betekent niet dat Latour het onderscheid tussen kennis en politiek of tussen feiten en
waarden, opoffert ten faveure van een premodern monisme. Wat hij wil, is de
scheiding tussen het onderzoek naar de feiten enerzijds en de deliberatie over
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waarden anderzijds, afbreken en vervolgens ombouwen tot een nieuwe taakverdeling:
enerzijds het rekenschap geven van nieuwe objecten (taking into account), anderzijds
de plaats bepalen van die objecten (putting into order). Latour stelt voor om, net als
eerder Dewey, het statische onderscheid tussen feiten en waarden in te ruilen voor
een dynamisch onderzoek dat niet denkt vanuit twee gescheiden kamers (wetenschap
en politiek) maar de problemen die zich aandienen centraal stelt. De studie van die
problemen vormt het onderwerp van de gezamenlijke ontwikkeling van inzichten van
wetenschappelijke en politieke aard: een procedure. Hij onderscheidt daarin vier
momenten: perplexiteit, consultatie, hiërarchiesering en institutionalisering.
Perplexiteit ontstaat wanneer zich een nieuw object of probleem aandient:
omvallende schapen in de wei, gekke koeien of een kip met een mysterieuze ziekte. In
deze situatie is de werkelijkheid als een harde steen waar de wandelaar zijn voet tegen
stoot. Problemen bewijzen onmiskenbaar hun externe realiteit: ze liggen buiten ons
en dringen zich aan ons op. Dergelijke problemen stellen zich kandidaat. Ze
solliciteren als het ware naar een plaats in onze gemeenschappelijke ruimte maar
ontberen nog een plek. We weten niet wat het probleem precies is noch wat het
betekent.
De fase van de consultatie breekt aan wanneer ‘stem wordt gegeven’ aan de
verschillende woordvoerders van de problematiek. Deskundigen, betrokkenen,
politici en bestuurders worden in staat gesteld de problematiek ‘present’ te maken. Ze
geven articulatie aan het probleem. Deze taak is echter niet alleen voorbehouden aan
menselijke getuigenissen; ook nonhumans kunnen hierin een stem hebben. Er
kunnen foto’s worden getoond, bewijzen ingebracht en sporen aangedragen.
Hiërarchiesering vervolgens vindt plaats wanneer de relevantie van de
‘getuigenissen’ gewogen wordt. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is publiciteit.
Publiciteit is de mogelijkheidsvoorwaarde voor een proces van compromisvorming en
accommodatie. De kandidatuur van de nieuwe entiteit wordt gewogen ten opzichte
van andere aanwezigen en concurrerende posities. Is het wetenschappelijke
paradigma nog houdbaar? Vraagt het beleid om andere prioriteiten? Zijn onze
normatieve kaders nog geschikt?
Institutionalisering tenslotte bestaat eruit dat er closure plaatsvindt; er treedt
stabilisering op wanneer een nieuwe entiteit zowel wetenschappelijk als politiek
robuust is gebleken en een plaats in ons midden verkregen heeft (of wellicht beter:
heeft opgeëist). De orde die aldus ontstaat zal altijd een voorlopig karakter hebben.
Ze is stabiel bij de gratie van de afhandeling van de laatste zaak. Definitief is ze nooit:
nieuwe kwesties en problemen kunnen zich altijd weer aandienen en een beroep doen
op het vermogen tot herordening van het collectief.55
Wat aldus ontstaat is een nieuw collectief. In plaats van een onderscheid tussen feiten
en waarden lanceert Latour een dynamisch model. Dat model kent echter ook enkele
Naast de vier fases waarin hij verschillende taken aan wetenschappers, politici, economen en ethici
toekent, onderscheidt Latour ook twee vaardigheden. Die zijn voor deze studie echter van minder
groot belang. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om via perplexiteit, consultatie, hiërarchiesering en
institutionalisering tot een nieuw collectief te komen. Die vaardigheden zijn: het bewaken en bewaren
van het onderscheid tussen ‘rekenschap geven’ (taking into account) en ‘plaats bepalen’ (putting into
order); en het opstellen van een scenario dat deze taken voorstelt.
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onderscheidingen, namelijk in vier ‘stappen’ of ‘fasen’. Deze zijn echter geen
principiële afbakeningen tussen een kennisdomein en een politiek domein, maar
versmeltingen van deze beide waarin steeds andere vragen aan de orde komen.
Hoewel de scheidslijn tussen een duidelijke politieke en wetenschappelijke
taakverdeling ten dele verlaten wordt, is het takenpakket dat Latour aan de
vertegenwoordigers van beide toekent onverminderd groot. Zijn procedure ambieert
niet minder dan een alternatief te ontwikkelen voor de vaststelling van het
democratische demos. Hij toont aan dat het democratisch gezelschap een collectief
vormt waarin zowel humans als nonhumans een plaats kunnen opeisen en verdienen.
Nogmaals BSE
Hoe ziet nu Latours procedure eruit wanneer we haar toepassen op een concrete
casus? De auteur heeft deze exercitie in Politics of Nature zelf al verricht: aan de
hand van de uitbraak van BSE en de besmetting met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
heeft hij een reconstructie van de geschiedenis opgesteld in de termen zoals die
hiervoor zijn geïntroduceerd. Anders dan de beschrijving die ik eerder in het eerste
hoofdstuk gaf beschrijft Latour deze geschiedenis vanuit Frans perspectief. Aan het
begin van de BSE-crisis ontbiedt Jacques Chirac, president van Frankrijk, de heer
Dormont, deskundige op het gebied van prionen. “Neem uw verantwoordelijkheid,
doktor Dormont, en vertel ons of deze prionen de aanstichter zijn van de
gekkekoeienziekte,” zo spreekt de president. Waarop de hoogleraar koelbloedig
reageert: “ik neem mijn verantwoordelijkheid, meneer de president. Mijn antwoord is
dat ik het niet weet.” Deze uitspraak is typerend voor de eerste fase die Latour
onderscheidt: perplexiteit. De gekkekoeienziekte maakt een eerste slachtoffer. Maar
niemand weet wat er precies aan de hand is of hoe verdere sterfgevallen kunnen
worden voorkomen. Om in die situatie helderheid te krijgen, zal goede raad moeten
worden gezocht. We belanden in de fase van de consultatie: biologen, veterinair
deskundigen,
veeboeren,
slachters
en
overheidsfunctionarissen
worden
geconsulteerd als woordvoerders van de problematiek. Maar daar blijft het niet bij:
ook aan koeien, schapen en lammeren wordt een stem gegeven. Daarmee bedoelt
Latour uiteraard niet zoiets absurds als dat de veestapel directe politieke zeggenschap
krijgt toegewezen of dat hun gevraagd zou worden naar een oordeel over de zaak.
Waar hij op doelt is dat wetenschappers zich opwerpen als deskundigen en de
betrokkenheid van vele soorten actoren present maken. De kring van actoren die deel
uit maken van de problematiek, die in het geding zijn, breidt zich verder uit.
Laboratoria verrichten onderzoek, boeren speuren naar oorzaken, de bevolking
maakt zich zorgen, journalisten volgen de ontwikkelingen, epidemiologen stellen
statistieken op. Het vermogen om zich van nieuwe problemen rekenschap te geven
wordt omgezet in een soort staat van alertheid, een noodtoestand.
Deze situatie geeft tal van verstrengelingen te zien: tussen marktkrachten en
gezondheidsoverwegingen, tussen politieke belangen en wetenschappelijke
nauwkeurigheid. Het is onontkoombaar dat er prioriteiten worden bepaald. Dat is de
fase van hiërarchiesering. De moeilijkheid is dat onvergelijkbare posities moeten
worden afgewogen tegen elkaar. Wat is belangrijker? Het veiligstellen van de markt
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van de export van rundvlees? Het onderzoek naar prionen? Massale controle van
slachthuizen en de veevoederindustrie? Het wegnemen van de onrust onder
bevolking? Garanties zijn er niet: we hebben met matters of concern te maken, niet
met matters of fact. Toch kan uit deze chaos ook weer een nieuwe maatschappelijke
orde ontstaan. Dat is de fase van de institutionalisering. Deze treedt in wanneer de
theorievorming over de oorzaak van BSE stabiliseert en hechte verbanden aangaat
met de theorie over prionen, over Creutzfeldt-Jacob en over het
vleesdistributiesysteem. Gebeurt dat, dan worden de matters of concern volgens
Latour ‘bonafide leden van het collectief’. Het leidt tot closure. De omschrijving van
prionen is voortaan in de handboeken terug te vinden: ze zijn ‘natuur’ geworden en
staan te boek als veroorzakers van een ziekte (Latour 2004: 111-114).
Tekortkomingen in Latours procedure
Het nieuwe onderscheid dat Latour aanbrengt als plaatsvervanger voor de
dichotomie van feiten en waarden, bestaat eruit dat hij voorstelt om de taak van het
‘rekenschap geven’ voortaan in de eerste kamer te laten wonen en de taak van het
‘plaats bepalen’ zijn intrek in de tweede kamer te laten nemen. Wat zodoende
ontstaat is een nieuwe taakverdeling in een gemeenschappelijke huishouding: de
eerste kamer ziet zich voor de taak gesteld de vraag te beantwoorden met ‘hoeveel we
zijn’; de tweede kamer komt de taak toe te bepalen ‘of we samen kunnen leven’. De
huishouding die Latour voorstelt, is een procedurele benadering van de
acceptatievraag van nieuwe entiteiten. Het heeft in die zin veel weg van een
immigratievraagstuk. Onbekenden kloppen op de deur, woordvoerders kondigen de
komst van vluchtelingen aan, illegalen steken de grens over. Latour biedt deze op
drift geraakte entiteiten een asielprocedure aan.
In het vorige hoofdstuk bleek dat Latours oeuvre blijk geeft van een permanente
verplaatsing van kennis. In zijn hybride wereld is dat business as usual. Wat hij
daarbij voortdurend onderstreept is dat zich enorme complicaties aftekenen voor de
betrokken actoren om dergelijke verplaatsingen en verspreidingen daadwerkelijk te
bewerkstelligen. Mediatiewerk vereist vertalingen en transport. Het vraagt om
netwerkbeheer en relatie-uitbouw. Alles moet in het werk worden gesteld om de
opgetreden discrepantie in tijd en plaats goed te maken. Wetenschappelijke feiten
vinden niet als vanzelf hun weg naar het podium. Daarvoor moeten afstanden worden
overbrugd en handelingstekorten ongedaan worden gemaakt. De scheidslijnen tussen
wetenschap en politiek zijn daarin allesbehalve scherp te onderscheiden.
Van dergelijke ruimtelijke, temporele en praktische problemen bij het introduceren
en begeleiden van nieuwe entiteiten geeft Politics of Nature soms te weinig blijk. De
stadia van perplexiteit, consultatie, hierarchisering en institutionalisering laten zich
in zijn procedure duidelijk van elkaar onderscheiden. Dat is merkwaardig. Als er een
auteur is die strikte demarcaties altijd met scepsis heeft bezien, is het wel Latour. Hij
stelt een onderscheid in stadia voor waarvan men zich kan voorstellen dat deze
uitermate moeilijk af te bakenen zullen zijn op het moment dat er zich een
daadwerkelijke controverse afspeelt. Bovendien lijkt Latour op het gebied van de
politieke theorie de verleiding niet te hebben kunnen weerstaan als ultimum
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remedium aan te grijpen bij de notie van een collectief. In die zin lijkt over Latours
procedure toch nog de schaduw te hangen van de eerste traditie van democratie
waartegen Dewey zich verzet: het idee dat democratie gebaseerd dient te zijn op een
collectief. Weliswaar hebben we hier te maken met een collectief van humans en
nonhumans en, inderdaad, geen gepacificeerde verzameling maar een recalcitrante
associatie. Toch is het opmerkelijk om een auteur gebruik te zien maken van de notie
van een collectief die zich altijd heeft verzet tegen a priori noties van de uitkomst van
mediatiewerk. Collectieven tonen zich immers pas als gevolg van intensieve
netwerkherschikkingen.
Is Latour hier inderdaad alsnog bezweken voor de droom van Rousseau? De soep
wordt minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. Ook Latours collectief is
uiteindelijk een a posteriori bepaling. Latour beoogt een ontologische herdefinitie van
de verbanden te geven waarin politiek ontstaat. Latours collectieven bestaan uit
netwerken en relaties van veranderlijke objecten en actoren. Het zijn aldus zowel
heterogene als dynamische verbanden. Het gebruik van de term collectief roept
echter onnodige misverstanden in het leven die voorkomen hadden kunnen worden.
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de eerder gebezigde term associatie, die we als
het synoniem van ‘collectief’ kunnen zien maar beter tot uitdrukking brengt dat we te
maken hebben met niet noodzakelijk stabiele en verenigde associatieve verbanden. In
latere publicaties (2005; 2005a) slaagt de auteur er weer beter in dit problematische
en dynamische karakter van dergelijke verbanden te agenderen: voor de verdere
uitwerking van zijn idee van democratie sluit hij zich expliciet aan bij de politieke
theorie van Dewey, aan wie hij zich in hoge mate schatplichtig verklaart.
Publieken als problematische associaties
Hoe vindt deze omarming van Dewey door Latour plaats? Een associatie wordt
verenigd door de nieuwe relaties die tussen mensen, dingen en leefomgeving
ontstaan, zo is uit het voorgaande duidelijk geworden. Een associatie is dus geen
bestaande sociale gemeenschap maar een gevolg van een ontologische herschikking.
Op dit punt ziet Latour duidelijk gelijkenis met Deweys notie van een publiek. Ook
een publiek is een a posteriori bepaling. Een publiek ontstaat als effect van de
onverwachte en ingrijpende gevolgen van een nieuw probleem. Zoals het ‘sociale’
geen gegevenheid is, bestaat het ‘politieke’ evenmin uit vastomlijnde
probleemsituaties, waarvan precies duidelijk is wat de aard van de problematiek is,
wie de betrokkenen zijn, welke acties vereist zijn en wie de consequenties zullen
treffen. Problemen politiseren door de verbindingen die ze aan gaan met andere
kwesties en actoren.
Volgen we, trouw aan Dewey en Latour, de kwesties die in het geding zijn om op die
wijze zicht te krijgen op de associaties in een samenleving, dan ontstaat er een ander
beeld dan wanneer we de bestaande institutionele structuren, maatschappelijke
velden of sociale domeinen als uitgangspunt nemen. We constateren dan het ontstaan
van ketens en netwerken, van mensen, groepen, instanties en objecten die in een
nieuw verband tot elkaar komen te staan doordat ze verbonden zijn met een bepaald
probleem. Deze nieuwe publieke problemen trekken zich weinig van institutionele
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verkokering aan. Ze adresseren wat een socioloog van associaties inmiddels weet: de
nieuwe werkelijkheid die door de opkomst van publieke problemen geschapen wordt,
is altijd grilliger dan de bestaande structuren voor mogelijk houden. Er ontvouwt zich
dan een landschap waarin her en der verspreid kwesties spelen. De mensen die door
deze kwesties worden getroffen zijn in zekere zin vreemden voor elkaar: de
slachtoffers van BSE weten zich niet tevoren verenigd in een bepaald verband. Zij
aten rundvlees, zoals miljoenen anderen, maar delen geen bijzondere
persoonkenmerken of sociale verbanden met elkaar. Met de opkomst van nieuwe
kwesties, UPO’s zoals ik ze eerder heb genoemd, worden de relaties verlegd. Alsof
iemand met passer, pen en liniaal op de landkaart te werk gaat, worden er nieuwe
lijnen tussen bepaalde mensen en problemen getrokken. Prionen, beendermeel en
het eten van een hamburger groeien uit tot een dodelijk verband. Onze associaties
krijgen gestalte, van binnenuit, zonder dat er zicht is op het geheel. Het ontologische
krachtenspel transformeert deze voorheen losstaande fenomenen in een
problematische associatie van mensen en objecten. Het aantal en het soort relevante
‘agenten’ (mensen en objecten die handelingen of acties verrichten) wordt opeens
uitgebreid. Zoals Latour (1993) al stelde:
“When we speak of men, societies, culture, and objects, there are
everywhere crowds of other agents that act, pursue aims unknown to us,
and use us to prosper. We may inspect pure water, milk, hands, curtains,
sputum, the air we breathe, and see nothing suspect, but millions of other
individuals are moving around that we cannot see. […] There are not only
‘social’ relations, relations between man and man. Society is not made up
of just men, for everywhere microbes intervene and act. […] In the midst
of so-called ‘social’ relations, they both form alliances that complicate
those relations in a terrible way.” (Latour 1993: 35)
Binnen dergelijke omstandigheden, waarin zich in situ de contouren van nieuwe
publieken aftekenen en nieuwe maatschappelijke problemen zich geleidelijk
manifesteren, positioneren Dewey en Latour het politieke moment dat de aanzet
vormt voor het democratisch project.
3.8

Conclusie: van people naar publics

Minder dan een exegese van het werk van Dewey en Latour te leveren, heb ik
inspiratie gehaald uit hun politiektheoretische gedachtegoed om aanknopingspunten
te vinden voor een pragmatistische democratietheorie. Tevergeefs zal men bij Dewey
en Latour zoeken naar een uiteenzetting over hoe, via georganiseerd wantrouwen, een
zo scherp mogelijke controle op de macht dient plaats te vinden. Evenmin zijn bij hen
aanwijzingen te lezen voor hoe bestuurders en politieke leiders zich voor hun
besluiten dienen te verantwoorden aan het volk. De notie die ten grondslag ligt aan
hun politiektheoretische denken, is dat mensen, objecten en leefomgeving verregaand
verstrengeld zijn geraakt. Dewey en Latour kennen een belangrijke maatschappelijke
invloed toe aan wetenschap en technologie. Het denken over democratie zal zich van
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die invloed rekenschap moeten geven. Dat betekent dat nieuwe inzichten over het
ontstaan van sociale verbanden (onder invloed van ook niet-menselijke
verbindingen) van invloed zullen zijn op de wijze waarop die verbanden politiek vorm
kunnen krijgen.
In de ogen van Dewey en Latour zijn de klassieke opvattingen over democratie
daarvoor onvoldoende toegerust. Deweys innovatieve gedachte is geweest dat het idee
van the people als een collectieve demos, dient te worden verlaten ten faveure van een
notie van the public dat pas als gevolg van een specifieke kwestie in beeld komt. De
notie van ‘het publiek’ impliceert een verzameling burgers of een associatie van
mensen en objecten, die zich verenigd weet door de gezamenlijke betrokkenheid bij
een gedeeld probleem. Er zijn meerdere publieken, zoals er ook meerdere problemen
bestaan waar andere groepen bij betrokken zijn. Die zijn niet vooraf gegeven, maar
komen tot stand in relatie tot nieuwe wetenschappelijke, technologische en
ecologische ontwikkelingen.
De filosofische en theoretische achtergrond voor Deweys notie van the public wordt
gevormd door zijn onvrede met twee dominante opvattingen van democratie, waarin
ofwel de vorming van een collectieve wil centraal staat, ofwel de bescherming van
individuele rechten en belangen. In plaats van te denken in termen van een
collectieve wil of een individueel belang hanteert Dewey een functionalistisch
onderscheid tussen publieke en private consequenties. Dat onderscheid is
probleemafhankelijk en veronderstelt geen tevoren gedefinieerde politieke
gemeenschap noch een vrije burgerij die beschermd dient te worden tegen politieke
machtsuitoefening. Zijn voorstel maakt het mogelijk de opkomst van het
democratisch project te koppelen aan het ontstaan van nieuwe publieken en
problemen. Aldus neemt hij afstand van metafysische of idealistische
ontstaansgeschiedenissen van democratie, zoals in termen van een ‘sociaal contract’
of een ‘algemeen belang’. In tegenstelling daarmee situeert hij het denken over
democratie in de empirische totstandkoming van nieuwe kwesties die langdurige,
uitgebreide en onvoorspelbare consequenties zullen hebben.
Latours politieke theorie sluit op deze zienswijze aan. Ook hij verzet zich tegen
democratieopvattingen die de bestaande sociale gemeenschap gelijkstellen aan een
politieke gemeenschap, of die (omgekeerd) de vrije burgerij willen beschermen tegen
politieke bemoeienis. Latour koppelt het heroverwegen van democratie expliciet aan
het ontstaan van crisis en situaties van perplexiteit. BSE, SARS, de vogelgriep: het
zijn maar enkele voorbeelden van problemen die niet alleen medici voor vraagtekens
plaatsen maar ook gevolgen hebben voor ons denken over democratie. Met zijn notie
van een associatie (die ik prefereer boven de term collectief) drukt hij uit dat
dergelijke publieken niet alleen uit humans maar ook uit nonhumans bestaan: het
zijn associatieve verbanden die opduiken onder problematische omstandigheden in
concrete materiële situaties die aanleiding geven tot perplexiteit.
Dewey noch Latour zien the people, de verzameling van vrije burgers zoals Lincoln
die bestempelde, als een vaststaand collectief dat automatisch de politieke
gemeenschap vormt op grond waarvan het democratisch project gestalte kan krijgen.
In lijn met hun op maatschappelijke effecten gerichte pragmatistische denkwijze,
verwerpen zij een perspectief dat een a priori notie van een sociale gemeenschap of
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van een zelfstandige en vrije burger hanteert als ingang tot het democratisch project.
In plaats daarvan verkiezen zij een a posteriori benadering die het ontstaan van
nieuwe gemeenschappen als een effect beziet van de hybride relaties tussen mensen,
objecten en leefomgeving. Niet het bestaan van dergelijke collectieven beschouwen
zij als het probleem waarop het democratisch project toegesneden zal dienen te zijn
maar het ontstaan ervan.
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4

HET ONTSTAAN VAN PUBLIEKEN EN PROBLEMEN. DE
BEGINDAGEN VAN AIDS IN NEDERLAND

4.1

De introductie van een nieuwe entiteit

Een problematische situatie die uitermate geschikt lijkt om de ideeën van Dewey en
Latour over democratie te onderzoeken is het begin van aids56 in Nederland. Volgens
Dewey en Latour heeft democratie immers in de eerste plaats van doen met het
ontstaan van nieuwe publieken die door een onverwachte en ingrijpende kwestie
worden getroffen. Aan die karakteristiek wordt in dit geval in alle opzichten voldaan:
de opkomst van aids schept nieuwe groepen slachtoffers, nieuwe risico’s en nieuwe
onzekerheden. De eerste dagen van het Nederlandse aidsbeleid worden echter vaak
juist gezien als een schoolvoorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen
verschillende groepen en organisaties (medische diensten, bloedbanken, de
homobeweging). Deze samenwerking zou een verregaande polarisatie hebben weten
te voorkomen zodat grote maatschappelijke spanningen of discriminatie en
stigmatisering van homoseksuelen is uitgebleven. Daarbij wordt er echter aan voorbij
gegaan dat ook het Nederlandse aidsbeleid zijn zwarte bladzij kent. Een
bloedschandaal van de omvang zoals (bijvoorbeeld) Frankrijk en Canada hebben
gekend heeft niet plaatsgevonden, maar een dramatische bloedkwestie waarbij onder
hemofiliepatiënten onnodige slachtoffers vielen is Nederland niet bespaard gebleven.
De geschiedenis van aids is een typisch voorbeeld van wat in het eerste hoofdstuk een
Unidentified Political Object is genoemd, een UPO. Als het eerste geval van wat we nu
aids noemen in Nederland wordt vastgesteld (in 1982) is er nog geen virus
geïdentificeerd.57 Zowel op het gebied van kennis (waar hebben wij mee te maken),
het publiek (voor wie heeft het gevolgen) en de politiek (wat moet er gebeuren) heerst
onzekerheid. Aan de frontlinie wordt druk overleg gevoerd tussen verschillende
gezondheidsorganisaties en vertegenwoordigers, zoals de homobeweging, het
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB), de Amsterdamse
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) en de Nederlandse
Vereniging van Hemofiliepatiënten (NVHP). De angst voor een dodelijke epidemie,
het gevaar van stigmatisering van homoseksuelen, de relatie van de nieuwe ziekte58
met seks, en de bedreiging van de bloedvoorraad vormen de ingrediënten voor een
56 De schrijfwijze van ‘aids’ heeft in de loop der tijd verschillende veranderingen ondergaan. Het
acroniem werd in de zomer van 1982 officieel door de vermelding in CDC-rapporten. Werd er begin
jaren ’80 in Nederland veelal gekozen voor ‘a.i.d.s’ (om te benadrukken dat het om een afkorting gaat),
later verdwenen deze puntjes en kwamen de hoofdletters (‘AIDS’). Met name in de periode die hier
onderwerp van onderzoek is, is de schrijfwijze AIDS gebruikelijk. Ze zal dan ook worden gebruikt
wanneer er gerefereerd wordt aan naamgevingen van organisaties of verwijzingen in documenten
waarin die spellingswijze is gebruikt. Weer later werd alleen de beginletter groot geschreven (‘Aids’).
De laatste jaren, nu het begrip taalkundig is ingeburgerd, is het gebruikelijk de aandoening als ‘aids’ te
vermelden.
57 In de meeste literatuur heb ik deze datum als eerste geval aangetroffen maar sommige bronnen
melden een eerder geval eind 1981. Zie hierover De Vroom (2001: 508).
58 Hoewel hier over aids als een ‘ziekte’ wordt gesproken, is dat eigenlijk onjuist. In feite refereert aids
naar een syndroom (aantasting van het immuunsysteem) als gevolg waarvan verschillende soorten
ziektes kunnen opsteken. De reden om hier toch over een ziekte te spreken, is dat er in de periode die
hier onder de loep genomen wordt, geen andere tests bestonden om uit te maken of iemand was
besmet, dan af te gaan op de symptomen die een slachtoffer vertoonde. De etiologie was grotendeels
gebaseerd op het ziektebeeld en aids werd in het begin ook als een ‘ziekte’ beschouwd.
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explosieve situatie. De discussies die worden gevoerd betreffen zowel
wetenschappelijke
kwesties
(onbekende
ziekteoorzaak,
onvoorspelbaar
verspreidingspatroon) als maatschappelijke problemen (discriminatie, uitsluiting).
De kennis die nodig is voor het beleid, maar ook dat beleid zelf, wordt grotendeels
bepaald door experts en belanghebbenden. Ondanks de grote belangen, ernstige
gevaren en vele onzekerheden laat de toenmalige staatssecretaris van
Volksgezondheid het te voeren beleid over aan ‘het veld’. De afwezigheid van
intensieve overheidsbemoeienis heeft zodoende tot gevolg dat niet alleen de verdeling
van de verschillende taken (voorlichting, preventie, onderzoek) in een proces van
zelfregulering door de betrokken partijen moet worden uitgevochten. Het draagt er
tevens toe bij dat de vraag wie nu verantwoordelijk is voor het beleid ter plekke moet
worden ingevuld.
Nieuwe problemen die zowel wetenschappelijke, bestuurlijke als normatieve vragen
oproepen, leveren een mijnenveld op. Het ontwaren van de relevante getroffen
publieken daarin is een gecompliceerde taak. Kan de rol van de overheid daarin wel
gemist worden? En zo niet, waaruit moet die rol dan bestaan? Alle reden om in detail
te bezien welke problemen dit oplevert. De episode die ik beschrijf beslaat de periode
vanaf de vaststelling van het eerste slachtoffer halverwege 1982 tot aan de eerste
institutionalisering van het aidsbeleid eind 1983. Binnen dit tijdvlak wordt tevens de
hypothese dat aids een leefstijlaandoening zou zijn, verlaten ten gunste van een virale
verklaring. Ik beschrijf en interpreteer de ontwikkelingen met gebruikmaking van het
theoretische vocabulaire van de auteurs die in de vorige twee hoofdstukken centraal
hebben gestaan. In het geval van Dewey ligt de nadruk op zijn notie van ‘publieken’,
het repertoire van Latour wordt gebruikt om de vele relaties tussen ‘mensen’ en
‘objecten’ en tussen ‘kennis’ en ‘politiek’ te duiden.
4.2

De besmetting van Nederland59

Wie de actoren in kaart wil brengen die bij de bestrijding van aids in Nederland
betrokken zijn, zou - Latours devies follow the actors getrouw - eigenlijk maar éen
advies nodig moeten hebben: volg het virus. Het spoor nalopend dat het virus in
Nederland heeft afgelegd, zou zowel de actoren die politiek gezien ‘present’ waren bij
de bestrijding van de epidemie in kaart moeten brengen, als de wetenschappelijke
representaties die van de oorzaken en verspreidingspatronen van aids zijn opgesteld.
Probleem is echter dat er op het moment dat aids in Nederland verschijnt, nog
helemaal geen sprake is van een virus. Bepalingen van risicohandelingen,
risicogroepen en risicogedrag lopen ver vooruit op de identificatie van het virus (naar
we nu weten: HIV) dat verantwoordelijk is. De informatie op basis waarvan
gehandeld moet worden is merendeels afkomstig van epidemiologen, niet van
virologen. Om de beginperiode van aids in Nederland goed te begrijpen moet
eigenlijk de kennis die we nu bezitten, even tussen haakjes worden gezet.
Aids komt de wereld niet binnen als een virus60 of als een epidemie. Wat rond 1980 in
de grote Amerikaanse steden als New York en San Francisco wordt vastgesteld door
De beschrijving van de opkomst van aids in Nederland in dit hoofdstuk is in belangrijke mate
gebaseerd op Dijstelbloem (2000). De interviews zijn ook in dat verband afgenomen.
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de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) is allereerst een toename van het
aantal gevallen van Pneumocystis carinii-pneumonie (PCP)61 en Kaposi-sarcoom
(KS).62 De ziekte wordt aanvankelijk Gay Related Immune Deficiency (GRID)
genoemd. Het geldt als een ‘homoziekte’, die vermoed wordt het gevolg te zijn van
een aantasting van het immuunsysteem door overmatig gebruik van drugs (poppers)
in combinatie met een overdaad aan seks met wisselende partners. Pas later komt de
opvatting in zwang dat de oorzaak een viraal agens betreft en in 1983 wordt HIV (dan
nog LAV, Lymphadenopathy Associated Virus, genoemd) door de onderzoeksgroep
van Montagnier geïsoleerd. Maar ook daarna duurt het nog enige tijd voor er een
antistoffentest63 kan worden ontwikkeld en er overeenstemming wordt bereikt over
het feit dat het virus via bloedcontact kan worden doorgegeven. Aids, kortom,
introduceert zich niet als een virus en de verschillende risicogroepen worden niet
gelijktijdig geïdentificeerd.
Dramatische diagnose
Het eerste geval van GRID in Nederland wordt in april 1982 vastgesteld bij een
homoseksuele man in het AMC te Amsterdam. Van Wijngaarden is co-assistent op
het AMC als een van zijn patiënten, een homoseksuele man, aan persisterende
diarree blijkt te lijden:
“Je gelooft jezelf niet. Ik had een soort Cassandra-gevoel. (...) Ik ben toen
wat literatuur in het ziekenhuis gaan verspreiden en vroeg: moeten we het
CDC niet bellen?” (Van Wijngaarden in Rozendaal 1996: 51).
Pas wanneer na enige tijd het Kaposi-sarcoom, de tumorvlekken van een vorm van
kanker die voorheen alleen bij oudere mannen werd aangetroffen, op de huid van de
patiënt verschijnen, beginnen de chefs van Van Wijngaarden overtuigd te raken. Op
een symposium, een maand later in mei, dat onder de titel ‘Fatale ziekte bij
promiscue homoseksuelen’ is georganiseerd door de veneroloog Stolz van de
Rotterdamse Erasmus Universiteit, wordt het geval gepresenteerd (Coutinho 1989:
14). Van Wijngaarden doet daar zijn verhaal voor een zaal met onder andere zijn
sceptische hoogleraren. De patiënt is kort tevoren overleden.64 Volgens Coutinho, op
dat moment hoofd van de afdeling Volksgezondheid van de GG&GD in Amsterdam, is
het stom toeval dat er juist tevoren een patiënt was gesignaleerd.

Een virus is een micro-organisme, maar honderd keer kleiner dan een bacterie. Virussen kunnen
zich slechts vermenigvuldigen met behulp van de cel die zij binnendringen.
61 Een infectie met de prozotoön Pneumocystis carinii die een longontsteking veroorzaakt. Het is een
zogenaamde opportunistische infectie die ontstaat door een micro-organisme dat normaliter geen
infectie veroorzaakt. Bij sterke afname van de afweer van de gastheer kunnen er veelal ernstige
ziekteverschijnselen ontstaan.
62 Een kwaadaardige tumor van bloedvaten. Verschijnt meestal als roze tot paarse plekken op de huid
of slijmvliezen, maar kan ook in inwendige organen ontstaan.
63 Een test waarbij de antistoffen worden aangetoond tegen HIV.
64 Naar aanleiding van het sterfgeval verspreidde het ANP op 14 mei een kort bericht waarin zijdelings
werd vermeld dat de gesignaleerde ziekte in de Verenigde Staten vooral voorkwam onder
homoseksuele mannen die veel van partner wisselden (Groeneveld 1989: 120).
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Jim Curran, die in de Verenigde Staten aan het hoofd staat van de Task Force van de
CDC, is éen van de sprekers op het symposium. In juni 1981 heeft hij al leiding
gegeven aan de KSOI (Kaposi Sarcoma and Opportunistic Infections) Task Force die
de berichten over een nieuwe ziekte die mannelijke homoseksuelen doodde moest
verhelderen (Grmek 1990: 7). De Task Force waar Curran nu leiding aan geeft, heeft
de specifiekere taak meegekregen onderzoek te doen naar de verspreiding en oorzaak
van de afweerstoornis die ten grondslag ligt aan die nieuwe ziekte, en de bestrijding
ervan te organiseren. Hij verklaart in Rotterdam ondermeer dat “if I were a gay man,
I would refrain from any sex” (Van Wijngaarden 1992: 255). Aanwezige journalisten
pikken het nieuws op en de volgende dag opent de Volkskrant een artikel over het
symposium met de titel: “Nieuwe ‘homoziekte’ eist eerste slachtoffer’.
Als reactie op de berichtgeving in de kranten naar aanleiding van het symposium in
Rotterdam, publiceren twee homoseksuele artsen het artikel ‘Op je hoede zijn, maar
geen paniek’ in het homoblad Sek in juni 1982. Auteurs zijn Jan Van Wijngaarden, de
co-assistent die de eerste patiënt heeft gediagnosticeerd en ook werkzaam is bij de
Stichting Aanvullende Dienstverlening (SAD) en Hans Moerkerk, directeur van het
bureau Gezondheids Voorlichting en Opvoeding (GVO) in Amsterdam. In het artikel
wijzen zij op het verhoogde risico op besmetting met bepaalde ziektes dat ontstaat bij
het volgen van sommige levensstijlen. De groep die volgens hen het meeste gevaar
loopt “heeft veel seksuele contacten, maakt extensief veel gebruik van verschillende
drugs en heeft een geschiedenis van SOA’s65”. Ongeveer tegelijkertijd stellen Roel
Coutinho, die bij het congres in Rotterdam aanwezig was geweest, en Sven Danner,
hoofd van de interne polikliniek van het AMC en een oud studiegenoot van Coutinho,
een brief op aan alle huisartsen, internisten en huidartsen te Amsterdam om hen te
informeren over het nieuwe ziektebeeld en de symptomen daarvan (Coutinho 1989:
14).
Constructie van een leefstijl
De wijze waarop aids de westerse wereld binnendringt, verloopt uiterst geheimzinnig.
Niet alleen omdat de aard van de ziekte nog onbekend is, maar ook omdat het publiek
waarbinnen het zich manifesteert voor veel medici terra incognita is. Medische
instellingen die zich op grotere afstand van de patiëntenpopulatie bevinden en
minder ervaring met infectieziekten hebben, verbazen zich over de leefstijl onder
homoseksuelen. De homoscene waarin (vooral in de VS) een grote mate van seksuele
vrijheid wordt gecombineerd met drugsgebruik, is een onbekende wereld. Vooral in
de Verenigde Staten heersen naast vooroordelen of zelfs regelrechte homofobie,
volslagen onbekendheid met deze gemeenschap. Als in augustus van 1981 de Task
Force van de CDC begint met de uitleg van de vragenlijst aan haar medewerkers en
studenten, ontstaat er verbazing. Om de epidemiologisch gezien relevante factoren en
omgevingskenmerken in kaart te brengen, wordt bij de case-control study gewerkt
met vragenlijsten. Als Task Force leden uitleggen dat sommige slachtoffers tegen de
2000 seksuele contacten in hun leven hadden, vallen de monden van de studenten
open van verbazing (Shilts 1987: 88; Roozendaal 1990: 10).
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Seksueel overdraagbare aandoeningen.
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Deze onbekendheid maakt dat een nieuwe stigmatisering van homoseksuelen op de
loer ligt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verschillen tussen de aanduiding ‘ziekte die
voorkomt onder homoseksuelen’ en ‘homoziekte’. Waar de eerste frase aangeeft dat
homoseksuelen een verhoogde kans hebben de ziekte op te lopen, door een leefwijze
die meer kans op besmetting met zich meebrengt voor die groep, suggereert de
tweede frase een directer verband tussen de oorzaak van de ziekte en de
homoseksualiteit zelf. De stellige woorden van Curran in Rotterdam moeten gezien
worden als een uitloper van de eerste uitspraak. Curran staat in die tijd nog sceptisch
tegenover de hypothese dat een virus verantwoordelijk is voor de gay cancer. In zijn
ogen is het feit dat er op dat moment nog geen patiënten gemeld zijn buiten de
homoseksuele gemeenschap of onder vrouwen, het beste bewijs tegen besmetting
door een virus (Grmek 1990: 9). Bovendien blijkt langzamerhand uit een
clusterstudie van de CDC Task Force dat de hypothese kan worden opgesteld dat
mensen die besmet zijn niet willekeurig met elkaar verbonden zijn: het cluster is een
seksueel cluster. Hoewel daaruit niet de conclusie valt te trekken dat de ziekte van
persoon tot persoon overdraagbaar is, zijn de personen in het cluster “really
members of a very small subgroup among whom it might not be unusual to have
sex” (Shilts 1987: 164). Deze mogelijke overdracht van de ziekte via seks is voor
Curran echter geen opstap naar de hypothese van een virus, maar een verenging van
de risicofactoren die om de hoek komen kijken bij de homoseksuele living in the fast
lane leefstijl.
De uitdrukking ‘leefstijl’ impliceert een manier van leven die een verhoogd risico met
zich meebrengt omdat zij zich zou afspelen in de nabijheid van potentiële
besmettingshaarden (homosauna’s en badhuizen) in combinatie met risicovolle
vormen van seksueel contact (promiscuïteit, anale seks, fistfucking) en (veelvuldig)
drugsgebruik. Het gevaar van die leefstijl is een optelsom van de kans op het oplopen
van geslachtsziekten (door seks), beschadiging van het afweersysteem (door drugs)
en het opdoen van infecties door een gebrek aan hygiëne (darkrooms zouden een
soort ‘Afrika in het klein’ zijn) (Black 1986: 52).
Als een van de co-factoren waaraan jonge Amerikaanse homoseksuelen worden
blootgesteld, wordt een populaire drug genoemd: poppers.66 Rond februari 1982 wint
de popper-hypothese aan kracht. Ze wordt als een belangrijk element gezien in de
homoseksuele leefstijl, verantwoordelijk voor aantasting van hun immuunsysteem
(Fee en Fox 1988: 200). Als andere chemische co-factoren worden stoffen genoemd
die in enkele crèmes voorkomen en die homoseksuele mannen in enorme
hoeveelheden zouden gebruiken om hun huid te verzorgen. Een onderzoeker
(Friedman-Kien) oppert dat “a large numbers of exposures adds insult to injury, so
the immune system is overtaxed and ceases to perform” (Grmek 1990: 16). Toch is
het vooral de popper-hypothese die nog lang blijft hangen. Maar epidemiologisch
onderzoek van het CDC toont langzamerhand aan, in de loop van 1982, dat er teveel
patiënten zijn die nooit poppers gebruiken. Bovendien zijn er geen overtuigende
Poppers bestonden uit een snel oplosbare vloeistof (amiel of butiel nitriet) vaak met de geur van
banaan. De naam was afkomstig van het geluid dat de verpakking maakte (pop!) als de gebruiker het
open knalde om de geur en rook te inhaleren. Poppers zorgden voor een verwijding van de bloedvaten
en werden gebruikt om meer en heftigere orgasmen te kunnen krijgen (Shilts 1987: 26-54).
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farmacologische data die de veronderstelling rechtvaardigen dat een substantie in
poppers het immuunsysteem aantast. Sterker nog, nitrieten zijn ook jarenlang aan
hartpatiënten voorgeschreven en onder die populatie zijn geen verschijnselen van
Kaposi’s sarcoma gemeld. De popper-hypothese verzwakt en wordt ontkracht. In de
periode kort na de brief die Van Wijngaarden met Moerkerk heeft opgesteld,
verdwijnt de veronderstelling van een mogelijke toxische oorzaak door nitriet in
drugs dan ook uit beeld.67 Maar hoewel het gebruik van drugs daarmee niet langer
geldt als een relevante co-factor bij de aantasting van het immuunsysteem, wordt het
wel relevant voor iets anders: het beeld van de leefstijl die homoseksuele mannen
erop na houden en de constructie van de wereld waarin de nieuwe ziekte voor het
eerst is gesignaleerd.
De GG&GD als rekencentrum
Van Wijngaarden, de jonge co-assistent, ook actief binnen de Stichting Aanvullende
Dienstverlening (SAD), die in aanraking komt met het eerste geval van GRID in
Nederland, heeft al wat gelezen over deze nieuwe ziekte en wil meteen contact leggen
met het CDC. Hij voelt zich van het begin af aan persoonlijk betrokken bij de ziekte
(Rozendaal 1996: 51). De eerste aanvoer van informatie en de aanzet om
epidemiologisch over GRID na te denken, wordt vrij rechtstreeks gevoed vanuit de
Verenigde Staten. Tegelijkertijd komt het onderzoek dat in de periode vanaf 1977
onder andere door Coutinho is verricht (onder meer naar een door het CLB gemaakt
hepatitis-B vaccin) en de inzichten die daaraan zijn overgehouden, goed van pas om
een eerste inschatting te kunnen maken van de mogelijke risico’s.68 Hoewel de
oorzaak onbekend is, lijken de slachtoffers en het verspreidingspatroon overeen te
komen met de besmetting door hepatitis-B. Analoog daaraan wordt dan ook de eerste
bepaling van een risicogroep opgesteld: de mannelijke homoseksuelen. Daarnaast
wordt op grond van dat onderzoek ook duidelijk dat als het gaat om de
besmettingsgraad en het verspreidingspatroon van SOA’s, Amsterdam niet zo veel
verschilt van New York en San Francisco.69
De eerste Nederlandse betrokkenen uit de gezondheidszorg dragen zelf de redenen
aan waarom zij verwachten dat het ziektepatroon in Amsterdam en Nederland niet
veel zal afwijken van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Ze gunnen zich
daarmee extra tijd: de patiënten zijn in de Verenigde Staten eerder gesignaleerd dan
in Nederland, dus dat tijdsverschil is de ‘voorsprong’ die ze hier hebben.70 Daarnaast
wordt door de Verenigde Staten als voorbeeld te nemen een extra koppeling gelegd
tussen de kennis over de besmettingsgraad en het verspreidingspatroon van SOA’s
van Amsterdam en twee grote Amerikaanse steden: op grond van die informatie
kunnen vanaf dan ook enige voorspellingen en verwachtingen worden uitgesproken
over het patroon dat die nieuwe ziekte zal gaan volgen. De GG&GD in Amsterdam,
waar het onderzoek naar geslachtsziekten de voorgaande jaren is verricht, wordt een
rekencentrum in Latours betekenis van het woord. ‘Rekencentra’ zijn in de woorden
Interview met Van Wijngaarden, 29 januari 1999.
Interview met Coutinho, 28 januari 1999.
69 Interview met Van Wijngaarden, 29 januari 1999.
70 Interview met Coutinho, 28 januari 1999.
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van Latour centra van waaruit expedities, verzamelingen en onderzoeken
plaatsvinden en nieuwe observatoria, nieuwe registratieapparatuur en nieuwe
peilingen worden opgezet, verzameld, bewerkt en gecombineerd (Latour 1995: 293
e.v.). In deze centra worden allerlei monsters, kaarten, diagrammen, journalen,
vragenlijsten en formulieren verzameld en gebruikt door wetenschappers om de
bewijzenwedloop op te voeren. Vanuit dergelijke centra wordt informatie
gemobiliseerd en verband gelegd tussen de wereld binnen en buiten het centrum.
Vanuit de GG&GD als rekencentrum is er niet alleen informatie mobiliseerbaar over
de risico’s voor SOA’s onder homoseksuelen, maar zijn de homoseksuelen ook zelf
bereikbaar. De studie naar de werking van het hepatitis-B vaccin is uitgevoerd onder
een grote groep mannelijke homoseksuele vrijwilligers en Coutinho had regelmatig
overleg gevoerd met het COC. Onder die groep is een groot vertrouwen ontstaan in de
Amsterdamse GG&GD (Coutinho 1989: 13).71
4.3

De bedreiging van de bloedvoorraad

De verspreiding van aids leidt tot een situatie die Latour (2004) aanduidt met
perplexiteit. Perplexiteit ontstaat wanneer zich een nieuw object of probleem
aandient. We weten niet wat het is noch wat het betekent. Toch solliciteert het
probleem als het ware naar een plaats in een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. In
een poging tot consultatie (de daaropvolgende fase die Latour onderscheidt) roept de
Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid de betrokken
beroepsbeoefenaren per circulaire van september 1982 op, melding te doen van
patiënten met ziekteverschijnselen die duiden op de ziekte aids (nog steeds zonder
deze als zodanig te benoemen). De opgave kan anoniem gedaan worden, door middel
van het aangifteformulier voor infectieziekten, of door telefonische melding aan de
regionaal geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid of aan de directeur van
de plaatselijke gezondheidsdienst (Nationale Ombudsman 1995: 58).72
Van een institutionalisering van de nieuwe ziekte is nog lang geen sprake. Wat echter
wel getracht wordt, is een hiërarchie (wederom in de betekenis die Latour eraan
geeft) aan te brengen. Dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. In november 1982,
71 De vergelijking met het verspreidingspatroon van hepatitis-B wordt in augustus 1982 ook in een
artikel in Science gemaakt. Onder de titel New disease baffles medical community wordt ondermeer
het vermoeden uitgesproken dat het om een virus gaat: “Although other explanations have not been
ruled out, most investigators currently think that the disease is caused by an infectious agent,
possibly a new virus. […] The big question is what causes the immune defects of AIDS. […] Most
interest right now is focused on the possibility that an infectious agent causes AIDS. The resemblance
of the population at risk for hepatitis B suggests a viral pathogen, as does the discovery of the disease
in hemophiliacs.”
72 Het melden van infectieziekten door geneeskundigen aan een inspecteur van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid, geldt in Nederland als beleid. In de ‘Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken’ worden twee groepen infectieziekten genoemd (A en B) waarvoor kennisgeving
‘nominatief’ (d.w.z met vermelding van de naam van de geïnfecteerde) moet geschieden. Het doel van
de onmiddellijke aangifte is om zonodig direct maatregelen te kunnen nemen om de verspreiding van
de ziekte te voorkomen. Geslachtsziekten vallen echter niet onder de groepen A en B (Besluit 1 oktober
1929 ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet). Enkele geslachtsziekten (gonorroe en syfilis)
vallen onder groep C, maar daarvoor bestaat geen aangifteplicht. Het Memorie van Toelichting op de
Wet van 30 oktober 1974 merkt in dat verband op dat “een nominatieve aangifte van geslachtsziekten
bepaaldelijk ongewenst is omdat daardoor de arts-patiënt relatie zou worden verstoord.”

93

als Coutinho voor een werkbezoek twee weken bij het CDC in Atlanta is, dringt de
volle omvang van het probleem tot hem door. In de Verenigde Staten, het land
waaraan Nederland een deel van zijn toekomst afleest, zijn al meer dan 800 gevallen
gerapporteerd. Onder hen bevinden zich sinds kort hemofiliepatiënten die als
behandeling van hun stollingsstoornis grote hoeveelheden bloedproducten krijgen
toegediend. Dat duidt erop dat aids ook via bloed overdraagbaar is. Als eind 1982
inderdaad bij enkele personen die bloedtransfusies hebben gehad aids wordt
vastgesteld, is duidelijk dat de bloedvoorraad in gevaar verkeert. Hoewel het
vermoeden dat de oorzaak tot de aantasting van het immuunsysteem een virus is
steeds sterker wordt, is er van het virus zelf nog geen teken van leven vernomen.
Maar de pijlen wijzen ondertussen wel in de richting van een nieuwe potentiële
besmettingshaard.
Een nieuwe actor: bloed
Bloed is niet alleen een lichaamssap. Door de vele mensen die vanwege ziektes of
ongevallen op extra bloedvoorziening zijn aangewezen, heeft de transfusie en
verwerking ervan de proporties van een heuse medische industrie. Koploper daarin is
begin jaren ’80 de Verenigde Staten. Ze worden wel de ‘OPEC van het bloedplasma’
genoemd. Bloed bestaat voor de helft uit plasma, en juist daarin zitten de
bestanddelen die het meest worden gevraagd. Zo bevat plasma stoffen die gebruikt
worden bij ernstige bloedarmoede, albumine bij shock en ernstige brandwonden en
stollingseiwitten die aangewend worden bij hemofilie. Bij een systeem van
plasmaferese staan donoren eerst hun ‘volle’ bloed af, waarna deze bestanddelen
eraan worden onttrokken. Na ongeveer twee uur wordt de rest van het bloed weer
ingebracht in de bloedsomloop van de donor. Een resolutie van de WHO uit 1975
dringt er bij de aangesloten landen op aan de ontwikkeling te stimuleren van
nationale bloedtransfusiesystemen, gebaseerd op vrijwillige en onbetaalde donaties.
Ook de frequentie van plasmaferese is aan een maximum gebonden om te voorkomen
dat de donor een tekort aan eiwitten krijgt. Als veilig maximum hanteert de WHO een
plasmaferese van eens in de twee weken. De Verenigde Staten negeren de adviezen
van de WHO: rond 1982 staan 300.000 donoren gemiddeld twee maal per week
plasma af, tegen betaling van 10 dollar per keer, (Smit en Rosendaal 1989: 56-58).
Daaronder bevinden zich alcoholisten, drugsgebruikers en mensen met verzwegen
ziektegeschiedenissen. De farmaceutische industrie maakt voor de fabricage van
plasmaproducten bijna uitsluitend gebruik van het bloed van deze groep. Het nonprofit circuit van het Rode Kruis werkt wel met onbetaalde vrijwillige donoren.
Lokale bloedbanken in de Verenigde Staten maken vaak dankbaar gebruik van de
mensen die bij grote homomanifestaties aanwezig zijn: rond 1980 zijn
homoseksuelen verantwoordelijk voor 5 tot 7 procent van alle bloeddonaties in San
Francisco Shilts 1987: 15). Homoseksuelen zijn, in de woorden van Titmuss (1970)
sterk betrokken in de Gift Relationship.
Ook in Nederland is het, voor het CLB, geen onbekend gegeven dat veel mensen,
vooral ook homoseksuelen, bloed geven. Wie bloed geeft is gezond. Maar wie geeft is
ook, met heel zijn lichaam, onderdeel van de maatschappij en betoont zich een
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volwaardig burger. Door de nieuwe ziekte echter dreigt een daad van altruïsme te
verworden tot een mogelijke aanslag. Er ontstaat onrust in Nederland bij degenen die
waken over en afhankelijk zijn van de bloedvoorraad. Na een gezamenlijk overleg
tussen de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten (NVHP), de in oprichting
zijnde Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaren (NVHB) en de directie
van het CLB, stelt de eerste een brief op om haar leden te informeren. In de brief,
gedateerd op 5 januari 1983, wordt ook melding maakt van de mogelijkheid dat aids
via stollingspreparaten kan worden overgebracht op hemofiliepatiënten (Nationale
Ombudsman 1995: 58).
Vanaf dat moment komen de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Eijsvogel,
directeur van het CLB, belt Coutinho dat men de bloedvoorraad wil beveiligen door
homoseksuele mannen als bloeddonor te gaan weren. Omdat het gevaar van
discriminatie en stigmatisering levensgroot aanwezig is, vraagt hij Coutinho om te
bemiddelen. Coutinho neemt contact op met Moerkerk.
“Op 17 januari werd ondergetekende [Moerkerk] door het hoofd van de
afdeling volksgezondheid van de GG&GD [Coutinho] getipt dat er binnen
de CMBC problemen dreigden te ontstaan over de positie van
homosexuele bloeddonoren i.v.m. in de Verenigde Staten geconstateerde
AIDS gevallen onder hemofiliepatiënten. Er zou een bijeenkomst op het
CLB worden georganiseerd tussen de CMBC, het CLB en de NVHP waarbij
het hoofd van de afdeling VGZ als adviseur van het CLB aanwezig zou zijn.
Ik raadde hem aan erop aan te dringen dat indien men stappen overwoog
naar homoseksuele bloeddonoren er eerst een gesprek met
vertegenwoordigers vanuit de homobeweging zou plaatsvinden. Ik raadde
hem tevens aan op de bijeenkomst te komen op het COC van 28 januari
waar de voorbereiding van de studiedag ‘homoseks en geslachtsziekten’
aan de orde zou zijn.”73
Coutinho komt. Twee dagen daarvoor heeft hij weer gesproken met Moerkerk en
verteld “dat er allerlei woeste plannen door de hoofden van de deelnemers suisden74
[CLB, CMBC en NVHP].” Hij denkt dat het goed is als de zondag daarop een delegatie
van de homobeweging aanwezig is op het geplande overleg tussen CLB, CMBC, NVHP
en de NVHB i.o. Coutinho heeft het CMBC en het CLB het dringende advies gegeven
om geen maatregelen te treffen zonder nader overleg met een vertegenwoordiging
van de homobeweging.75 Met als resultaat dat de uitnodiging er ligt. Vrijdagavond, bij
de bijeenkomst over ‘homoseks en geslachtsziekten’ van het COC, wordt à titre
personnel vanuit de homobeweging een afvaardiging samengesteld die zal deelnemen
aan het overleg in het gebouw van de Bloedtransfusiedienst.

Uit een interne gespreksnotitie door Moerkerk aan de leden van de Stuurgroep AIDS, 28 juli 1983.
Uit een interne gespreksnotitie door Moerkerk aan de leden van de Stuurgroep AIDS, 28 juli 1983.
75
Uit het ‘Historisch overzicht start voorlichtingskampagne AIDS’ t.b.v. de tweede
rondetafelkonferentie op 19 september 1983 van de Stuurgroep AIDS.
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Van intermediair naar mediator
Het object dat in het netwerk dat door de nieuwe ziekte ontstaat plots een hoofdrol
voor zich opeist, is de bloedvoorraad. Zij wordt van een passief tot een actief object.
Het verschil tussen deze actieve en passieve rol van objecten is door Latour
weergegeven aan de hand van de begrippen ‘intermediair’ en ‘mediator’ (Latour 1994:
115-119). Met ‘intermediair’ worden objecten bedoeld die vooral een passieve rol
spelen in de overdracht tussen mensen (ze zijn een ‘middel’). ‘Mediator’ daarentegen
zijn objecten die zelf iets aan die overdracht toevoegen of daar zelf de hand in hebben.
Ze zijn ‘bemiddelaar’. ‘Bemiddelaars’ geven een eigen invulling aan hun rol, ze zijn
geen waterdragers maar ‘vertalen’ en ‘transporteren’ de informatie die ze doorgeven.
Als de bloedvoorraad een mediator is, tussen wie of wat bemiddelt zij dan? De
verschillende modaliteiten van de bloedvoorraad (verscheidene vormen van
productgebruik en selectie van donoren) zijn verbonden met verschillende
uitwerkingen van het concept risico. Ze slaan zowel terug op de inrichting van het
persoonlijke leven (bijverschijnselen, minder partners) als op gekwantificeerde
modellen. De gedifferentieerde bloedvoorraad vervult daarin een actieve rol. Zonder
die bloedvoorraad bestaat er geen ‘afgifte’ en ‘uitgifte’, geen selectiepunt of
poortwachterrol. Bloed vertaalt en verandert niet alleen de werelden die door haar
heen stromen, het creëert die werelden ook in zekere zin - zonder het bloed zagen die
werelden er in ieder geval anders uit. Over en door de bloedvoorraad heen wordt de
strijd uitgevochten over de implicaties van het verspreidingspatroon, in relatie tot het
gedrag van Nederlandse homoseksuele mannen. Hoewel al die belangen van de
respectievelijke actoren betrekking hebben op het bloed, vallen ze voor ieder anders
uit. In de praktijk is de bloedvoorraad geen enorme ongedifferentieerde plas, maar
een
heterogene
verzameling
van
bereidingsprocessen,
opslagwijzen,
zuiveringstechnieken, toepassingsmanieren en transformatiemethoden. Het
‘aftappen’ van donoren kan geschieden door het geven van ‘vol bloed’ of het
toepassen van plasmaferese. Bloed is in de betekenis van Latour niet simpelweg een
object maar onderdeel van een netwerk. Toediening kan plaatsvinden met behulp van
transfusie of preparaten. Preparaten vervolgens, zijn onder te verdelen in
cryoprecipitaat (meestal van vier of weinig meer donoren afkomstig) en het
gezuiverde cryoprecipitaat, dat in charges, elk bestaande uit een groot aantal
plasmadonaties (meer dan duizend), wordt gezuiverd en gedroogd. De risico’s die
degenen lopen die in aanraking komen met éen van de vele bloedproducten zijn
dientengevolge zeer divers. Om de kans op besmetting te verkleinen, kan een patiënt
met hemofilie A overschakelen van gezuiverde factor XIII-preparaten op
cryoprecipitaat. Dat komt uit veel minder grote pools, en is dus relatief gezien
veiliger. Nadeel is echter dat de toedieningsmethode vrij veel tijd in beslag neemt en
tot bijverschijnselen kan leiden. De toediening duurt een half uur, terwijl de
behandeling met het gezuiverde cryoprecipitaat in vijf minuten is gebeurd. De
nevenreacties bestaan onder andere uit hoofdpijn, misselijkheid en koorts.
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De articulatie van een problematische associatie
In een uitgestorven gebouw komen de deelnemers aan het ‘Bloeddebat’ op zondag 30
januari 1983 bij elkaar. Eijsvogel en van Aken zijn er van het CLB, het CMBC is er met
twee personen, Bijkerk van de hoofdinspectie Volksgezondheid, Coutinho natuurlijk
en Moerkerk met drie anderen die op persoonlijke titel door het COC zijn
afgevaardigd. De in oprichting verkerende NVHB heeft mensen gestuurd, evenals de
NVHP, maar er zijn ook onderzoekers zoals de viroloog Noorda en afgevaardigden
van de Haagse bloedbank en de Rotterdamse GGD. Het gezelschap bestaat kortom uit
experts, vertegenwoordigers en belanghebbenden. Maar het zou te eenvoudig zijn als
deze indeling hoofdelijk over de aanwezigen te verdelen is. Want wie
vertegenwoordigt wie nu eigenlijk? Moerkerk, Tielman, Meijman en van der Linden
moeten meerdere malen uitleggen dat ze uitdrukkelijk niet namens de
homobeweging praten, maar voor zichzelf. Coutinho is de man van het GG&GD, niet
eens directeur, maar heeft wel het proces in beweging gebracht door het CLB te
adviseren. De dagen ervoor heeft hij uitvoerig getelefoneerd met enkele medewerkers
van het CDC in Atlanta om zich op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken
(Coutinho 1989: 16).
De vertegenwoordigers van het CLB en CMBC nemen positie in. Het bloed is voor hen
definitief een matter of concern geworden. Ze willen overgaan tot het weren van
homoseksuele mannen als donor. Daarmee maken zij duidelijk dat ze niet alleen
spreken voor de veiligheid van de bloedvoorraad, maar voor die van de bevolking in
het algemeen. Het CLB biedt de hemofiliepatiënten tevens aan gebruik te maken van
het cryoprecipitaat, in plaats van het gezuiverde product.76 Eijsvogel maakt
berekeningen op het schoolbord om de ernst van de situatie aan te tonen en laat zien
hoe snel een eventueel virus zich via bloeddonaties onder de bevolking kan
verspreiden.
Volgens de vertegenwoordigers van de homobeweging worden de zaken verkeerd
voorgesteld:
“De bloedclub moest een hoop leren. Ze hadden het primitieve idee dat die
homoseksuelen AIDS overbrachten en dus geweerd moesten worden als
donoren” (Moerkerk in Rozendaal 1996:96)
De homobeweging neemt politiek gezien duidelijk stelling in: het uitsluiten van
homoseksuele mannen zou een vorm van discriminatie inhouden. Een formeel
beroep daartegen is lastig, een antidiscriminatiewet bestaat nog niet. Maar de
vertegenwoordigers van de homobeweging laten er geen misverstand over bestaan
dat een dergelijke opstelling van de bloedbank kan leiden tot een opstand binnen de
gelederen van de homoseksuelen.77
Toch zou het van eenzijdige lezing getuigen de opstelling van de homobeweging
alleen als politiek opportunisme af te schilderen. Wat ze tegelijkertijd doet (en waar
Interview met Eijsvogel, 4 februari 1999.
Uit het ‘Historisch overzicht start voorlichtingskampagne
rondetafelkonferentie op 19 september 1983 van de Stuurgroep AIDS.
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de hemofiliepatiënten geen kans toe zien) is zich invechten in het medische domein.
Dat doen ze niet alleen door te dreigen met acties. Ze proberen de
vertegenwoordigers van de bloedbank er ook van te overtuigen dat de
verspreidingsmodellen waarmee ze komen aanzetten, die gebaseerd zijn op gegevens
uit de VS, geen juiste afspiegeling vormen van de gedragingen in Nederland. Voor een
deel is dat in Moerkerks ogen te wijten aan de onbekendheid met de homowereld en
de verschillen in leefstijl die er bestaan tussen Amsterdam en bijvoorbeeld New York
en San Francisco. Het aantal wisselende seksuele partners is daar veel groter en er
worden agressievere seksuele technieken gebruikt, zoals fistfucking. Hun verzet tegen
de bloedbank is dus niet alleen van politieke aard. Er worden ook wetenschappelijke
argumenten voor aangeleverd. In die zin betonen de homoseksuelen zich, gelijk de
patiënten die Epstein (1996) later beschreef, epistemisch activisten.
Moerkerk vindt dat ze er in de bloedwereld maar vreemde ideeën en vooroordelen
over homoseksuelen op na houden. Eijsvogel is echter geneigd de verontwaardiging
van de vertegenwoordigers van de homobeweging vanuit hun historische positie te
verklaren:
“De vertegenwoordigers van de homowereld waren toch ook wel heel erg
boos. Ze waren niet boos op ons, ze waren boos omdat hun pas verworven
emancipatie in duigen leek te vallen. Die jongens leefden net in een
geweldige vrijheid, werden geaccepteerd en kwamen er voor uit, en dan
komt er zo’n geweldige domper overheen.” 78
Duidelijke afspraken worden er volgens Coutinho die 30ste januari niet gemaakt. Er
wordt een geheimhoudingsplicht overeengekomen, waar iedereen zich aan houdt. De
pers krijgt geen lucht van de besloten bespreking. Moerkerk noemt het een verdienste
dat bereikt is dat binnen de publiciteitsgroep van het CMBC een homoseksuele man
mee gaat functioneren. Volgens hem impliceert dit dat er voorlopig geen overspannen
reacties zijn te verwachten.79 Die publiciteitscommissie krijgt de opdracht mee een
inventarisatie te maken ten behoeve van het voorlichten van de bloedbanken en hun
donoren over de materie. Aan de vertegenwoordigers van de NVHP en de
behandelaren wordt tevens het advies gegeven waar mogelijk over te gaan op het
gebruik van cryoprecipitaat.80
Alle partijen die later voor lange tijd het Nederlandse aids-beleid zouden gaan
bepalen, zijn op deze middag aanwezig. Enkele ervan zijn al met elkaar in contact
gekomen bij het symposium in Rotterdam, een dik half jaar eerder, maar het
‘bloeddebat’ zet de zaak op scherp. De gevolgen van de ziekte zijn nog steeds moeilijk
in te schatten, maar uit de reactie van de bloedbanken blijkt dat zij het niet
onwaarschijnlijk achten dat alleen al via besmetting door een bloedtransfusie de
gehele bevolking gevaar loopt. Is het dan niet merkwaardig dat niemand het nodig of
wenselijk acht dat er naast alle afgezanten en gedelegeerden ook een
Interview met Eijsvogel, 4 februari 1999.
Uit een interne gespreksnotitie door Moerkerk aan de leden van de Stuurgroep AIDS, 28 juli 1983.
80
Uit het ‘Historisch overzicht start voorlichtingskampagne AIDS’ t.b.v. de tweede
rondetafelkonferentie op 19 september 1983 van de Stuurgroep AIDS.
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volksvertegenwoordiger aanwezig is? Coutinho vindt het niet vreemd dat er geen
politicus is uitgenodigd bij het bloeddebat: “Dat waren technische discussies.”81
4.4

Zoeken naar bondgenoten

Technische discussies? Volgens Dewey is het juist het probleem van complexe
samenlevingen dat politieke kwesties als technische zaken worden voorgesteld.
Dergelijke kwesties zijn van democratisch belang en dienen een publieke
aangelegenheid te zijn. Dat gaat niet vanzelf, zo leert het werk van Latour: daar moet
mediatiewerk voor verzet worden. Hoe proberen de verschillende actoren nu van hun
betrokkenheid bij de kwestie een publiek probleem te maken? In de weken na Bloody
Sunday (zoals de bewuste bijeenkomst op 30 januari is gaan heten) hebben
verschillende personen die bij het overleg aanwezig zijn geweest nog wel onderling
contact, maar grote stappen om het probleem rond het donorschap op te lossen,
worden niet gezet. Vooral binnen de homobeweging (het COC in het bijzonder) blijft
het stil. Er wordt doorgewerkt aan de voorbereiding van een studiedag over
homoseksualiteit en geslachtsziekten, die op 23 april zal worden gehouden. Hoewel
aanvankelijk bedoeld om in het bijzonder op hepatitis B en herpes in te gaan, wordt
gaandeweg besloten de nadruk te leggen op aids - dit in verband met de onrust die
ontstaat door verdere publicaties. In de Verenigde Staten en Canada is op dat
moment namelijk een hevig debat gaande in de homobladen. Heet hangijzer is de
vraag welke positie homoseksuelen moeten innemen tegen (wat soms wordt opgevat
als) de beschuldigingen van de medische wereld. De stemming is in de loop van de
tweede helft van 1982 omgeslagen van argwaan jegens medische en epidemiologische
berichten, naar aandacht voor welke consequenties de ziekte had voor het gedrag in
het dagelijkse bestaan. ‘Medicalisering’ is dan allang niet meer het bestempelen van
homoseksualiteit tot een ziekte, afwijking of psychische stoornis (zoals het in de
Verenigde Staten tot in de jaren ’70 officieel te boek stond en waartegen in Nederland
door behandelende artsen nog tot diep in der jaren ’60 een kuur van waterbaden
werd voorgeschreven). ‘Medicalisering’ neemt nu de vorm aan van het herordenen en
overdenken van de eigen identiteit en een seksueel patroon tegen de achtergrond van
een mogelijke kans op besmetting. Gecombineerd met de nog steeds heersende
onzekerheid over de exacte oorzaak van de ziekte, moet een evaluatie van het eigen
gedrag opeens in termen van risico’s worden gevoerd. De ziekte is het leven
binnengekropen.
Hoewel de medicalisering zich van binnenuit voltrekt, is er van buitenaf wel het
gevaar van stigmatisering. In Nederland beseffen de vertegenwoordigers van het
bloed zich dat terdege. Ze kunnen wel het COC opbellen en iemand te spreken vragen,
maar kennen daar niemand en weten niet wie ze moeten hebben. Eijsvogel, directeur
van het CLB, laat al snel zijn oog vallen op Coutinho om hem als bemiddelaar te
vragen. Coutinho is een ‘handige, sociale man, die dat soort dingen goed kan’.
Eijsvogel:
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“Coutinho had door zijn onderzoek natuurlijk goede banden met de
homowereld. En hij had het vertrouwen van ze gewonnen. Hij had een
soort moederachtige verpleegster bij de sauna zitten bij wie die jongens
ook al hun problemen kwijt konden. Dus wij hebben met Coutinho gebeld
en gezegd dat we contact wilden met de homowereld in Amsterdam. Wij
hadden helemaal geen contact met de homowereld.”82
Coutinho introduceert de mensen van het bloedwezen als betrouwbare partners. Als
een ware diplomaat slaat hij een brug van de homogemeenschap naar de directie van
het bloedwezen. Als vanzelf gaat dat niet - een opmerking van Eijsvogel, bij de eerste
bijeenkomst, aan het adres van de vertegenwoordigers van de homobeweging,
“waarom ze dan toch niet gewoon condooms gebruiken, want dat hebben wij toch ook
zo lang gedaan”, valt niet echt in goede aarde.83 Maar het is wel duidelijk dat hij
stelling inneemt: de bloedvoorraad is in gevaar, en met of zonder de hulp van de
homobeweging (liefst met) moet daar iets aan gebeuren.
Hulptroepen mobiliseren
Het advies op Bloody Sunday aan de vertegenwoordigers van de NVHP en hun
behandelaren om over te gaan op het gebruik van cryoprecipitaat, is niet aan
dovemansoren gericht. Meteen de dag na de bijeenkomst gaat er een notitie van de
Directeur Generaal van het RIV uit naar de minister en staatssecretaris van WVC, de
Secretaris-generaal van het ministerie, de Directeur-generaal van de
Volksgezondheid, de Directeur Gezondheidsbescherming en naar de Geneeskundig
Hoofdinspecteur. De notitie vermeldt onder andere dat de kans op aids bij gebruik
van gezuiverde preparaten veel groter is i.v.m het grote aantal daarin verwerkte
plasmadonaties. Ook wordt gezegd dat de Directie van het Centraal Laboratorium
klaar staat om haar gehele voorraad plasma in gedroogd Cryoprecipitaat om te zetten
om eventueel importverlies op te vangen. Daarnaast valt er te lezen:
“...6. Maatschappelijke consequenties
Onrust dreigt te ontstaan bij de haemofiliepatiënten en hun behandelaars
en verwacht moet worden, dat dit op korte termijn tot het einde van de
import van gezuiverd factor VIII zal leiden.
Dit preparaat wordt als mogelijke boosdoener gezien!
(...)
Kwaliteitscontrole in deze situatie is vrijwel onmogelijk, indien niet een
zekere centralisatie wordt nagestreefd.
(...)
Maatschappelijk zal éen en ander misschien gepaard gaan met
begeleidingsverschijnselen op het politiek vlak (haemofilielijders en
beschuldigingen aan het adres van homofielen, dat deze moeten afzien van
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Interview met Eijsvogel, 4 februari 1999.
Interview met Eijsvogel, 4 februari 1999.

100

donorschap). Niet zeer waarschijnlijk, immers alle groepen hebben er
belang bij, de zaak niet te zeer op te blazen...” 84
De notitie bereikt de minister noch de staatssecretaris. Ondertussen neemt de
ongerustheid bij de Directeur-generaal van het RIV toe, reden voor hem om op 14
februari een ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ schrijven aan de minister te richten, waar
een kopie van de notitie wordt bijgevoegd. In het schrijven maakt hij in bedekte
termen duidelijk dat de overheid eigenlijk van geluk mag spreken dat de pers geen
ruchtbaarheid aan de ziekte en de kwestie van het donorschap geeft - doen ze dat wel,
dan zou er wel eens met een beschuldigende vinger naar de minister kunnen worden
gewezen.85
Die aandacht in de pers laat niet lang op zich wachten. Op 25 februari komt Trouw
met een artikel waarin gewag wordt gemaakt van het feit dat de overheid voornemens
is een importverbod af te kondigen voor buitenlandse stollingspreparaten die bij de
behandeling van hemofiliepatiënten worden gebruikt. Zowel de NVHP als de in
oprichting zijnde NVHB grijpen direct naar de telex om de staatssecretaris te
verzoeken toch vooral eerst te overleggen alvorens een beslissing te nemen.
Buitenlandse (Amerikaanse) bloedleveranciers zijn grote en machtige organisaties.
Hemofiliepatiënten, die voor hun leven afhankelijk zijn van dergelijke instanties
vanwege het voortdurende tekort aan preparaten, kunnen het risico niet nemen dat
de toeleveranciers, in de portemonnee gekwetst door een dergelijk invoerverbod,
voortaan de productie staken en de patiënten aan hun lot overlaten. Of, zoals de
NVHP het in een brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid stelt, “een
importstop is sneller afgekondigd dan ongedaan gemaakt.” Uitgesloten wordt een
dergelijke drastische wending geenszins - de leveranciers hebben, ook bij het CLB,
niet de naam ‘frisse jongens’ te zijn.86 Door aan te dringen op gemeenschappelijk
onderzoek, naamsvermelding bij artikelen en samenwerking (al is het maar in naam)
trachten ze regelmatig hun slechte imago op te vijzelen, maar veel Europese
bloedbanken zijn daar niet van gediend.
Problemen publiek maken
De noodroep van de hemofiliepatiënten aan de staatssecretaris om van de
bloedproblematiek een publieke kwestie te maken, vindt geen gehoor. Aan het
verzoek door de hemofiliepatiënten om overleg met de minister en de staatssecretaris
wordt geen gevolg gegeven.87 Twee dagen later informeert de NVHP haar leden per
Excerpt uit de notitie “Verschuiving van behandeling van haemofiliepatiënten (bloeders) naar
minder gezuiverde preparaten in verband met nieuwe infectieziekte AIDS. Maatschappelijke,
financiële en logistieke consequenties”, zoals opgenomen in Nationale Ombudsman 1995.
85 “Wat mij en anderen verontrust is het feit, dat de ziekte nu ook bij pasgeborenen wordt
waargenomen. Besmetting, naar ik aanneem, tijdens de bevalling. Dit betekent dat de ziekte zijn
categoraal aspect verliest en op alle mogelijke wijzen zal kunnen opduiken. Indien het taboe in de pers
wordt doorbroken, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat een schuldige wordt gezocht, nl. de
Overheid.” Excerpt uit het schrijven, zoals opgenomen in Nationale Ombudsman 1995.
86 Interview met Eijsvogel, 4 februari 1999.
87 De reactie van de minister en staatssecretaris wordt ‘onduidelijk’ genoemd door de NVHP. Volgens
de NVHP was het een snelle reactie geweest op het krantenartikel om het standpunt van de minister te
vernemen en duidelijk te maken dat ze graag gehoord wilde worden bij een eventueel besluit.
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brief over de mogelijke samenhang tussen het gebruik van stollingspreparaten en
aids. De brief, tot stand gekomen in overleg met de NVHB i.o en de directie van het
CLB, schetst het besmettingspatroon zoals dat uit de Verenigde Staten bekend is. Ook
gevallen van besmetting door heteroseksueel contact worden vermeld. Over de
mogelijke oorzaak is de brief kort:
“Op dit moment is nog weinig bekend over de manier waarop dit zou
gebeuren. We weten immers niet wat precies de oorzaak is van AIDS en
dus is het ook moeilijk de wijze van besmetting vast te stellen.”88
Nu de politieke weg lijkt afgesneden, proberen de hemofiliepatiënten de
wetenschappelijke route te bewandelen. De NVHP neemt het standpunt in dat een
beslissing over de import van bloedpreparaten nu en in de toekomst primair dient te
berusten op wetenschappelijke argumenten, die gewogen zouden moeten worden in
een centraal adviescollege.
Ongeveer eenzelfde brief gaat op 11 maart de deur uit naar het CMBC, met kopieën
aan het adres van onder andere de staatssecretaris. De tekst is ditmaal echter
uitgebreid met een paragraaf die de overheid duidelijk aanmaant zich intensiever met
de kwestie te bemoeien.89
De druk op de overheid om verantwoordelijkheid te nemen, komt niet uit de lucht
vallen. Vanaf januari is het debat over het donorschap in de Verenigde Staten sterk
geïntensiveerd. In het ‘voorbeeldland’ is het formuleren van een richtlijn in de vorm
van een compromis, slechts met veel moeite tot stand gekomen. Is er in Atlanta op 4
januari nog geen duidelijk besluit genomen, bij een volgende meeting in Washington
D.C wordt er op een richtlijn afgestevend en onder de paraplu van de US Public
Health Service komen de CDC, NHI en FDA met een breed compromis. De richtlijn
stelt ondermeer dat mensen met een verhoogd risico tijdelijk beter kunnen afzien van
het geven van bloed. Onder mensen met een verhoogd risico worden niet alle
homoseksuelen verstaan. Het gaat om hen die seksueel actief zijn, tekenen van een
aangetast immuunsysteem vertonen of seks hebben met mensen die wel zulke
tekenen laten zien. De richtlijnen worden gepubliceerd in het Morbidity and
Mortality Weekly Report van 4 maart. In de tijd tussen het overleg van 4 januari en
de publicatie zijn er wrang genoeg al weer bijna een miljoen bloedtransfusies in de
Verenigde Staten geadministreerd.
De bloedtransfusiedienst in Nederland neemt nog duidelijker stelling in. Coutinho
vreest voor een harde confrontatie met de vertegenwoordigers van de homoseksuele
organisaties. Van 17 tot en met 19 maart woont hij met Eijsvogel een conferentie bij in
New York en bezoekt hij het CDC in Atlanta. Voor beiden wordt duidelijk dat er ook

Excerpt uit de brief, zoals opgenomen in Nationale Ombudsman 1995.
“Juist is dat er in Nederland veel overleg plaatsvindt over de gerezen problematiek. Vastgesteld moet
echter worden dat dit geen geformaliseerd overleg is. Hoewel geenszins het nut van informeel overleg
en contact wordt ontkent, acht ik het noodzakelijk dat gelet op de zwaarte van de problematiek - die
overigens de gehele volksgezondheid regardeert - meer geformaliseerd overleg in gang wordt gezet.
Uiteraard willen wij daarbij gaarne een bijdrage leveren, onder de aantekening dat wij het initiatief tot
zulk overleg tot de verantwoordelijkheid van de Overheid rekenen.” Excerpt uit de brief, zoals
opgenomen in Nationale Ombudsman 1995.
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in Nederland maatregelen genomen moeten worden om de bloedvoorraad te
beschermen. Het gevaar voor stigmatisering en discriminatie is in de ogen van
Coutinho zeker aanwezig, maar zal moeten wijken voor het belang van de
volksgezondheid (Coutinho 1989: 16).
4.5

Opkomst van een risicopubliek

In steeds wisselende samenstelling hebben de actoren die op Bloody Sunday
aanwezig zijn geweest in de periode daarna gesprekken en overleg met elkaar. Van
brieven aan minister of staatssecretaris worden kopieën gemaakt en aan andere
actoren toegezonden. Centraal overleg is er echter niet meer geweest. De overheid
onderneemt ook geen initiatief om de partijen weer bij elkaar te krijgen. Zij leunt
voor haar deelname, inzicht en overzicht voornamelijk op de Geneeskundig
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, in dit geval op de persoon van Bijkerk,
hoofd afdeling Infectieziekten van de Hoofdinspectie. Ook hij onderneemt echter
niets om tot centralisering te komen, laat staan een rol voor de overheid te creëren
waarin die haar verantwoordelijkheid neemt. Niemand is ook echt ontevreden met de
situatie; overheidsliefhebbers zijn de medici in ieder geval geen van allen. De media
besteden nog geen overdreven grote aandacht aan de zaak. De homobeweging zit nog
te sterk in het overleg om al echt op drastische maatregelen over te stappen. Alleen de
NVHP maant de minister actiever op te treden omdat immers de hele
volksgezondheid in gevaar verkeert. Informatievergaring is een taak die door ‘het
veld’ kan worden verricht, maar anders wordt het als er ingrijpende maatregelen
moeten worden genomen. De vertegenwoordigers van de homobeweging hebben
immers al duidelijk gemaakt dat ze zich tot niets zouden laten dwingen. Maar van hen
is sinds die 30ste januari ook al niets meer vernomen.
Daar komt verandering in op 20 april. De homobeweging zoekt contact met de NVHP
om als belangenbehartigende organisaties over en weer nadere informatie uit te
wisselen.90 Men acht het van belang om kennis te nemen van elkaars standpunten en
om te bezien of er een gemeenschappelijke beleidslijn mogelijk is. Maar er speelt nog
wat anders. Er zijn bij de homobeweging berichten binnengesijpeld dat na het bezoek
van Eijsvogel en Coutinho aan Atlanta en New York, de stellingname van de
bloedbanken aanzienlijk is verhard. Ze zouden toch besloten hebben maatregelen te
nemen om homoseksuelen als bloeddonor te weigeren, en al zo ver zijn die
voornemens in concrete acties om te zetten. Eén van de maatregelen waaraan wordt
gedacht is het opstellen van een brief aan alle bloeddonoren waarin melding zou
worden gemaakt van de symptomen die mogelijk wijzen op aids.
Tijdens het overleg tussen COC en NVHP blijkt onverwacht dat er tegelijkertijd een
vergadering bij het CMBC plaatsvindt waarin een conceptbrief aan alle donoren
wordt besproken. Onmiddellijk wordt er telefonisch contact met Eijsvogel
opgenomen. De vertegenwoordigers van het COC melden dat een brief aan alle

Voor het nu volgende is gebruik gemaakt van de gegevens zoals vermeld in het ‘Historisch overzicht
start voorlichtingskampagne AIDS’ t.b.v. de tweede rondetafelkonferentie op 19 september 1983 van
de Stuurgroep AIDS.
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donoren in strijd is met de eerder gemaakte afspraken. Een dergelijke ommezwaai is
voor de homobeweging onacceptabel.
Recalcitrante objecten
Maandagavond 25 april vindt er spoedberaad plaats. Naast de CMBC, het CLB en de
vertegenwoordigers van de homobeweging is ook de NVHP aanwezig. Nadat de
mensen van het bloedwezen hun gewijzigde opvattingen naar voren hebben gebracht
zetten de vertegenwoordigers van de homobeweging hun tegenargumenten uiteen. Ze
staan niet onwelwillend tegenover een vorm van selectie, maar menen dat dit een
eigen individuele verantwoordelijkheid is die niet van buitenaf dwingend kan worden
opgelegd. Bovendien zijn ze van mening dat voorlichting over de risico’s rondom aids
aan de potentiële risicogroepen het beste gedaan kan worden door die groepen zelf.
Homoseksuelen zouden dus voorlichting moeten krijgen door mensen uit de
homobeweging, en niet door anderen. De plannen van het bloedwezen zullen in hun
ogen discriminerend werken. Ze wijzen er nadrukkelijk op dat de maatregelen die de
bloedbanken van plan zijn te nemen op een tegenreactie kunnen rekenen. Maar de
vertegenwoordiging van de homobeweging komt ook met een alternatief. Ze stellen
voor zelf een voorlichtingsactie rond aids op te zetten, waarbij naast algemene
informatie ook de kwestie van het bloeddonorschap meegenomen wordt. Daarin
zouden de risicogroepen op de mogelijkheid van besmetting met aids door
bloedproducten gewezen kunnen worden, en tevens op hun verantwoordelijkheid in
deze en de wenselijkheid zich als donor terug te trekken.
Het verschil tussen de collectieve notie van een risicogroep en de individuele notie
van risicogedrag is voor de homobeweging van belang omdat het een onderscheid
tussen individu en groep aanbrengt. De term ‘risico’ vervult daarin een dubbele
functie, van zowel ‘besmetten’ als ‘besmet worden’. Maar beide bepalingen kennen
voor de homobeweging zowel voordelen als nadelen. Door de vertegenwoordigers van
de homobeweging wordt er uitdrukkelijk in meervoud over ‘risicogroepen’ gesproken
om aan te geven dat zij niet de enige groep is die een risico vormt. Maar wanneer
anderen hen als risicogroep aanmerken verkiezen ze te spreken over risicogedrag en
beroepen ze zich op de grote individuele verschillen in levensstijl. We zouden in deze
zin de homobeweging Deweyiaans kunnen typeren als een risicopubliek: een
verzameling individuen die verenigd wordt omdat ze geraakt wordt door een bepaald
probleem.
Slachtoffers of schuldigen?
De puzzel die voorligt is dat het risicogedrag waarop moet worden gewezen,
losgekoppeld dient te worden van de homoseksualiteit. De oplossing dient zich al snel
aan: het verzoek om terug te treden als donor mag niet gelden voor alle homoseksuele
mannen, maar alleen voor diegenen die wisselende seksuele partners hebben
(Coutinho 1989: 17). Maar dan volgen heftige discussies. Want wat is dat, ‘wisselende
seksuele partners hebben’? Hoe vaak, met hoeveel mensen in hoeveel tijd moet je het
doen om promiscue te zijn?
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Seks en promiscuïteit zijn van het begin af aan met aids, GRID en gay cancer in
verband gebracht en kwamen extra op de voorgrond toen de popper-hypothese zijn
kracht verloor. Maar de term ‘promiscuïteit’ kent zijn eigen voorgeschiedenis. Waar
een onderzoek in de richting van seksueel gedrag nog een tamelijk neutrale
benadering zou zijn geweest, geeft de term promiscuïteit een moreel oordeel. De term
heeft de connotatie van een gebrek aan zelfcontrole, buitensporigheid op seksueel
gebied en losse omgang met de zeden (Oppenheimer 1988: 277). Wat de term
promiscuïteit doet, is een wetenschappelijk probleem (welke factoren zijn causaal
verantwoordelijk?) koppelen aan een moreel en politiek probleem (wie is schuldig?).
Het aanvankelijke standpunt van de bloedbanken in Nederland om alle
homoseksuele mannen te weren, wordt mede onder druk van de NVHP afgezwakt. De
hemofiliepatiënten vrezen dat die harde lijn zal leiden tot een luid conflict met veel
publiciteit, waardoor mogelijke andere donoren worden afgeschrikt en er tekorten
ontstaan aan bloedplasma (Smit en Rosendaal 1989: 64). Opmerkelijk genoeg keren
zowel de homoseksuelen als de hemofiliepatiënten zich (om verschillende redenen)
tegen publicitaire ruchtbaarheid. De eersten vrezen stigmatisering, de tweeden een
verslechtering van de relatie met de bloedproducenten. Beide zijn zich ervan bewust
dat hun probleem inmiddels een publieke kwestie is geworden, maar de daarbij
behorende openheid wordt afgewezen.
Voor de principiële omslag van het uitsluiten van een risicogroep naar het uitsluiten
van risicohandelingen, van homoseksualiteit naar promiscuïteit, hebben de
hemofiliepatiënten weinig begrip. Het liefst zouden ze iedereen die tot een
risicogroep behoort niet meer als donor terugzien. Maar het is duidelijk dat de
homobeweging nooit akkoord zal gaan met een dergelijke wijze van uitsluiting. Het
verzoek om terugtreding zal niet aan homoseksualiteit worden gekoppeld, maar aan
het hebben van wisselende partners. Over de invulling van dit begrip ontstaan heftige
discussies. Hoe minder partners in een zo lang mogelijke periode de
vertegenwoordigers van de homobeweging in hun informatieverstrekking gaan
vermelden, hoe beter het de NVHP uitkomt. Maar nu die richtlijn echter ook voor
niet-homoseksuele mannen geldt, is het minder duidelijk. Volgens Eijsvogel is
bijvoorbeeld Amsterdam een behoorlijk promiscue stad, waar ook niet-homoseksuele
mannen regelmatig van partner wisselen. Een te benauwde bepaling sluit dan weer
een ongewenst aantal donoren uit.91 Uiteindelijk, na veel discussie, wordt er een
compromis bereikt: ‘wisselende seksuele contacten’ betekent vijf of meer partners in
de voorafgaande zes maanden.
Informeren en corrigeren
Resultaat van het gecompliceerde taken- en rollenspel tussen de verschillende
actoren in het bloeddebat is dat de homobeweging een folder gaat maken. Op 6 juni
gaan de persen rollen en op 25 juni tijdens de landelijke homobevrijdingsmanifestatie
in Leiden wordt de voorlichtingscampagne gestart.92 Maar er gebeurt meer. Op 25
Interview met Eijsvogel, 4 februari 1999.
Uit het ‘Historisch overzicht start voorlichtingskampagne
rondetafelkonferentie op 19 september 1983 van de Stuurgroep AIDS.
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april, de dag van het spoedberaad over de terugtrekking of uitsluiting van donoren,
worden er door de twee raadsleden van de VVD (Jan Meurs en Annelize van der
Stoel) schriftelijke vragen gesteld aan de Burgemeester en Wethouders van
Amsterdam.93 Daarnaast wordt er een aanvraag voor verder onderzoek bij het
Preventiefonds ingediend. Deze brengt het tot het parlement. Het betreft een voorstel
om onderzoek te doen naar de etiologie en epidemiologie van aids in Nederland. Het
onderzoek zou drie jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd onder duizenden
Amsterdamse homoseksuelen, in samenwerking met de GG&GD, het CLB, TNORijswijk en het RIV in Bilthoven (Groeneveld 1989: 121).94 In juni eisen twee
kamerleden van staatssecretaris Van der Reijden van Volksgezondheid, dat er met
spoed wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar aids. Ze hoeven de
staatssecretaris alleen maar te wijzen op het plan dat ligt te wachten op een
behandeling. Van der Reijden volstaat echter met te zeggen dat hij de besluitvorming
van het Preventiefonds niet kan en wil bespoedigen. Pas vier maanden later zal een
beslissing genomen kunnen worden.
Twee dagen na het spoedberaad en de raadsvragen in Amsterdam, gaan er vanuit het
CMBC richtlijnen met betrekking tot de werving en keuring van bloeddonors naar de
Stichtingen Rode Kruis Bloedbank, het CLB en de Bloedtransfusiediensten van het
Nederlandse Rode Kruis. Homoseksuele mannen met veel en frequent wisselende
contacten worden evenals personen afkomstig uit Haïti, personen die drugs spuiten
en seksuele partners van al deze personen, gerekend tot een risicogroep. De
homoseksuelen krijgen een speciale behandeling: waar personen die verdachte
symptomen vertonen die op aids kunnen wijzen, evenals spuiters en Haïtianen
mogen worden afgekeurd, wordt in geval van de promiscue homoseksuelen verwezen
naar de folder die de homobeweging zelf gaat verspreiden.95

93 Nr. 788 Publikaties inzake epidemische ziekte bij onder andere homoseksuelen, verschenen 27 mei
1983. Hoewel Groeneveld in een kort overzichtsartikel met de titel Het Ontwaken van Politiek Den
Haag beweert dat de bronnen niet vermelden hoe B & W reageren (Groeneveld 1989: 120), is de
reactie van Polak opgenomen in stuk nr. 788 Publikaties inzake epidemische ziekte bij onder andere
homoseksuelen. Daarin valt onder meer te lezen dat volgens B&W de mogelijkheden om verspreiding
van aids te voorkomen, beperkt zijn, omdat de oorzaak van de ziekte onbekend is.
94 Het plan is opgezet door de viroloog van Noorda en de gevraagde subsidie bedraagt vijf miljoen
gulden. Het is een uniek project, omdat de homoseksuelen bereid zijn als ‘onderzoeksobjecten’ te
dienen voor de genoemde instanties. Bovendien speelt het in op de vaak genoemde ‘voorsprong’ van
Nederland. Aangezien Nederland wordt geacht drie jaar achter te lopen op de Amerikaanse situatie,
geeft dat enig respijt om de ontwikkelingen hier op de voet te volgen en te combineren met de
inzichten die aan de andere kant van de oceaan zijn ontstaan.
95 De expliciete verwijzing naar Haïtianen doet in de richtlijnen wat merkwaardig aan, maar in de
Verenigde Staten had Haïti langzamerhand de naam gekregen een grote bron van infectie te zijn.
Belangrijker nog dan de grote aantallen, is het nieuws dat aids daar ook onder heteroseksuelen
voorkomt. Dit levert dit genoeg voer op om de leefstijl-hypothese weer van nieuwe kracht te voorzien,
ditmaal met racistische trekjes. Haïtiaanse artsen echter behandelen de kwestie zonder vooroordelen.
Zij beleggen een conferentie in mei, naar aanleiding waarvan er een grootscheeps
ondervragingsproject plaatsvindt onder de patiënten. Van hen geeft 30 procent aan homoseksuele
contacten te hebben, voornamelijk met buitenlanders (Grmek 1990:36). Aan de informatiewinning
over heteroseksuele overdracht komt tamelijk abrupt een einde. Haïtianen in de Verenigde Staten
protesteerden al luid tegen het feit dat zij de enige nationaliteit zijn die met name op de lijst van
risicogroepen wordt vermeld. De Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van Haïti en de
Haïtianen, leiden ertoe dat het land niet meer bereid is mee te werken aan nader onderzoek (Coutinho
1989: 18).
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4.6

Uitbreiding van het netwerk: heteroseksuele overdracht

De eerste gevallen van heteroseksuele besmetting in de Verenigde Staten zijn de
partners van biseksuele en verslaafde aidspatiënten. Maar aangezien die vaak
dezelfde risicofactoren kennen als hun partners, komt dat nieuws (wrang genoeg) nog
niet echt hard aan. In juni 1983 echter wordt in de Verenigde Staten aids
gediagnosticeerd bij de vrouw van een hemofiliepatiënt. Het echtpaar, waarvan de
man 74 is en de vrouw 71 jaar oud, had nog seksueel contact met elkaar (Grmek 1990:
38). Het moment dat de waarschijnlijkheid van heteroseksuele besmetting in
Nederland pas echt op het netvlies komt te staan, is later. In oktober wordt in het
Deense Aarhus de eerste Europese aidsconferentie gehouden onder de titel ‘AIDS in
Europe, Status Quo 1983’. Coutinho is erbij aanwezig in gezelschap van Bijkerk.
Halverwege de conferentie brengt Tom Quinn van het NIH verslag uit over de situatie
in Zaïre. De in de Verenigde Staten begonnen competentie- en prestigestrijd heeft er
toe geleid dat het NIH het CDC niet wilde betrekken in de expeditie. In tegenstelling
tot Haïti zijn de deuren tot Centraal Afrika niet dicht. Frans en Belgisch onderzoek in
Mali, Gabon, Rwanda en Zaïre brengt onrustbarend nieuws aan het licht. Het spoor
terugvolgend van dodelijk zieke toeristen zijn de onderzoekers gestuit op
ziekenhuizen met grote aantallen besmette mensen, zowel mannen als vrouwen. Een
analyse van de medische dossiers die in andere ziekenhuizen voorhanden zijn en van
de overlijdensakten maakt het beeld nog meer schrikbarend. Bovendien lijkt de ziekte
niet alleen van mannen op vrouwen over te slaan, maar even hard andersom. Dat
tweerichting verkeer is in de Verenigde Staten nog niet gesignaleerd. De eerste
inschatting van het prototype van een vrouwelijke patiënt is dat van een ongetrouwde
prostituee (Shilts 1987: 392). Maar het gedeelde Belgisch-Amerikaanse
onderzoeksteam dat naar aanleiding van deze berichten is geformeerd, doet andere
bevindingen. In de universiteitskliniek van Kinshasa liggen veel patiënten met aids,
maar ze zijn afkomstig uit de bovenlagen van de bevolking. Voor homoseksueel
contact is geen enkele aanwijzing (Coutinho 1989: 19).
De nieuwe informatie laat zich niet eenvoudig interpreteren. Tot nu toe zijn de grote
steden in de Verenigde Staten het toekomstbeeld geweest van de te verwachten
ontwikkelingen. Een vroegere directeur van het CDC, David Sencer, nu directeur van
de gemeentelijke gezondheidszorg in New York City, is er stellig van overtuigd dat
heteroseksuele besmetting geen rol zal gaan spelen. Anders, zo redeneert hij, had hij
al veel meer aidspatiënten onder de heteroseksuelen in zijn stad moeten hebben, die
immers geldt als het epicentrum van de epidemie. Ook Coutinho kan de informatie
niet goed plaatsen:
“Hij [Tom Quinn] kwam terug met het verhaal dat zich daar een grote
epidemie afspeelde onder heteroseksuelen. Het was natuurlijk voor ons
wel zo dat het zich allemaal in Afrika afspeelde en het voor ons niet
duidelijk was hoe dichtbij het nu was.”96
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Niet alleen kent Kinshasa grotere aantallen slachtoffers, ook het patroon is anders.
Dat lijkt erop te wijzen dat aids zich lokaal anders kan ontwikkelen. Maar of dat met
seksueel gedrag te maken heeft, etnische achtergrond of andere factoren, is op dat
moment niet de belangrijkste vraag. Het grote nieuws is dat er een epidemie onder
heteroseksuelen kan gaan ontstaan, al is Afrika nog zo ver weg. Tegelijk is die
gedachte voor de aanwezigen in Aarhus moeilijk te bevatten, omdat de westerse
wereld zich nu eenmaal lastig met Centraal Afrika laat vergelijken.
Opnieuw perplexiteit
In diverse Europese landen is de kwestie van het bloed inmiddels een hot item. Op de
eerste conferentie van de WHO over de internationale implicaties van de aidsepidemie, vanaf 22 november in Genève, is het probleem dan ook een centrale
kwestie. De bloedkwestie wordt door veel afgevaardigden beschouwd als het enige
aspect van de epidemie dat ze enigszins kunnen vertragen. Een veelgehoord voorstel
in Genève is dan ook de scheepsvrachten met bloedproducten uit de Verenigde Staten
maar in de ban te doen. Maar die maatregel is alleen behulpzaam als er in de eigen
landen ook actie wordt ondernomen om de voorraden te beschermen. In dat verband
komt het verzet van de Nederlandse homoseksuele mannen ter sprake (Shilts 1987:
393). Toch heerst er nog verdeeldheid over de vraag of aids via bloed overdraagbaar
is. Vooral de Amerikaanse bloedbanken willen daar niets van weten. Publicaties in die
trant worden door hen op voorhand ontmoedigd. Zo was er in het New Yorkse
Bellevue Hospital in 1982 al aids gediagnosticeerd bij een transfusiepatiënt die geen
andere risicofactoren kende. Maar verscheidene medische vakbladen, waaronder de
New England Journal of Medicine en de Annals of Internal Medicine, weigerden het
manuscript dat deze zaak rapporteerde. De redacties vreesden een faux pas en veel
gedonder met de machtige bloedbanken (Grmek 1990: 161-162). Zo zouden de
redacteuren van de Annals of Internal Medicine later een tik op de vingers krijgen
voor de “hasty publication of every item relating to this syndrome” en het
tentoonspreiden van “anecdotal information”. Over de kwestie wordt pas in 1984
gepubliceerd.
Het is uiteindelijk een andere zaak die inslaat als een bom. In november 1980 al heeft
een medisch team van de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, tijdens een
openhartoperatie, grote hoeveelheden bloed, plasma en extra rode bloedcellen,
moeten toedienen aan een 35-jarige man die leed aan angina pectoris. Een jaar en
tien maanden later komt hij te overlijden. Hij is noch homoseksueel, noch verslaafd,
noch Haïtiaan. Drie jaar later, in november 1983 wordt de zaak gepubliceerd. De
consternatie is vooral zo groot omdat een daad van genade, een bloedtransfusie, een
dodelijke operatie is geworden (Grmek 1990: 38). De publicatie eind 1983 heeft een
domino-effect. Het taboe op de besmetting van de bloedvoorraad in de Verenigde
Staten wordt enigszins opgeheven.
De strategische voorsprong van drie jaar die Nederland zich gunt door de Verenigde
Staten als voorbeeld te nemen mag dan wel niet hebben geleid tot veel extra

108

onderzoek; de houding van de bloedbanken ten opzichte van de vraag of aids door
bloed overdraagbaar is, is vanaf het begin in alle openheid aan de orde gekomen
(volgens de homobeweging wellicht wel wat te veel). Nu hoeft daar niet uit
geconcludeerd te worden dat de bloedbanken hier te lande bestaan uit meer open
minded wetenschappers dan in de V.S. Overzees bloed wordt nog gewoon
geïmporteerd, dus blijkbaar zijn de praktische consequenties die worden getrokken
uit hun wetenschappelijke inzichten minimaal. Bovendien kan de bloedbank in
Nederland niet haar kop in het zand steken. Daarvoor zijn ze te afhankelijk van die
ene diplomaat, Coutinho, die hen bemiddelt in het netwerk met de
homogemeenschap. En als Coutinho roept dat bloed gevaarlijk is kunnen de
bloedbanken daarin moeilijk een slag om de arm houden - hun positie zou op zijn
minst ongeloofwaardig worden, en de relatie met Coutinho zeker verregaand
corrumperen. De strategische functie van de afdeling Infectieziekten van de GG&GD
is aanzienlijk versterkt doordat ze met haar homocohort goud in handen heeft. Het
‘rekencentrum’ dat de GG&GD is geworden, beïnvloedt met de informatie die zij naar
buiten brengt ook de politieke opstelling van verschillende partijen. Terwijl er van de
kant van het ministerie van WVC weinig wordt vernomen, staat de
informatiemachinerie van de GG&GD zelden stil. Coutinho, uit wiens mond deze
informatie de meeste impact had, verwoordt zijn houding als volgt:
“Ik heb altijd geprobeerd de informatie zo goed mogelijk en ook zo
ongefilterd mogelijk naar buiten te brengen zodat iedereen op de hoogte
was van dezelfde feiten.”97
4.7

Bestuurlijke en wetenschappelijke institutionalisering

In de tweede helft van 1983 treedt er langzamerhand een stabilisering op in de eerste
reactie op aids. Het probleem is dan nog lang niet onder controle (evenmin als het dat
nu is in grote delen van de wereld). Maar zowel aan medische zijde als aan bestuurlijke
zijde kristalliseert zich het actorenveld uit. De hypothese dat er een virale veroorzaker
in het spel is verdringt de leefstijlhypothese. En de bestuurlijke reactie op aids
institutionaliseert. Echter, tegen welke prijs? In de uitruil tussen de homobeweging en
de bloedbank (bemiddeld door Coutinho) neemt de eerste de voorlichting over de
ziekte zelf ter hand. Als tegenprestatie laat de laatste draconische maatregelen
(uitsluiting) achterwege. De politieke winst is aldus dat er geen stigmatisering van
homoseksuelen optreedt. Maar de debetzijde vermeldt nog enige uitstaande
betalingen. Wie waakt nu over de bloedvoorraad en wat gebeurt er met de
hemofiliepatiënten?
Op 29 april 2003 organiseert het CLB een klinische dag. De Inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen in Noord-Holland maakt een verslag
daarvan op 9 mei, waaruit blijkt dat de opvatting dat het om een virus gaat aan kracht
wint. De wetenschapstheoretische terminologie is op dit punt interessant. Zo heeft er
volgens de Nationale Ombudsman in 1982 een omslag plaatsgevonden van de
verdenking dat het om een virus gaat naar de werkhypothese dat hier een virus als
97
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pathologisch agens betreft. In de lente van 1983 tot aan ongeveer het einde van dat
jaar, is er volgens hem sprake van een virus als vermoedelijke oorzaak. In een brief die
het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Hyland tot zijn klanten richt op 4 mei, waarin
wordt medegedeeld dat het een hittebehandeld factor-VIII product heeft
geïntroduceerd, wordt al gesproken van bewijs.
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verschijnt in juni een artikel
(geschreven in mei) waarin het woord bewijs niet valt. De auteurs spreken daarin
over waarschijnlijkheid omdat het epidemiologische patroon van de ziekte sterk lijkt
op dat van hepatitis B. De hemofiliepatiënten nemen daarentegen in het juni nummer
van Faktor een term in de mond die, hoewel zelden officieel vermeld in het
wetenschappelijke canon, toch zeker, al was het maar in gedachten, minstens even
vaak als welke wetenschappelijke term dan ook gebezigd wordt: het blijft koffiedik
kijken. Koffiedik of niet, diezelfde maand (op 23 juni) stelt de Raad van Europa een
aantal aanbevelingen voor de nationale overheden op. Veel meer dan een herhaling
van de richtlijnen die de WHO al uitgaf voordat er sprake was van aids hebben deze
aanbevelingen niet om het lijf. Over de mogelijkheid over te gaan op of te
experimenteren met hittebehandeling geen woord.
In Science van 20 mei 1983 verschijnt dan een aantal artikelen dat melding maakt
van nieuwe bevindingen in het virologische onderzoek naar aids. Eén ervan is van de
groep van Robert Gallo, een ander van Luc Montagnier en zijn medewerkers van het
Institut Pasteur in Parijs. De laatste doet verslag van de isolatie van een retrovirus dat
tot de HTLV98-familie behoorde, uit de lymfklier van een patiënt met
lymphadenopathiesyndroom oftewel LAS (langdurige lymfklierzwellingen die
verschijnen in het voorstadium van aids). Bekend is inmiddels dat bij aids een
bepaald soort witte bloedcellen wordt aangetast, de T-helpercellen, en van die
categorie weer een speciale groep, de CD4-cellen. Mensen die eenmaal aids hebben,
kennen nog maar weinig van deze cellen. De groep van Montagnier besluit daarom de
cellen te gebruiken van iemand die aan het begin van de lijdensweg staat. Zij
vermoeden dat de lymfklierzwelling niet aan verbreiding en vermeerdering van het
aantal lymfocyten was toe te schrijven, maar aan een reactie op een aanhoudende
virale infectie. Dat is het omgekeerde van wat gebeurt bij kanker: daar zet HTLV zijn
gastheer aan tot vermeerdering. De Franse groep betwijfelt dan ook of dat wat ze
gevonden hebben, wel behoort tot de HTLV-familie.99 De belangrijkste nieuwe
Human T-cell Leukemia Virus.
Voorafgaand aan de publicatie had Montagnier ingestemd met Gallo’s aanbod, de leidende
onderzoeker op het gebied van retrovirussen en HTLV, dat hij de peer review van het Franse artikel
zou verzorgen. Omdat Montagnier vergeet een samenvatting van het artikel mee te sturen, neemt Gallo
dat ook voor zijn rekening. Van de Franse twijfel of het wel dezelfde veroorzaker is als Gallo meent, is
in de samenvatting niets meer terug te vinden, integendeel. Montagnier had zijn virus ‘RUB’ willen
noemen, een anagram van de afkorting ‘BRU’ die hij in zijn laboratorium logboek gebruikte om het
virus aan te duiden dat hij uit de cellen van Frédéric Brugière (een 33-jarige homoseksuele modeontwerper die begin 1983 met lichte, beginnende klachten was opgenomen in een ziekenhuis) had
geïsoleerd. Later geeft hij er echter de voorkeur aan een meer technische term in te voeren, T-cel
Lymfotropisch Retrovirus. Hoewel de naam daarmee wat meer hint op een familiegelijkenis met
HTLV, is dat verre van Montagniers bedoelingen. Maar Gallo’s abstract presenteert de artikelen alsof
het om hetzelfde virus gaat, en dat is in eerste instantie dan ook de indruk die in de wetenschappelijke
wereld ontstaat.
Deze controverse over het abstract van Gallo is het begin van een lange tweestrijd die zal uitgroeien tot
een roemrucht geval van mogelijke wetenschappelijke fraude en bedrog. In de literatuur wordt hier
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bekendmakingen volgen op 25 juni in Napels tijdens de Europese aids-conferentie, en
in september in Cold Spring Harbour. Montagnier geeft zijn virus een eigen naam,
LAV (Lymphadenopathy Associated Virus). De mogelijkheid dat LAV door bloed kan
worden overgedragen, geeft aan dat het virus een sterk oorzakelijke rol zou kunnen
spelen bij aids. Of de groep van Montagnier daarmee heeft aangetoond dat het virus
ook daadwerkelijk de veroorzaker is, is twijfelachtig (Heilbron en Goudsmit 1986:
13). Montagnier heeft maar met éen kweeksel gewerkt. Wat de groep van Montagnier
in ieder geval aantoont, is dat het virus bij mensen met aids en voorstadia daarvan,
geïsoleerd kan worden. Dat het virus ook daadwerkelijk de veroorzaker is van aids, is
in 1983 nog niet bewezen.
Voorlopige closure: een loket
Uit de gebruikte terminologie in de overgeleverde stukken en notulen van de
verschillende overlegbijeenkomsten uit de periode na het Bloeddebat, valt op te
maken dat er langzamerhand een formalisering van het beraad optreedt. De
bijeenkomst die op 9 mei wordt belegd om de conceptplannen te bespreken van de
homobeweging om haar achterban voor te lichten, vindt plaats onder de naam ‘eerste
rondetafelconferentie’.100 De aanwezigen op de conferentie mandateren de GVO, de
NVHI, het COC en de Stichting Aanvullende Dienstverlening (SAD) om zich te gaan
bezighouden met de uitvoering van de voorlichtingscampagne. De krachtenbundeling
wordt beklonken met de naam Stuurgroep Voorlichting AIDS.101 Na de tweede
rondetafelconferentie wordt er op 27 september een brief opgesteld aan
Staatssecretaris Van der Reijden, gevolgd door een overleg een dag later, waarin het
Ministerie van WVC wordt verzocht een coördinator aan te stellen. De dagen rond het
overleg moet de Staatssecretaris het druk hebben gehad, gezien de adviesaanvraag
die hij op 27 september richt aan de Gezondheidsraad. Eerder die maand had
Montagnier zijn nieuwste resultaten in Cold Spring Harbour gepresenteerd over de
waarschijnlijke aanwezigheid van een viraal agens. De Staatssecretaris verwoordt het
in zijn adviesaanvraag als volgt:
“...De thans geldende opvatting is dat het AIDS-syndroom waarschijnlijk
door een infectieus agens (met een incubatietijd van 1 à 2 jaar) wordt
veroorzaakt, dat in zijn epidemiologisch gedrag sterk op het hepatitis Buitgebreid aandacht aan besteedt en geen boek over aids laat de affaire onvermeld. Niet alle nuances
zijn echter meer te achterhalen: door een handdruk tussen Reagan en Chirac werd het conflict tussen
Gallo en Montagnier op 31 maart 1987 gesloten verklaard. Een paragraaf in het akkoord vermeldt dat
niemand later mag afwijken van de lezing zoals die door Gallo en Montagnier zou worden opgesteld.
100 Aanwezig zijn: drs R. Coutinho (hoofd afdeling Volksgezonheid GG&GD Amsterdam), drs G. van Es
(hoofd afdeling volksgezondheid van de Gemeente Amsterdam), drs C. Goos (vertegenwoordiger van
de Federatie Zorg Alcohol), drs S. Israels (vertegenwoordiger Centrale Medische Bloedtransfusie
Commissie), mw F. Jansen Schoonhoven (sociaal verpleegkundige GG&GD Amsterdam), drs S.
Koopmans (lid landelijk bestuur NVHI COC), drs J. van der Linden (stafmedewerker NVHI COC), drs
H. Moerkerk (directeur bureau GVO Amsterdam), mw drs M. Paalman (directeur Nederlandse
Stichting tot Bestrijding der Geslachtsziekten), drs H. Schrijver (lid hoofdbestuur Nederlandse Rode
Kruis), dr R. Toelman (vertegenwoordiger Homostudies Rijksuniversiteit Utrecht), dhr L. Wigersma
(huisarts en vertegenwoordiger Stichting Aanvullende Dienstverlening).
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Uit het ‘Historisch overzicht start voorlichtingskampagne AIDS’ t.b.v. de tweede
rondetafelkonferentie op 19 september 1983 van de Stuurgroep AIDS.
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virus gelijkt: transmissie door bloed en bloedproducten en door nauw
persoonlijk contact spelen waarschijnlijk een belangrijke rol...”
Pas 8 maanden later, op 21 mei 1984, zal de Gezondheidsraad advies uitbrengen, een
interimadvies, voornamelijk met richtlijnen voor de voorzorgsmaatregelen die in
ziekenhuizen genomen moeten worden.
Het voorstel van de Stuurgroep, per brief kenbaar gemaakt en nogmaals ter tafel
gelegd bij het overleg met de Staatsecretaris op 28 september, is om de functie van de
landelijke coördinator aids-beleid te laten vervullen door Van Wijngaarden, dezelfde
jonge arts die in april 1982 voor het eerst aids diagnosticeerde bij een patiënt in het
AMC. Van der Reijden bericht een maand later, op 1 november. Afgezien van de
beoogde salarisschaal voor de ‘jonge academicus’ (de woorden zijn van Van der
Reijden) gaat de Staatssecretaris akkoord met een instelling van deze functie per 1
januari 1984, voor een dienstverband van beperkte duur.102 Zijn verzoek is om voor 1
november 1984 bericht te worden over de wens tot verlenging van het dienstverband,
of een eventuele verlaging van een full time tot een part time functie. Ook op 1
november wordt het informele overleg tussen de geneeskundige Hoofdinspectie
(GHI), het ministerie van WVC, de CLB, CMBC, de bloedbanken, enkele GGD’s en
homo-organisaties omgedoopt in het LACT: Landelijk AIDS Coördinatie Team. De
NVHP is daarin niet vertegenwoordigd, maar neemt deel in het Breed Beraad AIDS,
een overlegplatform van het LACT.
4.8

Expertise en verantwoordelijkheden

De eerste periode van het Nederlandse aids-beleid, van het eerste besmettingsgeval
midden 1982 tot de institutionalisering van de Stuurgroep eind 1983, illustreert op
treffende wijze de complicaties die zich kunnen voordoen bij vraagstukken op het
snijvlak van kennis en politiek. Nog eens in het kort de situatie: van politieke zijde is
er nauwelijks bemoeienis. Experts en belangenorganisaties maken zelf het beleid. De
afbakening tussen kennis en verantwoordelijkheid en tussen sociale en medische
vragen is uiterst gecompliceerd. Ook de scheiding tussen ‘verspreiders’ en
‘ontvangers’ van het virus is niet scherp te trekken. Homoseksuelen dreigen
uitgesloten te worden als bloeddonor omdat ze worden gezien als de voornaamste
verspreiders. Tegelijk zijn ze op dat moment ook de grootste groep slachtoffers. Hun
vertegenwoordigers zijn niet alleen spreekbuizen van een sociale groep, maar zelf ook
medici. Ze geven welwillend hun bloed, deels om een gevoel van veiligheid te krijgen,
en worden door de GG&GD getest, om dat gevoel van veiligheid zogezegd ook in een
feitelijke goede gezondheid te vertalen. Hemofiliepatiënten vervolgens hebben een
ambivalente relatie tot de bloedbanken. Als afnemers van hun producten zijn ze
zowel afhankelijke ‘bloeders’ als een pressiegroep. Bovendien vormen zij in veel
gevallen een soort ‘expertleken’. Omdat hun lichaam een permanent laboratorium is
waar ze hun leven lang aan verbonden zijn, is hun kennis van de ziekte en de risico’s
over het algemeen zeer goed. De bloedbanken leveren het liefst bloed van eigen
Uit de brief van de Staatssecretaris van WVC Van der Reijden aan de Amsterdamse GG&GD d.d 1
november 1983, kenmerk 135945.
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bodem. Dat is over het algemeen vaak schoner, en wordt aangeraden door de WHO.
Hun bloedvoorraad buiten bedrijf stellen doen ze bij voorkeur niet, omdat ze dan
buitenlandse preparaten van concurrerende firma’s moeten aantrekken. Van de
andere kant bezorgen de homoseksuele donoren de voorraad een slechte naam. De
GG&GD is de spin in het web, of beter nog: de spin die het web breit. Voor hun
contacten met de homoseksuelen is de medewerking van de SAD onontbeerlijk, voor
het contact tussen de bloedbanken en het COC is de GG&GD zelf een onmisbare
schakel. Omdat zij, op grond van gegevens uit studies die al jaren lopen, de
verschillende verspreidingspatronen van geslachtsziekten tussen homoseksuelen en
hetero’s tegen elkaar kunnen afzetten, kunnen zij homoseksuelen op twee manieren
zien: als grote verspreiders en als grote slachtoffers. Maar ook voor die gegevens geldt
dat ze slechts met medewerking van de homoseksuelen zelf kunnen worden
verzameld.
Dat wat tegenwoordig aidsbeleid wordt genoemd, lijkt in de onderhavige periode
aldus eerder een uitvergroting te zijn van een vorm van zelforganisatie tussen
verschillende groepen. De groepen zijn niet alleen betrokken in een politieke
discussie over welke maatregelen er genomen moeten worden om de bloedvoorraad
te beschermen. Ze richten zich ook op het wetenschappelijke ordenen, verzamelen en
interpreteren van gegevens die in kaart moeten brengen in welke situatie men
eigenlijk verkeert. De functieverdeling tussen de verschillende vertegenwoordigende
organisaties is een toedeling van expertise en verantwoordelijkheden. Die begrippen
kunnen weliswaar analytisch van elkaar worden onderscheiden, in de praktijk lopen
zij door elkaar heen. Er is geen sprake van dat er enerzijds een domein zou zijn van
groepen die de expertise aanleveren en anderzijds van groepen die
verantwoordelijkheid dragen voor het te voeren beleid. De verschillende vormen van
expertise kunnen zowel betrekking hebben op sociale als medische aspecten.
Coutinho is voor het CLB een gewild man, omdat hij handig is en sociaal. Die
vaardigheden kan hij gebruiken om de homobeweging met het bloedwezen in contact
te brengen. De oorsprong van de vertrouwensrelatie heeft echter weer een medische
achtergrond, namelijk zijn onderzoek naar hepatitis-B. Die studie vervolgens, zou hij
nooit voor elkaar gekregen hebben zonder de moederfiguur van de verpleegster bij de
deur van de sauna en de rugdekking van de SAD. De contacten die hij daarvoor nodig
heeft, blijken van levensbelang om te kunnen bemiddelen tussen het bloedwezen en
het COC. De gegevens die Coutinho verzamelt, dienen om de verspreiding van
infectieziekten in kaart te brengen, zodat de GG&GD beter kan waken over de
gezondheid van de burgers van Amsterdam. Het model dat hij heeft kunnen maken
op grond van zijn cohort, gaat als voorspellend epidemiologisch verspreidingspatroon
dienen voor aids. De epidemiologische kennis die langs die weg is aangeleverd, wordt
door de medici en vanuit het ‘rekencentrum’ van de GG&GD terugvertaald in het
gedragspatroon. De homoseksuele mannen zijn epidemiologische maar recalcitrante
objecten geworden, een nieuw risicopubliek.
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De ontologie van de probleemsituatie
De verstrengelingen tussen kennis en politiek maar ook tussen mensen en objecten
zijn in deze casus evident. De vraag is nu of de democratietheorie van Dewey en
Latour ons van voldoende vocabulaire voorziet om dat aspect van de problematiek in
deze situatie op een politieke wijze te duiden. Naar mijn idee moet het antwoord
bevestigend luiden. Het gezichtspunt van deze auteurs stelt ons namelijk in staat om
een ander licht op de situatie te werpen dan gebruikelijk is. De verstrengelingen
tussen kennis en politiek zijn vooral vanuit het werk van Latour goed te analyseren
omdat hij heeft benadrukt dat we in het geval van de opkomst van UPO’s in de eerste
plaats aandacht moeten hebben voor de ontologie van de problematiek. Wie die
ontologie, de specifieke schakering van mensen, objecten en de relaties tussen hen,
onvoldoende in acht neemt zal er niet in slagen een adequate beschrijving en
verklaring van de probleemsituatie op te stellen. Ik zal die stelling verdedigen door
eerst enkele (medisch)sociologische en politicologische analyses van deze episode van
het aidsbeleid te presenteren die geen bijzondere aandacht kennen voor de
ontologische configuratie van de situatie. Vervolgens presenteer ik een alternatief
perspectief dat dit wel tracht te doen en waarin de ontologie wordt uitgebreid door
naast mensen ook objecten een actieve rol toe te kennen, in dit geval het virus en de
bloedvoorraad. Door die ontologie in ogenschouw te nemen wordt de lijst van actieve
actoren uitgebreid. Dat betekent dat naast de rol van de GG&GD, de bloedbank en de
homobeweging ook de rol van de bloedvoorraad meer aandacht zal moeten krijgen.
Zodoende ontstaat er meer ruimte om de politieke complicaties van deze casus te
beschrijven.
Wie aan de specifieke ontologie van de probleemsituatie geen bijzondere aandacht
toekent, zal denken met de inventarisatie van de menselijke actoren te kunnen
volstaan om de kwestie te duiden: de slachtoffers, de groepen en de partijen die bij
het aidsbeleid betrokken zijn. Hoewel de beginjaren van de aanpak van de
aidsepidemie zich afspelen in de slagschaduw van een naderende ramp, wordt vaak
beweerd dat de bestrijding zich voltrekt volgens een typisch kalm en rustig
poldermodel. Door vroegtijdig contact tussen gezondheids- en belangenorganisaties
en het streven naar consensus en overleg, kon zonder overheidsbemoeienis
overeenstemming worden bereikt over voorlichting over en maatregelen tegen de
nieuwe ziekte. In plaats van dat de regie in handen ligt van politiek Den Haag
bepaalde de overeenkomst tussen (para)medische beroepsgroepen aan de ene kant en
homoseksuelen en hun belangenorganisaties aan de andere kant, jarenlang het te
voeren beleid (Mooij 1993; 2004). Verwoording van de verschillende (strijdige)
belangen, uitwisseling van kennis, informatie en gezichtspunten, een onderzoekende
houding, deelname van betrokken partijen en een streven naar consensus stonden
daarin, zo lijkt het, centraal (Sandfort 1998: 4).103

Zo schrijft Sandfort: “Consensus and pragmatism also characterize the way in which the problem of
AIDS has been understood in the Netherlands and the way in which it has been responded to. Ever
since the first cases of AIDS were diagnosed, there has been a general awareness that AIDS is not just a
biomedical problem, but also has major social and political dimensions, more so than other diseases.”
(Sandfort 1998:4).
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Deze zienswijze is echter uitermate verhullend. Er wordt gevochten voor het recht op
een volwaardig burgerschap en tegen een dreigende discriminatie. Er wordt
gestreden voor de veiligheid van het bloed en tegen de besmetting van de
Nederlandse bevolking. Maar evenzeer is er verzet tegen een nieuwe vorm van
medicalisering van de homobeweging, en een verwetenschappelijking van hun
leefstijl tot een risicomodel. In feite zijn in Nederland van het begin af aan twee
ziektes bestreden: de lichamelijke, die leidt tot besmetting met aids, en de sociale, die
in het slechtste geval stigmatisering en discriminatie tot gevolg heeft. Inderdaad
vormt later het ‘tegengaan van angst, paniek, discriminatie en stigmatisering van
risicogroepen en het vermijden van moraliserende standpunten’ een expliciete
doelstelling van het aidsbeleid, zoals dat door de Nederlandse overheid geformuleerd
is.104 De oplossing die al begin van de 80’er jaren ontstaat is, in de woorden van
Mooij, ‘een beheerste politiek’. Zij constateert dat de overtuiging dat een liberale en
pragmatische (in de alledaagse betekenis van het woord) aanpak de voorkeur
verdient, tot op heden er in geslaagd is paniekreacties of de roep om draconische
maatregelen te beteugelen. Die ‘beheerste politiek’ is volgens haar vooral het resultaat
van de belangenovereenkomst tussen de homobeweging en de (para)medische
beroepsgroepen. Die remedie wordt volgens Mooij mede mogelijk gemaakt door het
grote belang dat de medici, geslachtsziektebestrijders, gezondheidsvoorlichters en opvoeders hebben bij samenwerking met de groepen die het meest getroffen zouden
gaan worden (Mooij 1993: 217-218). Uit angst dat de homobeweging weg zou lopen
van de vergadertafel, de onderhandelingen zou staken, de contacten verbreken en zijn
eigen gang zou gaan, moet zij gelijmd worden om de rol van continue
gesprekspartner op zich te nemen. Daar moet natuurlijk wel iets tegenover staan. In
ruil voor hun betrokkenheid bij gesprekken over eventuele maatregelen, campagnes
en voorlichting krijgen de voormannen van de homobeweging medezeggenschap in
het te voeren beleid. Daartegenover staat als wederdienst dat de spreekbuizen van de
homogemeenschap hun achterban overtuigen van de noodzaak van
gedragsveranderingen. Inspraak voor verantwoordelijkheid, dat is volgens Mooij de
deal.
Het politieke repertoire: lobby, overleg en onderhandelingen
Deze politieke constellatie is, ook zonder dat aan niet-menselijke actoren een
bijzondere rol wordt toegekend, niet zonder problemen. Als het spreekwoord ‘van
ruilen komt huilen’ ook maar de geringste kern van waarheid bevat, ligt het in de lijn
der verwachting dat een oversteek tussen de verschillende partijen niet voor iedereen
even gelukkig zal uitpakken. Mooij signaleert zelf een knelpunt in de grote last die de
homogemeenschap krijgt opgelegd. Verantwoordelijkheid nemen voor zelfopgelegde
gedragsveranderingen om de verspreiding van aids tegen te gaan is niet niks, en de
druk op de individuele leden is daardoor behoorlijk hoog. Anderzijds geeft ze ook aan
dat de homoseksuelen gretig gebruik hebben gemaakt van de kansen die de bereikte
opstelling biedt. Hun stem is in het te voeren beleid altijd te horen en in iedere
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discussie heeft de beteugeling van discriminatie, stigmatisering en moralisme een
hoge prioriteit. Ook volgens Coutinho heeft dat een grote rol gespeeld:
“De overlegstructuur waar voor werd gekozen, was in sterke mate
beïnvloed door de homobeweging, die zeer goed georganiseerd was en zeer
politiek bewust. Die beweging heeft een enorm stempel gedrukt op het
beleid. Doordat het ging over de combinatie van homoseksuele mannen en
bloed, kwam het meteen volop op de agenda.”105
Het enthousiasme van de homowereld over dit streven naar consensus zonder directe
politieke invloed wordt door éen partij zeker niet gedeeld: de hemofiliepatiënten. Het
beeld dat door verschillende auteurs (Van Wijngaarden 1989; Van Wijngaarden 1992;
Sandfort 1998) is geschetst van de beginperiode van het aidsbeleid in Nederland, als
zou het een voorbeeld van geslaagd polderen zijn geweest, is dan ook van
verscheidene kanten van kritiek voorzien. Duyvendak concludeert dat het overleg
tussen experts, belanghebbenden, ervaringsdeskundigen en andere geprivilegieerde
representanten, de dood in de pot is geweest voor een breed publiek debat
(Duijvendak 1997). De politieke context en de structuur van het overleg is zijns
inziens zodanig dat er geen ruimte bestaat om tot een tegengeluid te kunnen komen
of van buitenaf invloed uit te oefenen op de koers van het beleid. Mooij heeft, zoals
we zagen, gewezen op de merkwaardige uitruil van ‘inspraak’ en ‘het dragen van
verantwoordelijkheid voor de voorlichting van de achterban’ die tussen de
homobeweging en de overige partijen zou zijn getroffen (Mooij 1993). De socioloog en
publicist Vuijsje stelt grote vraagtekens bij de wenselijkheid van die rol voor de
homobeweging (Vuijsje 1997). Zijn stelling is dat de Nederlandse cultuur van
politieke correctheid en ‘tolerantie boven alles’ debet is geweest aan het verlenen van
de toonaangevende rol die de homobeweging heeft bedongen. Volgens hem zijn de
hemofiliepatiënten daar uiteindelijk slachtoffer van geworden omdat de
bloedvoorraad niet voldoende werd beschermd. Homo-organisaties hebben in zijn
ogen grandioos misbruik gemaakt van de angst bij de overheid om beticht te worden
van discriminatie. In plaats van draconische maatregelen te overwegen om mogelijk
besmette personen in quarantaine te zetten, de grenzen dicht te gooien, het instellen
van fluid patrol officers (undercover agents die speuren naar overtreders van het in
de VS officiële verbod op het uitwisselen van lichaamssappen zoals in de badhuizen
van Californië) of de Wet op de Infectieziekten op de nieuwe ziekte van toepassing te
verklaren, was de moraal van het verhaal dat homoseksuelen zelf een folder maakten
(met twee naakte mannen op de voorzijde) om te waarschuwen, voor te lichten en
verantwoordelijkheidsgevoel over te brengen op homoseksuele donoren. De vrees
homoseksuelen als boosdoeners aan te wijzen en als gevaar voor de volksgezondheid,
leidde ertoe dat het verzoek om terug te treden als bloeddonor niet alle homoseksuele
mannen mocht gelden, maar alleen hen die wisselende seksuele partners hebben, wat
zoals gezegd na veel discussie wordt bepaald tot ‘vijf of meer partners in de
voorafgaande zes maanden’ (Coutinho 1989: 17). De kans op besmetting wordt niet
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gekoppeld aan het hebben van seks met iemand uit een risicogroep, maar aan
seksueel contact met mensen die veel wisselende partners hebben en zodoende
risicogedrag vertoonden (de ‘seksueel hyperactieve’ homo’s).
Volgens Vuijsje is het aldus aan de lobby, invloed en assertiviteit van de
homobeweging, na het uitbreken van de epidemie, te wijten dat het taboe op
discriminatie zodanig wordt opgerekt dat homoseksuelen niet als risicofactor
mochten worden behandeld (Vuijsje 1997: 96). De homobeweging is een goed
georganiseerde organisatie, die bovendien zeer politiek bewust is. Zij heeft eigen
organisaties, eigen bladen, een eigen uitgaanscircuit en sociale festiviteiten en bestaat
uit actieve en welbespraakte leden die vaak ook nog jong, redelijk welgesteld en goed
opgeleid zijn. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat zij ook hun eigen medici
hebben, verenigd in de SAD. Vuijsje meent dat dat éen van de doorslaggevende
verschillen is die maakt dat de stem van de homoseksuelen die van de
hemofiliepatiënten overtreft. Maar ook de hemofiliepatiënten hebben een blad
(Factor), zijn door hun organisaties (NVHP en de NVHB i.o) met elkaar verbonden
en onderhouden nauwe contacten met de bloedwereld. Wel zijn zij met veel minder:
tegenover honderdduizenden homoseksuele mannen staan zo’n 1300
hemofiliepatiënten. Een tweede reden die een rol kan hebben gespeeld, is volgens
Vuijsje dat hemofiliepatiënten zich kenmerken door terughoudendheid en
voorzichtigheid, ingegeven door hun lichamelijke kwetsbaarheid (Vuijsje 1993: 92;
1997: 100). Hemofiliepatiënten manifesteren zich niet erg uitgesproken en worden, in
afwezigheid van een (ook nog eens onwetende) overheid, door de homoseksuele
mannen overruled. In een klimaat waarin iedere schijn van discriminatie al als een
doodzonde werd beschouwd, hebben volgens Vuijsje de homo-organisaties hun
positie, identiteit en culturele verworvenheden grandioos uitgebuit. Doodzondes
wogen zwaarder dan dodelijke slachtoffers.
Een niet-menselijke actor: de kwestie van het bloed
Tot zover enkele analyses die zich expliciet richten op de verschillen in macht en
invloed tussen de diverse organisaties in het te voeren beleid. Hoewel de accenten, de
interpretatie en de waardering van de auteurs verschilt, vertoont het schema
waarbinnen ze hun beschouwing plaatsen opvallend veel gelijkenis. We hebben
voornamelijk te maken met een overlegsituatie en onderhandelingsproblemen, zo
luidt hun idee. De omstandigheden mogen verschillen (het is een medischwetenschappelijke praktijk waarover we spreken, geen CAO-overleg tussen
werkgevers en werknemers) maar de mechanismen blijven hetzelfde als bij iedere
politieke strijd.
Dat beeld verandert wanneer we de ontologie van de problematiek uitbreiden. Wat de
verschillende auteurs over het hoofd lijken te zien wanneer zij het hebben over de
beginperiode van het Nederlandse aids-beleid, en over ‘ziekte-zelfbestuur’ (Van
Wijngaarden 1989) spreken, is dat in het overleg de aandacht vooral uitging naar de
bescherming van de bloedvoorraad, en pas indirect naar de volksgezondheid. De
verschillende actoren, zoals de NVHP, het COC en het bloedwezen, onderhandelen
met elkaar om de veiligheid van het bloed en de mensen die daar afhankelijk van zijn,
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te kunnen blijven garanderen. De besmetting van Nederlanders die niet direct met
transfusie of stollingspreparaten in aanraking komen, is daar een afgeleide van en
zeker geen hoofdonderwerp. De nationale volksgezondheid en de risico’s voor de
Nederlandse bevolking komen in de bijeenkomsten slechts aan bod in zoverre zij
gerelateerd zijn aan de kwestie van het bloed. Daarbij is het zo dat het risicoveld dat
in kaart wordt gebracht aan de hand van de besmetting door bloed, niet gelijk is aan
het verspreidingspatroon zoals dat had kunnen worden opgesteld als ook andere
vormen van besmetting en het gedrag van andere bevolkingsgroepen (intraveneuze
drugsgebruikers, prostituees) ter sprake zouden zijn gekomen. De stelling dat het
beleid voor de volksgezondheid aan het veld wordt overgelaten, omdat
belangenbehartigers en experts al onderling tot maatregelen komen, is dan ook
onhoudbaar. Het debat over de bescherming van de bloedvoorraad strekt zich uit
over een ander bereik van mogelijke slachtoffers dan het geval zou zijn geweest
indien de discussie was gevoerd over de volksgezondheid (en dan liefst onder
auspiciën van de Staatssecretaris). Dat de staatssecretaris geen positie inneemt, heeft
volgens Coutinho niets te maken met een welbewust vertrouwen in het zelfbestuur
van de verschillende betrokken groepen, maar alles met nalatigheid en politieke
angst:
“Ik geloof er niets van dat ze het aan het veld durfden over te laten, ze
durfden er gewoon niets over te zeggen. De politiek in Nederland heeft er
zich geweldig van afgemaakt. Ze waren er meer bang voor dat er mensen
gediscrimineerd zouden worden dan het te zien als een groot probleem
voor de volksgezondheid. (...) Het was een groot maatschappelijk
probleem en de politiek heeft dat geweldig laten liggen. Ze waren bang hun
vingers eraan te branden. De combinatie van seksualiteit en minderheden
lag veel te gevoelig voor de politiek.”106
4.9

Conclusie: een onverantwoorde bestuurlijke lacune

Op grond van de beschrijving van het begin van aids in Nederland zijn er op twee
punten conclusies te trekken. In de eerste plaats over de wijze waarop deze
geschiedenis zich al dan niet laat lezen als een voorbeeld van de theorievorming van
Dewey en Latour: als de opkomst van een UPO, een kwestie met verstrekkende,
onvoorspelbare en ingrijpende effecten, als gevolg waarvan nieuwe publieken worden
geraakt. In de tweede plaats over de vraag wat voor rol er voor de overheid is
weggelegd in de behandeling van een dergelijke kwestie.
Allereerst de theoretische duiding van de casus. Wat we in het voorafgaande op een
dramatische wijze tot ontwikkeling hebben zien komen, is het ontstaan van een
nieuwe problematische associatie. Associaties zijn problematische verzamelingen
van mensen en objecten (zoals een virus of bloed). Hier bestaat deze associatie uit een
verzameling van slachtoffers, medisch specialisten en woordvoerders van betrokken
organisaties die verregaand verstrengeld zijn met de opkomst van aids. In het heetst
van de strijd tegen een lange tijd onbekende vijand, verschuift de aandacht van de
106
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groep deskundigen en betrokkenen die het epicentrum van de crisisbestrijding zijn
gaan vormen, gaandeweg van de bescherming van de volksgezondheid naar de
bescherming van de bloedvoorraad. Die bescherming faalt echter jammerlijk: het
cordon sanitaire van de verschillende organisaties dat de bloedvoorraad veilig dient
te stellen gaat uiteindelijk akkoord met een compromis. Het is niet overdreven om te
stellen dat de hemofiliepatiënten daarvan de dupe zijn geworden.
De democratietheorie van Dewey en Latour bestaat zoals inmiddels bekend uit de
gerichtheid op de politieke articulatie van dergelijke associaties. Democratie behelst
volgens deze twee auteurs de articulatie van deze associaties en de identificatie van
nieuwe publieken. Deze nieuwe publieken zijn in dit geval ontstaan naarmate de
inzichten over het verspreidingspatroon van aids en de manier waarop de ‘ziekte’
wordt overgedragen toenamen. Dat heeft het beeld van de ‘publieken’ die in het
geding zijn veranderd. In eerste instantie zijn dat homoseksuelen,
hemofiliepatiënten, intraveneuze drugsgebruikers en prostituees. Uiteindelijk is het,
in het ergste geval, de gehele bevolking.
Deze probleemanalyse wint nog aan kracht wanneer het ontologische krachtenveld
wordt uitgebreid en ook expliciet aandacht wordt besteed aan de rol van de
bloedvoorraad. Kunnen Mooij, Duyvendak en Vuijsje het beeld al bekritiseren dat de
begindagen van het aidsbeleid een goed voorbeeld waren van een geslaagde
zelforganisatie en een gestroomlijnd overleg, met de toevoeging van een extra actor
worden de complicaties nog duidelijker. De bloedvoorraad is niet simpelweg een
object dat in de beschouwing van de verschillende organisaties (bloedwezen,
homobeweging) wordt meegenomen. De bloedvoorraad bepaalt voor een belangrijk
deel de positionering van de betrokken actoren. In plaats van onderwerp van
discussie te zijn domineert hij die discussie in belangrijke mate.
Wat betekent deze probleemanalyse nu voor de rol van de overheid? Het begin van
aids in Nederland is een typische illustratie van het soort problemen dat in de lijn van
Deweys en Latours denken om politieke aandacht vraagt. Het is de taak van de staat,
zo zegt Dewey, om te voorzien in de ingrijpende en langdurige consequenties van een
probleem. Die aandacht is van de zijde van de overheid achterwege gebleven. Van
politieke instituties (zoals de staatssecretaris) die een mogelijke waarborg zouden
hebben kunnen vormen tegen de selectieve zelforganisatie van het aidsberaad en de
verstrengeling van belangen, expertise en verantwoordelijkheden, is weinig
vernomen. Doordat het overleg is overgelaten aan specialisten en woordvoerders van
organisaties die zelf onderdeel uitmaken van de problematiek, ontstaat er een situatie
waarin geen ruimte meer is voor onafhankelijke kennisinbreng of mobilisatie van
groeperingen die buiten de boot dreigen te vallen. De politiek is verhuisd naar een
medisch-wetenschappelijk beraad, dat op haar beurt bijkans barst van de
onverenigbare belangen. Het gevolg daarvan is geweest dat de verantwoordelijkheid
voor het beleid niet was ingevuld, maar ter plekke is verdeeld en bevochten.
Door de voormannen van de homobeweging is de beginperiode van het aidsbeleid, tot
aan de oprichting eind 1983 van het Landelijk Aids Coördinatie Team (LACT), met
een compliment aan zich zelf, wel omschreven als ‘ziekte-zelfbestuur’. Toch is ook
Nederland geen bloedschandaal bespaard gebleven. De aantallen slachtoffers zijn
echter aanzienlijk minder hoog dan in andere Europese landen (de Vroom 2001). Met
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enige goede wil zou men dan ook kunnen zeggen dat door het breed gevoerde overleg
en de redelijke resultaten daarvan, het beleid toch geslaagd is geweest. Dit beeld
wordt met enige graagte uitgedragen door de homobeweging en is overgenomen door
verschillende auteurs (Van Wijngaarden 1989; Van Wijngaarden 1992; Sandfort
1998). Immers, zo wordt geredeneerd, zonder al te veel overheidsbemoeienis heeft
het overleg tussen de verschillende partijen tot een redelijk effectief beleid geleid.
Dat die typering enigszins zelfgenoegzaam is107 mag blijken uit het feit dat in 1995 de
Nationale Ombudsman een rapport doet verschijnen (op verzoek van de Nederlandse
Vereniging van Hemofiliepatiënten, de NVHP) waarin wordt gesteld dat de overheid,
in casu de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Van der Reijden, ‘achter
de feiten/ontwikkelingen aanliep en/of niet voldoende op de hoogte was van de stand
van zaken, dan wel zich te lijdelijk heeft opgesteld’ (Nationale Ombudsman 1995:
204). Door hun strijdige belangen zijn de partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te
staan en zijn er in de begindagen onnodige slachtoffers gevallen onder de
hemofiliepatiënten. De overheid heeft zich daarbij grotendeels afzijdig gehouden.
Desondanks is deze episode nooit onderwerp van brede politieke verontwaardiging
geworden.108 Een tweede teken aan de wand is dat de NVHP nog tot april 2000
onderhandelingen heeft gevoerd met onder andere het Centraal Laboratorium van de
Bloedtransfusiedienst (CLB) over schadevergoedingen voor de patiënten die destijds
besmette bloedproducten toegediend hebben gekregen.109
De representatie van de verschillende betrokken publieken is in de begindagen van
het aids-beleid uiterst selectief en weinig gebalanceerd verlopen. Vertegenwoordigers
van harddrugsgebruikers (intraveneuze drugsgebruikers) en de beroepsorganisatie
van prostituees (de Rode Draad) ontbreken bijvoorbeeld. Zij treden pas later toe. In
het risicoveld dat in kaart is gebracht aan de hand van de besmetting door de
bloedvoorraad zijn andere vormen van besmetting en het gedrag van andere
risicogroepen aanvankelijk onvoldoende verdisconteerd. Daarnaast verschilt het
vermogen van deelnemende partijen om hun belang met expertise of door mobilisatie
van de achterban te dienen onderling te veel om van een gelijkwaardige deelname te
kunnen spreken. De samenstelling van de overleggroep heeft bovendien spanningen
verhuld. De GG&GD heeft niet direct iets te zeggen over de bloedvoorraad, maar
houdt via haar contacten met het COC en CLB invloed. In de onderhandelingen is de
GG&GD onmisbaar. Het CLB op haar beurt slaagt er niet in op directe wijze met het
COC te overleggen, maar vindt een bemiddelaar in de persoon van de directeur van
de afdeling infectieziekten van de GG&GD. En de NVHP is weer te zeer afhankelijk
van het CLB en de buitenlandse leveranciers om überhaupt een radicaal standpunt te
kunnen innemen. Zowel de representatie van groepen als de mogelijkheid om met
kracht van argumenten posities te verdedigen zijn onvoldoende georganiseerd. Toch
baseert de Staatssecretaris voor Volksgezondheid zijn afwezigheid in het overleg op

Duyvendak (1997) en Vuijsje (1997) komen tot een zelfde conclusie.
Vuijsje (1997) schat dat er uiteindelijk enige tientallen bloeddonaties hebben plaatsgevonden
waarvan een belangrijk deel afkomstig was van homoseksuele donoren. Als gevolg daarvan zijn
onnodige slachtoffers gevallen.
109 De onderhandelingen werden verder gevoerd met de Amerikaanse farmaceutische berijven Armour
en Baxter.
107

108

120

de veronderstelling dat de legitimiteit voldoende gewaarborgd is. Coutinho stelt het
duidelijk:
“Een van de problemen die er van het begin af aan is geweest, is dat het erg
binnenskamers georganiseerd was. Het is echt op zijn Nederlands gegaan:
laten we nu eens met een paar verstandige mensen bij elkaar gaan zitten
dan gaan wij wel bepalen wat er gebeurt, in plaats van met zijn allen
bespreken.Voor kleine problemen kan dat soms reëel zijn, maar niet voor
grote. Daar heb je veel meer politieke consensus voor nodig.”110
Als het de bedoeling is geweest om de besluitvorming te organiseren met het oog op
het maximaliseren van de kennisinbreng, zou men hebben mogen verwachten dat
meer werk was gemaakt van onafhankelijke kennisinbreng en van de beoordeling
door anderen dan de direct betrokken. Ieder van de aanwezigen in de besluitvorming
vertegenwoordigt echter een groep die direct bij de gevolgen van de aidsepidemie
betrokken is. Het gevolg daarvan is dat de (impliciete) probleemdefinitie die door dit
overlegorgaan wordt opgesteld niet overeenkomt met wat achteraf bezien
maatschappelijk het meest gewenst zou zijn geweest. Iedere mogelijkheid om van
buitenaf tot interventies te komen, is echter afgesneden. De minister laat na in te
grijpen, van een gebundeld verzet van hemofiliepatiënten is geen sprake en
onafhankelijke deskundigen breken niet in het besluitvormingsproces in.
Achteraf bezien kan met verbazing worden geconstateerd dat de toenmalige
staatssecretaris van Volksgezondheid het te voeren beleid aan ‘het veld’ overlaat. Het
idee dat onder deze omstandigheden zoiets als ‘ziekte-zelfbestuur’ zou kunnen
ontstaan dat borg staat voor de identificatie van alle betrokken publieken, hun
relaties tot aids, bloed en seks, en al hun belangen, kan niet anders dan een illusie
worden genoemd. Ook de overheid, in de vorm van een college van ambtenaren
bijvoorbeeld, volgt de problematiek niet voldoende intensief. Is dat onachtzaamheid?
Of is dat een logisch gevolg van de verplaatsing van de politiek en de verspreiding van
kennis waardoor de behandeling van kwesties als aids zich per definitie buiten het
bereik van overheid en politiek afspeelt? Voor die laatste conclusie is geen aanleiding.
Politieke bemoeienis of ambtelijke betrokkenheid is mogelijk. Dat die vacature
oningevuld blijft kan niet alleen op het conto worden geschreven van de specifieke
constellatie van de kwestie. Ondanks de typische verstrengelingen worden (zo kan
met de wijsheid van achteraf worden gezegd) zeker niet alle mogelijkheden benut. De
overheid had hier de rol van organiserende instantie moeten spelen om een politiek
articulatieproces op gang te brengen.

110

Interview met Coutinho, 28 januari 1999.
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5

DE ROL VAN DE STAAT. NAAR EEN BEMIDDELENDE OVERHEID

5.1

De staat als veelkoppig monster

In hoofdstuk twee en drie besprak ik aan de hand van het pragmatisme van Dewey en
Latour de verstrengeling van wetenschap, technologie en samenleving en de
consequenties daarvan voor het denken over democratie. In dit hoofdstuk ga ik in op
de implicaties daarvan voor de rol van de staat. Wat mogen we in een pragmatistisch
perspectief van de staat verwachten wanneer er zich (zoals in de begindagen van het
aidsbeleid in Nederland) UPO’s aandienen en de relatie tussen kennis, politiek en
publiek in het geding is?
Wie zich van de term ‘de staat’ bedient, kan dat niet anders doen (zo bleek al in het
eerste hoofdstuk) dan met de nodige voorzichtigheid. In de eerste plaats is het in
Nederland gebruikelijker om te spreken van ‘de overheid’ (naar het Duitse Obrigkeit),
een term waarmee eigenlijk de centrale organen van de staat worden aangeduid maar
die als synoniem voor het gehele staatsbedrijf is gaan gelden. In de tweede plaats kent
Nederland geen sterke staatstraditie maar is er historisch gezien eerder sprake van
een ‘gedeelde politieke ruimte’ waarin ook tal van andere actoren zich bewegen
(particuliere instellingen, werkgeversverenigingen, vakbonden, vroeger de verzuilde
maatschappelijke organisaties). In de derde plaats is er de beweging van government
naar governance. Naast de historische gegroeide verdeling en verspreiding van de
publieke ruimte, is er de laatste decennia ook een actieve beleidsmatige
aanmoediging van het overdragen van de bevoegdheden voor het besturen en
beheren (en soms ook: het besluiten) te zien geweest door processen van
decentralisering, verzelfstandiging, liberalisering en internationalisering. Feitelijk
opereert de staat binnen een gemengd bestel (Dijstelbloem en Meurs 2004).
Dewey zelf hanteert een uiterst ruim en oningevuld concept van de staat. In feite
rekent hij daartoe alle instanties die zich het lot van publieken aantrekken die
getroffen worden door ingrijpende problemen waarvan de negatieve externe effecten
niet toegerekend kunnen worden via een contractrelatie of door tussenkomst van de
rechter. Wat we van Dewey leren is dat de staat een veelkoppig monster is. De staat
bestaat uit de instellingen die zorg dragen voor de veelzijdige problemen waarmee
zeer verschillende publieken te kampen hebben. We zouden die instellingen kunnen
aanduiden als ‘publieke instanties’, een bredere notie dus dan een bepaling als de
‘rijksdienst’, ‘de publieke dienst’ of ‘het openbaar bestuur’.111 Bezien we het
formuleren van een democratische staatsopvatting vanuit die optiek, dan is een
theorie vereist die de verhouding conceptualiseert tussen probleemgebonden
publieken (associaties zoals Latour ze noemt) enerzijds en publieke instanties
anderzijds.
In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe publieke instanties een rol kunnen vervullen in het
articuleren van publieken en problemen. Daarmee ken ik hen een rol toe in een
proces van politisering: het uitdrukking geven aan publieken en problemen en deze
helpen manifesteren als een object van politiek. Deze notie impliceert een breuk met
Dat de notie van een ‘instantie’, oorspronkelijk een juridische term, etymologisch gezien afstamt van
het Latijnse instantia dat ook ‘aanhoudende ijver’ betekent, beschouw ik als een bijkomend voordeel.
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het klassieke beeld waarin de overheid als onderdeel van de uitvoerende macht
gescheiden is van (en in sterke mate ondergeschikt is aan) de democratisch
gefundeerde wetgevende macht. Er is echter een toenemend aantal
politiektheoretische auteurs te signaleren dat met een expliciet beroep op het
democratische pragmatisme van Dewey betoogt dat de formele procedures van de
representatieve democratie op zichzelf onvoldoende grond vormen om de legitimiteit
van de staat op te funderen. In plaats daarvan wordt een meer politieke rol voor de
overheid met de pragmatische rede beargumenteerd waarin meer ruimte is
weggelegd voor decentrale interactie rond specifieke problemen met betrekking tot
specifieke groepen burgers zoals die zich in complexe hedendaagse samenlevingen
kunnen voordoen. In dat verband treed ik in discussie met het werk van Jürgen
Habermas en Charles Sabel maar ik bespreek ook andere auteurs die zich voor hun
politieke theorie hebben laten inspireren door Deweys werk, zoals Benjamin Barber,
James Bohman en Ian Shapiro. Latours werk, dat in hoofdstuk twee en drie uitvoerig
aan bod is gekomen, is in dit hoofdstuk vooral op de achtergrond aanwezig omdat hij
zich nooit expliciet over de rol van de overheid heeft uitgelaten. In het volgende
hoofdstuk komt zijn theorievorming weer uitgebreider aan de orde.
Aan de hand van het (latere) werk van Habermas (1996) en diens concept van
deliberatie en het hedendaagse werk van Sabel (1997; 1999; 2004) waarin het accent
ligt op coördinatie, bestudeer ik hoe zij de rol van de overheid concipiëren vanuit de
politieke theorie van Dewey. Ik zal betogen dat Habermas’ bepaling van publieke
instanties tot deliberatieve instituties vanuit een Deweyiaans pragmatistisch
perspectief als onbevredigend moet worden beoordeeld. Voor zover het deliberatieve
democratische programma te zeer de nadruk legt op de kwaliteit van de
besluitvorming zonder daarin de concrete omstandigheden te betrekken waaronder
die besluitvorming plaatsvindt, dient het perspectief te worden uitgebreid. Niet alleen
het proces van de besluitvorming verdient aandacht, maar juist ook de concrete
schakering van verschillende partijen rond een bepaald probleem. In die slangenkuil
ontstaat een rol voor publieke instanties. De taak die deze instanties op zich zullen
moeten nemen zal eruit bestaan publieken en problemen politiek te maken: een
functie die hun plaats onder de uitvoerende macht definitief te buiten lijkt te gaan.
Het gevolg, zo zal ik betogen, is dat om het democratisch project een pragmatistische
gestalte te geven, een ander concept van de overheid nodig is: de bemiddelende
overheid. Om die rol te bereiken zal ik, tot slot, betogen dat ook Sabels programma
een aanvulling behoeft. In plaats van deliberatie en coördinatie is in de
pragmatistische benadering behoefte aan mediatie. Willen publieke instanties
werkelijk kunnen mediëren tussen politiek en publiek, dan moeten voor de laatste de
mogelijkheden worden uitgebreid om ook te kunnen interveniëren.
5.2

Habermas’ publieke deliberatie

De verhouding tussen de staat en het ‘publiek’ en de vraag of de formele procedures
van de representatieve democratie voldoende zijn om de legitimiteit van de overheid
te waarborgen vormt een terugkerend thema in het werk van Jürgen Habermas. Een
integrale bespreking van zijn werk of een beschouwing over de interne samenhang in
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zijn oeuvre gaat de grenzen van de thematiek die in deze studie centraal staat ver te
buiten. De reden is niet eens zozeer de omvang van Habermas’ werk als wel dat zijn
discourstheoretische benadering zoals hij die in The Theory of Communicative
Action (oorspronkelijk 1981) heeft ontwikkeld slechts weinig overeenkomsten
vertoont met Deweys theorievorming. Ondanks de pragmatistische component in dat
deel van Habermas’ werk biedt zijn programma om de moderniteit te overdenken
vanuit de eenheid van de communicatieve rede maar weinig aansluiting op het
pragmatisme van Dewey. Een uitzondering in Habermas’ oeuvre is Between Facts
and Norms (1996, oorspronkelijk verschenen als Faktizität und Geltung in 1992).
Hoewel de centrale thematiek in deze publicatie betrekking heeft op de
legitimiteitsproblematiek van de constitutionele democratie en de rechtsstaat,
verwijst hij in de latere hoofdstukken van dat boek naar het pragmatisme van Dewey
om een theoretische ommezwaai in vergelijking met zijn eerdere werk te bepleiten. In
mijn beschouwing concentreer ik me dan ook op de hoofdstukken waarin Habermas
zijn deliberatieve opvatting van democratie uiteenzet als een procedureel concept en
de relatie tussen de staat en de publieke sfeer uitwerkt.
In de theorievorming van Habermas vormt de scheiding tussen de staat en de
publieke sfeer een belangrijke demarcatielijn om het kritische debat tussen vrije
burgers af te schermen van de invloed van de overheid om de democratie te
legitimeren. In Between Facts and Norms betoogt hij echter dat de rechtsstaat en de
constitutionele democratie onvoldoende geborgd zijn wanneer niet naast de formele
procedures van de representatieve democratie de problemen die in de publieke sfeer
gesignaleerd worden, niet directer met de uitvoerende macht kunnen worden
gecommuniceerd. In zekere zin zoekt Habermas in dit werk weer aansluiting bij de
thematiek zoals hij die eerder uitwerkte in zijn als Habilitationschrift geschreven The
Structural Transformation of the Public Sphere (1991, oorspronkelijk verschenen als
Strukturwandel der Öffentlichheit in 1962). Presenteerde hij daarin een
ontstaansgeschiedenis van de publieke sfeer zoals die opkwam buiten het domein van
de staat, in Between Facts and Norms houdt hij een pleidooi voor een
toenaderingspoging tussen de publieke sfeer en de staat. Ik behandel deze werken in
de volgende paragrafen achtereenvolgend. Mijn bedoeling is om aan de hand van
Habermas’ positiewijziging in het denken over de verhouding tussen overheid en
‘publiek’ te onderzoeken hoe we in de hedendaagse politieke theorievorming een
concept van de staat moeten begrijpen dat zich vormt naar de ‘publieken en de
problemen’ die zich aandienen en aldus functioneel-consequentialistisch is. Na de
bespreking van Habermas’ werk wend ik me daarom in het vervolg tot enkele andere
hedendaagse auteurs die zich op het pragmatisme van Dewey beroepen om een
deliberatieve visie op democratie te ontwikkelen. Ik zal beargumenteren dat dit
deliberatieve programma op zichzelf onvoldoende is wanneer het niet ontsnapt aan
wat Unger de terrible lack of institutional concreteness van de politieke filosofie
noemt (Bader 1994: 142). Daarna zal ik aan de hand van het werk van Charles Sabel
onderzoeken in hoeverre een institutioneel experimentalistisch programma deze
bezwaren overwint.
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Een tweestromenland
Habermas’ schets van de publieke sfeer zoals hij die in The Structural
Transformation of the Public Sphere (1991) heeft opgesteld, beantwoordt aan het
beeld dat het debat tussen vrije burgers de kern dient uit te maken van een geslaagd
democratisch politiek systeem. Het beeld is even sterk als succesvol: in geen
hedendaags beleidsdocument, of het nu op de burelen van het Programma Andere
Overheid in Nederland is opgesteld of op het hoofdkwartier van de VN in New York,
ontbreekt de beklemtoning van het belang van een bloeiende civil society voor de
ontwikkeling van de democratie. Waar liggen de wortels van dit beeld? Aan de basis
van Habermas’ vroege schets staat een historisch-sociologische analyse. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Hannah Arendt, situeert Habermas de opkomst van de
publieke sfeer zoals we die tegenwoordig kennen niet in het antieke Athene. In de
Griekse stadstaat (de polis) is volgens Habermas de publieke sfeer (de koinos) de
ruimte waarin alle vrije burgers zich kunnen bewegen, strikt gescheiden van de
private sfeer (het huishouden, de oikos). Het openbare leven (bios politikos) speelt
zich af op de marktplaats (agora). De betekenis van de publieke sfeer zoals die in de
moderne tijd is opgekomen, stamt volgens hem echter van latere datum. Voor een
goed begrip van wat het begrip ‘publieke sfeer’ of ‘publiek domein’ heden ten dage
betekent, moeten we volgens Habermas vooral kijken naar de notie ervan die in de
17e en 18e eeuw opkomt, de tijd dat zich in Europa in rap tempo een economische,
sociale en politieke middenklasse ontwikkelt. In plaats van een ongedeeld publiek,
een eenheid, signaleert Habermas een publiek dat bestaat uit lecteurs, spectateurs en
auditeurs, de vragers en de aanbieders en de critici van kunst en cultuur. Hannay
(2005: 33) stelt dat het cruciaal is in de notie van Habermas dat het publiek zichzelf
vormt rond zichtbare en hoorbare gebeurtenissen. Of het nu particuliere projecten
zijn, personen of politieke programma’s, het zijn in ieder geval onderwerpen die door
bijzondere groepen de moeite van het bekijken en beluisteren waard worden
gevonden en die aanzetten tot actie. In de verhandeling die Habermas wijdt aan de
opkomst van die publieke sfeer, situeert hij deze in de salons en de koffiehuizen van
steden als Londen en Parijs waarin intellectuelen, kunstenaars en lieden van allerlei
ander pluimage, kortom: de nieuwe stedelijke burgerij, elkaar ontmoet en vrijelijk het
politieke leven doorneemt. De sfeer van openheid wordt in belangrijke mate
opgebouwd door nieuwe vormen van publieke informatievoorziening zoals kranten
en tijdschriften, ‘publiciteit’ kortom, die er voor zorgt dat er naast publieke ruimtes
ook geschreven publieke fora ontstaan waar de uitwisseling van gedachten, het
ontwikkelen van meningsvorming en het geven van kritiek een plaats krijgen.
De publieke sfeer zoals Habermas die typeert is niet de locatie waar (bourgeois)
politieke actie optreedt tegenover de private sfeer. Het kenmerk van de publieke sfeer
is dat daar de eigenaar van privé-bezittingen, de patriarch en de familie in overleg
treden met de overige burgers over de wetten en de regels van de staat. De concepten
van burgerschap, volkssoevereiniteit, economische vrijheden en eigendomsrecht
kennen volgens Habermas een gemeenschappelijke oorsprong (Pellizzoni 2003). Als
ruimte voor publieke discussie ligt in de publieke sfeer een belangrijke
voedingsbodem voor de democratie. De publieke meningsvorming die daar (buiten
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het domein van de staat, in de - zoals Habermas later zal gaan zeggen – ‘leefwereld’)
ontstaat, berust op het idee van openbaarheid: publieken die de intimiteit van de
privé-sfeer verlaten en de publiciteit opzoeken.
Dit concept van deliberatie berust in sterke mate op een beeld van de publieke sfeer
als een ruimte voor informatieverspreiding, opinievorming en debat, naast het
formele democratische wetgevende domein en de rechtsstaat. Het deliberatieve
aspect van de democratie, de ‘gisting’ van meningen, problemen en wereldbeelden,
verkrijgt aldus een plaats als tegenhanger van het representatieve model van
democratie waarin besluitvorming in laatste instantie plaatsvindt door
meerderheidsbesluitvorming.
Publieke
deliberatie
voedt
het
politieke
besluitvormende debat waardoor afgevaardigden tot betere argumenten kunnen
komen voor hun beslissingen. Directe participatie door burgerlijke deliberatie is
echter niet in dit concept opgenomen: Habermas’ theorie blijft gebaseerd op een
‘tweestromenland’ waarin de formele sfeer van de staat gescheiden is van de publieke
sfeer. De overheid blijft een gesloten bastion, onneembaar door invloeden van
buitenaf, juist om de publieke sfeer te vrijwaren van het instrumentele handelen van
de staat. Het sluit daarmee aan op het klassieke beeld van de bureaucratie zoals
Weber dat heeft opgesteld en dat in Nederland bijvoorbeeld navolging krijgt in het
werk van Cliteur (1999): de overheid is de dienstmaagd van de politiek en de daar
werkzame functionarissen dienen zich ambtshalve afzijdig te houden van enige
publieke betrokkenheid om hun neutraliteit en hun ondergeschiktheid aan de politiek
niet in gevaar te brengen.
Democratische communicatie
Zoals gezegd verbeeldt Habermas’ schets van de publieke sfeer in belangrijke mate de
inmiddels breed gedeelde gedachte dat een bloeiende civil society die niet
gecorrumpeerd is door de wilde markkrachten van het kapitalisme noch
gekoloniseerd wordt door de invloed van de staat, aan de basis dient te staan van een
vitaal democratisch systeem. Bij de vanzelfsprekendheid waarmee dit beeld wordt
overgenomen vallen echter wel enige vragen te stellen. In de eerste plaats zijn er bij
de historische juistheid van Habermas’ romantische beeld van de sfeer in de
koffiehuizen in Londen en Parijs kanttekeningen te plaatsen. Het beeld heeft van
historici de nodige aanvullingen en kritiek ontvangen.112 In de tweede plaats is het
discutabel in hoeverre de publieke sfeer gelijkgesteld kan worden aan een vrije
ruimte die niet belemmerd wordt door structurele obstakels en machtsrelaties. De
ruimte voor vakbonden en de vrouwenbeweging om arbeiders en vrouwen te
mobiliseren en tegenwicht te bieden tegen werkgevers, overheden en traditionele
dominerende structuren, is niet vanzelf ontstaan maar bevochten. Maar ook in een
samenleving die inmiddels gewend is geraakt aan de bijdrage aan het
maatschappelijke debat door belangengroepen en NGO’s spreekt het niet vanzelf dat
nieuwe sociale bewegingen een stem krijgen. Ze zullen zich moeten invechten in

Zie de bijdragen van Baker, Zaret, Kramer, Ryan en Eley aan Calhoun (1992). Voor een bespreking
van recente historische aanvullingen en kritieken zie Shapin (2006).
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vergaderzalen en moeten strijden om media-aandacht en de gunsten van
sympathisanten, leden en donateurs.
Om deze redenen kan het geen kwaad nog eens goed naar Deweys idee te kijken
omdat dat wel eens meer inzichten en aanknopingspunten voor de rol voor de
overheid zou kunnen bieden. Dewey legt de nadruk op de wijze waarop nieuwe
publieken ontstaan. Dat het publieke domein en de democratie nauw met elkaar
verweven zijn zal Dewey uiteraard niet ontkennen. Dat doet hij echter om heel andere
redenen dan Habermas. Voor Dewey wordt de ingang tot een ‘democratisch publiek
debat’ niet gegeven door een welbepaald domein van het publieke, maar door de
problemen die verschillende groepen raken. Dat betekent dat bij hem de nadruk niet
ligt op een procedure om tot overeenstemming te komen over de verdeling van geld,
macht en middelen maar op een methode die gericht is op het traceren van de
gevolgen van ingrijpende problemen. Pellizzoni (2003: 348) stelt dan ook terecht dat
de nadruk bij Dewey niet ligt op (bijvoorbeeld) een uitbreiding van het bereik van de
burgerrechten:
“According to Dewey, the public sphere is not to be conceived as the
extension of civil rights, but as the extension of problem-solving
procedures adopted in private interactions. The basis for social
cooperation does not lie in the sharing of some political values, but in the
joint deployment of individual resources in response to problems.”
(Pellizzoni 2003: 348)
We dienen volgens Dewey aandacht te hebben voor de probleemoplossende
procedures die in private interacties kunnen ingrijpen, wanneer de gevolgen publiek
worden.
Voor Dewey is het, evenals voor Habermas, onomstreden dat ‘communicatie’ een
bindmiddel is voor publieken. Hij stelt zelfs dat er eenvoudigweg geen publiek bestaat
zonder ‘publiciteit’ (Dewey 1927: 167). Publiciteit heeft bij hem echter een andere
functie en een andere betekenis dan Habermas eraan schenkt. Publiciteit is nodig om
duidelijkheid en inzichtelijkheid te creëren over de gevolgen die het publiek treffen.
Men moet zich op de hoogte kunnen stellen alvorens men zich kan groeperen (of
gegroepeerd wordt). Zijn probleem is echter dat de publieken in de machine age niet
te traceren zijn in de salons waar Habermas ze situeert. Ze zitten in treinen, luisteren
radio, werken in fabrieken, wonen in enorme steden en verschepen zich als
immigrant naar nieuwe werelden. Om dergelijke publieken in staat te stellen zich te
organiseren of zichzelf te articuleren is een gemeenschappelijke taal niet voldoende:
er zal gezocht moeten worden naar nieuwe manieren om de sociale cohesie te
versterken met gebruikmaking van nieuwe technieken om publieken en problemen
present te maken.113

“We have the physical tools of communication as never before. The thoughts and aspirations
congruous with them are not communicated, and hence are not common. Without such
communication the public will remain shadowy and formless, seeking spasmodically for itself, but
seizing and holding its shadow rather than its substance. Till the Great Society is converted into a
Great Community, the Public will remain in eclipse. Communication can alone create a great
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Bij die nieuwe technieken moeten we niet onmiddellijk denken aan vormen van
nieuwe media: het internet in plaats van de radio en beeldberichten via mobieltjes in
plaats van de vaste telefoon. Waar het Dewey in deze specifieke context om gaat is
hoe (om het eens op een bestuurskundige wijze uit te drukken) de kwaliteit van het
overheidsbeleid zodanig kan worden verbeterd dat het zich gericht bezig houdt met
de problemen van nieuwe publieken die buiten de bestaande voorzieningenstructuur
dreigen te vallen omdat de kwesties die hen raken onvoldoende aandacht krijgen in
de vigerende institutionele inrichting. De nieuwe technieken die daarvoor nodig zijn,
kunnen bijvoorbeeld uit wetenschappelijke methodes voor onderzoek bestaan,
alternatieve
wijzen
van
beleidsuitvoering
of
andere
manieren
om
publieksbetrokkenheid te organiseren, zolang maar aan de eis wordt voldaan dat deze
technieken ten dienste staan van het traceren van UPO’s, nieuwe publieken en het in
kaart brengen van de effecten die hen treffen.
5.3

Het fort van de staat geopend

In Between Facts and Norms uit 1996 geeft Habermas zich er rekenschap van dat de
complexiteit van de hedendaagse moderne samenlevingen tot een heroverweging
noopt van de wijze waarop de rechtsstaat, de constitutionele democratie, de scheiding
der machten en de politieke, burgerlijke en sociale rechten zich tot elkaar en tot het
‘democratische project’ verhouden. Anders dan Dewey ziet Habermas een sterke
interne samenhang tussen de verschillende staatsrechterlijke, democratische,
economische en burgerlijke rechten en vrijheden. Waar democratie voor Dewey in de
eerste plaats het onderzoek naar de vorm van de samenleving betreft om nieuwe
leefbare verbanden te ontwikkelen, veronderstelt Habermas een communicatief
arrangement van waaruit de eenheid tussen de verschillende sferen van het
staatsrechterlijke, het politieke en het publieke overdacht kan worden.
Desalniettemin (en dat is de reden dat Between Facts and Norms hier de nodige
aandacht verdient) onderschrijft Habermas Deweys idee dat er behoefte is aan een
uitbreiding van het repertoire aan technieken om nieuwe publieken en problemen
present te maken. In de latere hoofdstukken van zijn boek legt hij de nadruk op het
belang van democratische procedures naast de formele procedures van de
representatieve democratie. Om de communicatieve praktijk van de publieke sfeer
een sterker onderdeel te laten vormen van het politieke systeem dient de laatste zich
in belangrijkere mate te voeden met de ervaringen van het publiek. Habermas breekt
met het idee dat ‘publieken’ en ‘publieke instanties’ zich niet in elkaars vaarwater
dienen te begeven. In de conclusie bepleit hij onomwonden een democratisering van
de overheid:
“My image of the democratically “besieged” fortress of the state
apparatus was misleading. Insofar as the administration cannot refrain
from appealing to normative reasons when it implements open legal
programs, it should be able to carry out these steps of administrative
community. Our Babel is not one of tongues but of the signs and symbols without which shared
experience is impossible.” (Dewey 1927: 142)
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lawmaking in forms of communication and according to procedures that
satisfy the conditions of constitutional legitimacy. This implies a
“democratization” of the administration that, going beyond special
obligations to provide information, would supplement parliamentary and
judicial controls on administration from within.” (Habermas 1996: 440)
Over de radicaliteit van Habermas’ voorstel om tot een minder stringente afbakening
tussen de publieke sfeer en de staat te komen, verschillen de meningen. Waar
bijvoorbeeld Bohman (2004) stelt dat Habermas’ noviteit in feite een uiterst
conservatieve bepaling is van de manieren om het statelijke domein te
democratiseren, vecht Grodnick (2005) deze lezing aan om te beweren dat Habermas
wel degelijk een alternatieve democratische koers voorstaat die afwijkt van wat
binnen de geijkte liberale politieke inrichting voor mogelijk en wenselijk wordt
gehouden. In mijn optiek maakt Habermas theoretisch bezien weldegelijk een
radicale ommezwaai maar illustreert hij deze niet met institutionele voorstellen of
voorbeelden zodat de precieze impact ervan ongewis blijft, maar daarover kom ik
later te spreken.
Wat brengt Habermas tot deze koerswijziging? De stelling die hij in Between Facts
and Norms verdedigt is dat het de feitelijke instituties en procedures van de formele
democratie
(verkiezingen,
meerderheidsbesluitvorming,
bescherming
van
minderheden) ontbreekt aan voldoende normatieve validiteit om werkelijk op
legitieme wijze besluiten te nemen, wetgeving op te stellen en deze ten uitvoer te
brengen. Habermas zoekt, net als eerder Dewey, een uitweg tussen twee
democratische tradities. Die stellen ofwel de bescherming van individuele rechten
centraal ofwel de vorming van de collectieve wil. Habermas formuleert het als het
zoeken naar een uitweg tussen het liberale en het republikeinse perspectief. Het
republikeinse perspectief (waartoe hij bijvoorbeeld Hannah Arendts notie van het
publieke domein rekent) ziet de democratische instituties als een manier om tot
wilformatie te komen, op zodanige wijze dat de sociale gemeenschap zich kan
omvormen tot een politieke gemeenschap. De publieke sfeer kan via deze instituties
gerevitaliseerd worden zodat ze de bureaucratische instituties van de staat met een
politieke substantie kan vullen. Politiek is als zodanig een dagtaak voor de burger en
het hoogste doel. Het liberale perspectief daarentegen ziet democratische instituties
eerder als een noodzakelijke dam tegen ongebreidelde staatsinvloed op de private
sfeer. Weliswaar dient er voldoende politieke organisatie plaats te vinden voor de
vraagstukken die werkelijk van publiek belang zijn; de politiek mag uiteindelijk het
economische verkeer tussen private rechtspersonen niet te veel verstoren. Habermas
oordeelt dat de normatieve betekenis van de democratische instituties en procedures
in het liberale perspectief te zwak is aangezet en in het republikeinse perspectief te
sterk. Hij verkiest een tussenweg die het principe van zelfwetgeving uit de
republikeinse traditie combineert met de reëel bestaande instituties van de liberale
representatieve democratie. Daar is een deliberatieve democratische procedure voor
nodig zodat argumentatievormen die gebaseerd zijn op de normatief geladen sociale
acties van mensen in het maatschappelijke verkeer, in het politieke discours kunnen
worden ingebracht (Habermas 1996: 287-297).
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De publieke sfeer als sensorisch netwerk
De noodzaak van deliberatieve democratische procedures laat zich volgens Habermas
niet alleen politiek-theoretisch afleiden maar ook maatschappij-sociologisch. Het
concept van democratie dat in de huidige gefragmenteerde samenleving
levensvatbaar wil zijn, zal niet langer gebaseerd dienen te zijn op het idee dat er een
‘sociale totaliteit’ is die georganiseerd kan worden. De samenleving is versplinterd. In
plaats van in een centrum van waaruit de samenleving bestuurd kan worden, is
‘politiek’ meer en meer opgenomen in de perifere netwerken van de publieke sfeer.114
Habermas wordt door deze versplintering niet tot cultuurpessimistische
beschouwingen verleid over (bijvoorbeeld) het verlies aan gemeenschapszin of de
teloorgang van traditionele maatschappelijke verbanden. Hij kent aan deze
fragmentatie een positieve kracht toe. De publieke sfeer is in zijn ogen een
gedecentraliseerde en gedifferentieerde sfeer die een arena vormt voor de perceptie,
identificatie en behandeling van problemen die de hele samenleving raken. Habermas
omschrijft de publieke sfeer letterlijk als
“a far-flung network of sensors that react to the pressure of society wide
problems and stimulate influential opinions.” (Habermas 1996: 300)
Weliswaar kan alleen de overheid onder toeziend oog van de politiek tot
gezaghebbend handelen overgaan om problemen op te lossen, de publieke sfeer
vormt een sensorisch netwerk dat reageert op de stimuli van de samenleving wanneer
er problemen opkomen of zich nieuwe opinies vormen.
Deze extra ‘ogen en oren’ van de publieke sfeer zijn hard nodig. De maatschappelijke
orde kenmerkt zich, om een eerdere term van Habermas (1985) te gebruiken, door
een ‘nieuwe onoverzichtelijkheid’. Politieke partijen zijn onvoldoende in staat om de
nieuwe maatschappelijke scheidslijnen te signaleren en te reconstrueren die door
complexe kwesties worden veroorzaakt. De leegte zal door andere instituties moeten
worden opgevuld. Voor een antwoord op de vraag hoe dat dient te geschieden, wendt
Habermas (1996: 304) zich tot een bekende: niemand anders dan Dewey heeft
volgens hem met meer vuur het idee verdedigd dat democratische procedures
aangevuld moeten worden met communicatieve procedures, om de inhoudelijke
kwaliteit en de normatieve validiteit van de besluitvorming te verhogen.
De kwaliteit en validiteit van de besluitvorming die tot wetgeving dient te leiden kan
volgens Habermas niet worden overgelaten aan de parlementaire lichamen. Zij
functioneren hooguit als een context of justification ten opzichte van de
ongereguleerde context of discovery van de publieke sfeer (Habermas 1996: 307).
Juist door dat ‘ongeregelde karakter’ is de publieke sfeer beter in staat om een
struggle over needs te voeren. Tussen beide contexten bestaat een afstand, die er de
oorzaak van is dat het deliberatieve proces niet gelijkgesteld kan worden aan een
argumentatieve en discursieve ondersteuning van collectieve wilsvorming.
“Proceduralized popular sovereignty and a political system tied into the peripheral networks of the
political public sphere go together with the image of a decentered society.” (Habermas 1996: 298)
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Democratische procedures moeten weliswaar zijn ingebed in de sociale contexten van
de publieke sfeer; deze procedures kunnen niet geacht worden deze contexten ook
vorm te geven.
Dit ‘primaat van de publieke sfeer’ wil echter niet zeggen dat de democratische
instituties tandeloos zijn geworden, integendeel. Volgens Habermas blijft
meerderheidsbesluitvorming de achtergrond waartegen deliberatieve processen zich
moeten afspelen, al was het maar om een natuurlijk eindpunt te creëren om te
voorkomen dat deliberatieve processen eeuwig duren. Waar de publieke sfeer echter
beter in slaagt dan de democratische instituties en procedures, is in het traceren,
identificeren en articuleren van problemen. De samenleving is in die zin volgens
Habermas te omschrijven als een ‘problemenoplossend systeem’. De publieke sfeer
vervult niet alleen een signaalfunctie (een klankkast) maar beschikt ook over een
effectief probleemgericht vermogen. Tal van ingewikkelde kwesties zoals
milieuproblemen zijn eerder door actieve maatschappelijke organisaties aan de kaak
gesteld dan door overheden, zo stelt hij. Een deliberatieve politiek streeft ernaar dit
probleemgerichte karakter van de publieke sfeer optimaal te combineren met de
democratische instituties en procedures.

5.4

Problematische situaties openbaren

Deweys argument dat complexe problemen niet alleen door politici, bestuurders en
deskundigen kunnen worden opgelost, maar dat daarvoor ook de betrokkenheid van
het publiek nodig is, ‘omdat degene die de schoen draagt het beste weet waar die
knelt’, kan op bijval van Habermas rekenen. De uitdaging die Habermas uit dit
argument afleidt, is dat het voor het functioneren van de staat beter is om zich zowel
inhoudelijk als normatief meer open te stellen voor ‘degenen die de schoen dragen’.
Hij verwoordt het als volgt:
“The communication structures of the public sphere are linked with the
private life spheres in a way that gives the civil-social periphery, in contrast
to the political center, the advantage of greater sensitivity in detecting and
identifying new problem situations.” (Habermas 1996: 381)
Eenvoudiger maakt de bestuurder zijn taak hiermee niet. Wie in de huidige tijd de
deur opent voor mensen met een zere teen, moet zich ervan bewust zijn dat zich in de
wachtkamer ook een podoloog, een acupuncturist en een fabrikant van steunzolen
bevinden. Dit dilemma is echter onontkoombaar. Als de overheid haar discretionaire
bevoegdheden gebruikt om nieuwe programma’s efficiënt in te voeren, loopt ze het
risico op grotere afstand van de ‘publieken’ te komen staan. Maar als (omgekeerd) de
overheid zich vaker tot het publiek keert, levert ze in op de efficiëntie van haar
bestuur (Kelly 2004: 54).115 Deliberatie leidt ook tot langdurig overleg, verschil van
“This lands administration on the horns of a “legitimation dilemma”. Either the administration uses
its discretion to efficiently implement legal programs and thus becomes further removed from public
accountability, or it creates links to public accountability at the price of efficient administration.”
(Kelly 2004: 54).
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mening, trage besluitvorming en in het slechtste geval tot een debat tussen doven die
uit moeilijk verenigbare posities een programma moeten zien samen te stellen.
Dryzek, die in plaats van over deliberatieve democratie niet zonder reden bij voorkeur
over discursieve democratie spreekt, signaleert hier een probleem. Hoewel Dryzek
met Habermas de waarde van het pragmatisme voor de verdere reflectie op de
verhouding tussen staat en publiek onderkent,116 is hij zeker niet van mening dat deze
verhouding zich zonder slag of stoot in een deliberatief programma laat vertalen. Met
de term discursieve democratie geeft Dryzek aan dat de publieke sfeer onvermijdelijk
een grote verscheidenheid aan onderling tegenstrijdige discoursen te zien zal geven
die in een competitie verwikkeld zijn om vanuit hun ervaringen, kennis, oordelen en
verhalen, kortom: vanuit hun wereldbeeld de staat te beïnvloeden (Green 2006: 306).
Habermas neemt deze contestatie echter op de koop toe. Hij vertrouwt erop dat de
probleemoplossende procedures van de publieke sfeer dit nadeel zullen kunnen
ondervangen.
Volgens Bader (1994: 136) zadelt Habermas hiermee de alledaagse communicatieve
praktijk op met een zware last. In feite schuift hij de publieke sfeer de verwachting toe
om op een rationele wijze zeer complexe vraagstukken zoals milieuproblemen te
articuleren en de sociale integratie van de samenleving te beheren. De publieke sfeer
ontbeert echter de organisatiegraad, de gebundelde expertise, de middelen en de
macht van het politieke systeem om op zichzelf in alle gevallen tot collectieve actie
over te gaan. Daartoe zal een beroep dienen te worden gedaan op het staatsapparaat
en het politieke systeem. De mogelijkheid tot een dergelijk beroep dient volgens
Habermas echter niet op een formele wijze institutioneel georganiseerd te worden
maar moet tot stand komen vanuit de sfeer van de informele openbaarheid. Het is de
vraag of Habermas zich hiermee niet al te gemakkelijk en te weinig empirisch
geïnformeerd laat verleiden door een geïdealiseerd beeld van het
probleemoplossende vermogen van de publieke praktijk. Bader (1994: 139-140)
tekent terecht aan dat Habermas een tweeslachtig programma ontvouwt. Enerzijds
typeert hij de publieke sfeer als ‘anarchisch’ zoals daar in de Weberiaanse zin
‘afwezigheid van gezag’ of de afwezigheid van geformaliseerde hiërarchische
verhoudingen mee wordt bedoeld. Anderzijds is die anarchie geen garantie voor het
ontstaan van machtsvrije verhoudingen. Dat weet Habermas natuurlijk ook wel, maar
onder opvoering van Dewey als een belangrijke getuige vertrouwt hij zonder afdoende
argumentatie op het probleemoplossende vermogen van die communicatieve
praktijk. Via een ‘democratisering’ van de overheid zou die praktijk met het politieke
systeem directer in verband dienen te worden gebracht als een soort shortcut op de
representatieve democratie.
Publieken tussen wal en schip
Het hoge woord is eruit. Ook Habermas stelt dat een ‘democratisering van de
overheid’ een route is die we niet langer kunnen ontwijken. Zijn beroep op Dewey
“when it comes to how publics can and should be defined and constituted, the relationship between
expert inquiry, and the role of experience in shaping the plurality of perspectives that can be brought
to bear in deliberation, pragmatism ought to have plenty to contribute.” (Dryzek 2004:78-79).
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verschaft hem daarbij betrouwbare papieren. De referentie naar Deweys
gedachtegoed moet ons echter niet verblinden voor de ingrijpende consequenties die
dit heeft voor de inrichting van de staat. Hedendaagse initiatieven zoals het betrekken
van stakeholders, het afgaan op lokale kennis, betrokkenen in beleidsprocessen
involveren, deliberatieve fora instellen om deskundigen en leken over problemen te
laten praten, politici en ambtenaren die zich als procesmanagers ontpoppen: met een
beroep op het werk van Dewey vallen dergelijke initiatieven goed te rechtvaardigen.117
Dewey was zich echter, in tegenstelling tot Habermas, zeer bewust van het
problematische karakter van alledaagse praktijken. Hedendaagse frasen als ‘lokaal
probleemoplossend
vermogen’,
‘een
probleemgerichte
houding’
en
‘probleemgeoriënteerd beleid’ waarmee de filosofie van Dewey vaak wordt
aangehaald, suggereren ten onrechte een zekere mate van nabijheid en de
mogelijkheid van een heldere observatie van de problemen. De problemen waarover
Dewey spreekt (evenals trouwens Latour, maar die staat in dit hoofdstuk zoals gezegd
tijdelijk aan de zijlijn) zijn kwesties die zich veelal niet met het blote oog direct laten
waarnemen. Hedendaagse kwesties, variërend van de toestroom van immigranten en
de stedelijke problematiek van verslaafden en onbehuisden, tot de aanleg van grote
infrastructurele projecten en het gat in de ozonlaag, zijn gecompliceerd,
grensoverschrijdend en kennen ingrijpende en langdurige externe effecten. Om deze
problemen te signaleren en de effecten ervan te reconstrueren zal wetenschappelijk
onderzoek gecombineerd met aanvullende vormen van kennis en informatievergaring
onontbeerlijk zijn. Daarnaast is het publiek dat met deze kwesties van doen heeft
geen gegeven collectief maar een verzameling van vreemden die zich rond een
kwestie verbonden weten.
De implicaties van Deweys werk strekken aldus aanmerkelijk verder dan de
consequenties die Habermas eraan verbindt. In Deweys visie dienen bestaande
politieke instituties en procedures zich te richten naar de aard van de problemen die
een publiek treffen. Dat betekent dat zowel de vorm, de plaats als het beschikbare
handelingsrepertoire open dient te staan voor nieuwe mogelijkheden. ‘Intelligent
meebewegen’ (een term van de bestuurskundige Frissen) is daarvoor niet genoeg;
publieke instanties zullen intelligent moeten bewegen in een transformatie waarvan
onduidelijk is wat de uitkomst precies zal zijn. De problematische situaties waarvoor
de zoektocht naar het publiek ondernomen moet worden, worden niet alleen
getroffen door politieke onzekerheid; juist ook de epistemologische zekerheden
ontbreken. Instituties zullen daarom moeten experimenteren. Immers, er zal veel
(onderzoeks)werk moeten worden verricht om de publieken te traceren die
institutioneel bezien ‘buiten de boot’ dreigen te vallen.
Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Voor mensen met een genetisch
bepaalde aanleg voor mogelijke gezondheidsproblemen zullen bijvoorbeeld nieuwe
arrangementen moeten worden getroffen om te voorkomen dat nieuwe
In zekere zin staat een dergelijke lokale en praktijkgerichte benadering in een lange traditie die
terug te voeren is op het idee van de ‘sociale experimenten’, opgekomen in de Chicago School of
Sociology aan het begin van de 20e eeuw. Daarbij kan gedacht worden aan het pionierswerk van Jane
Adams in Hull House, maar vooral ook aan de benadering van Albion Small en Robert Park die de stad
en de sociale problemen die daar speelden, gingen beschouwen als een ‘sociaal laboratorium’ (Koenis
1991; Gross en Krohn 2005).
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wetenschappelijke inzichten en technieken op het gebied van de voorspellende
geneeskunde, niet leiden tot problemen op het gebied van verzekeringen (Horstman
et al. 1999). Voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in afwachting van hun
uitzetting opgesloten zitten maar als illegaal onderdeel van de samenleving uitmaken,
zullen de gemeentelijke overheden toch voorzieningen willen treffen als ze behoefte
hebben aan gezondheidszorg, ook al gaat dat in tegen het landelijke beleid. Deze
nieuwe publieken dreigen tussen wal en schip te belanden, ingeklemd tussen de
bestaande voorzieningen waarvan ze zijn uitgesloten en de problemen die hen
bedreigen. De nieuwe instituties die voor hen nodig zijn, zullen in geval van nood het
karakter van vluchtgangen moeten hebben die weerstand bieden tegen oprukkende
gevaren en een publiek naar een veilige haven kunnen loodsen.
De conclusie die Habermas trekt is dat de uitvoerende organen van de staat als
tentakels van het politieke systeem een responsieve houding dienen aan te nemen
jegens de publieke sfeer. Deze uitvoerende organen staan immers dichter bij de
publieke sfeer dan de centrale wetgevende organen. De overheidsorganisatie is een
normatieve en inhoudelijke organisatie. Al brengt deze taak onlosmakelijk dilemma’s
met zich mee, deze kunnen vruchtbaar worden gebruikt in een communicatieve
verbinding tussen de publieke sfeer en de staat (Kelly 2004: 56). Op zichzelf genomen
is het onjuist noch onterecht dat Habermas zich door Deweys politieke theorie wil
laten leiden. In de eerste plaats geeft Habermas zich er rekenschap van dat bepaalde
ingrijpende problemen niet privaat te behandelen zijn en tot een publieke zaak
dienen te worden gemaakt. In de tweede plaats neemt Habermas Deweys gedachte
serieus dat nieuwe publieken niet door natuurlijke grenzen worden afgebakend en
dat de ‘zorg’ die naar hen dient uit te gaan geen parochiale aangelegenheid is
(Johnson 2001: 230). Over de vorm waarin deze democratisering zich dient te
voltrekken doet Habermas echter weinig concrete uitspraken: het vereist een
combinatie van institutionele verbeelding en behoedzaam experimenteren
(Habermas 1996: 441). Te rade bij de empirische sociale wetenschappen of de
empirische politieke theorie om zijn theorievorming van meer handelingsrelevantie
te voorzien, gaat Habermas helaas niet (Bader 1994: 143). Na een doorwrochte
uiteenzetting waarin verschillende malen verwezen wordt naar de complexiteit van de
hedendaagse samenleving, de perifere netwerken van de publieke sfeer, de
pluriformiteit van de openbaarheid en de ernstige problemen die het publiek
verdelen, kan dit toch wel een gemis worden genoemd. Zowel in praktische als in
theoretische zin onthoudt Habermas de lezer uiteindelijk een programma van
institutionele alternatieven dat nieuwe mogelijkheden zou kunnen bieden om de zo
complexe sfeer van de ‘publieken’ met de al niet minder complexe instanties van de
overheid directer in contact te brengen.
5.5

Besluitvorming als beraadslaging

Op zoek naar meer aanwijzingen voor de vorm waarin de door Habermas bepleitte
‘democratisering van de overheid’ zou kunnen plaatsvinden, kan bij verscheidene
hedendaagse auteurs die inspiratie uit de pragmatistische politieke theorie van
Dewey halen te rade worden gegaan. De op de eenheid van de communicatieve rede
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gebaseerde theoretische gedachtegang van Habermas mag dan weinig
overeenkomsten met het pragmatisme vertonen, met het deliberatieve programma
van Habermas zou Dewey van mening zijn dat vrije verkiezingen, begrepen als een
manier om op geaggregeerde wijze tot bindende collectieve besluiten te komen, op
zichzelf een (te) magere invulling vormen van het democratisch ideaal. Bieden vrije
verkiezingen de gelegenheid machtshebbers ‘weg te stemmen’ die in de ogen van het
electoraat in gebreke zijn gebleven en nieuwe vertegenwoordigers te kiezen die een
meer beloftevol programma voorstaan, veel gelegenheden voor een directe actieve
eigen inbreng van de kiezers geeft dit mechanisme niet. Dat idee ondervindt in
toenemende mate steun bij een gevarieerd gezelschap van politiektheoretische
auteurs. Deliberatieve democraten zoals Barber (1984), Dryzek (2000), Bohman
(2004) en in Nederland bijvoorbeeld Witteveen (2002) en Akkerman (2004) zoeken
in lijn met Dewey naar een ‘sterkere’ invulling van het democratische project.118 Dat
doen ze door niet alleen te kijken naar de formele mechanismen om tot collectieve
beslissingen te komen, maar door de kwaliteit van de besluitvorming centraal te
stellen. ‘Sterke democratie’ kan volgens Barber (1984) omschreven worden als:
“politics in the participatory mode where conflict is resolved in the absence
of an independent ground through a participatory process of ongoing,
proximate self-legislation and the creation of a political community
capable of transforming dependent, private individuals into free citizens
and partial and private interests into public goods.” (Barber 1984: 132)
Het idee is dat besluiten in kwaliteit kunnen toenemen als meer gebruik wordt
gemaakt van de kracht van kritische argumenten zoals vrije burgers die kunnen
ontwikkelen in de publieke sfeer.119 Verkiezingen staan de burger slechts toe eens in
de zoveel tijd een vakje aan te kruisen. Referenda kennen het voordeel (ook het
nadeel) van directe raadpleging maar stellen de kiezer tot weinig meer in staat dan
een keuze te maken uit een ‘voor’ of een ‘tegen’. In plaats daarvan benadrukken
deliberatief democraten de inbreng van argumentatieve beraadslaging. Naast de
onmisbare kracht van votes stellen zij de inbreng van voice voor. Dat stelt mensen in
staat hun redenen naar voren te brengen, zich te verdiepen in elkaars achtergronden,

De lijst van auteurs die zich gemengd hebben in de discussie over de deliberatieve democratie is
vanzelfsprekend naar believen nog met vele namen uit te breiden, zoals met Ackerman, Benhabib,
Fishkin en Guttman en Thompson. De keuze van auteurs tot wie ik mij in deze studie versta, is tot
stand gekomen op grond van het criterium dat ze zich in hun publicaties in ieder geval expliciet tot het
pragmatisme van Dewey verhouden en zich uitlaten over de rol van de overheid in een
probleemgerichte democratie.
119 Vergelijk Bohman (2004): “Deliberative democracy, broadly defined, is thus any one of a family of
views according to which the public deliberation of free and equal citizens is the core of legitimate
political decision making and self-government.” (Bohman 2004: 23). Een vergelijkbare omschrijving
leest Habermas (1992) bij Cohen: “The notion of a deliberative democracy is rooted in the intuitive
ideal of a democratic association in which the justification of the terms and conditions of association
proceeds through public argument and reasoning among equal citizens. Citizens in such an order share
a commitment to the resolution of problems of collective choice through public reasoning, and regard
their basic institutions as legitimate insofar as they establish a framework for free public deliberation.”
(Cohen als in Calhoen (ed.) 1992: 446)
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nieuwe ervaringen op te doen en van andere gezichtspunten kennis te nemen.120
Argumentatieve beraadslaging maakt het bovendien mogelijk dat mensen van
standpunt kunnen veranderen doordat ze overtuigd raken van het verhaal van een
ander. Witteveen (2004) vergelijkt een geslaagde beraadslaging daarom ook wel met
een goede roman of toneelstuk: ook daarin volharden de dramatis personae niet in
hun reeds ingenomen standpunten maar maken ze een karakterontwikkeling door die
hun tegen het einde tot complexere maar ook interessantere persoonlijkheden maakt
en de ‘plot’ verfijnt. Als zodanig draagt een deliberatief besluitvormingsproces er niet
alleen toe bij dat beslissingen beter beredeneerd genomen kunnen worden; het stelt
mensen ook in de gelegenheid om zich als burger verder te ontwikkelen door het
hebben van een actief aandeel in de publieke zaak. Het leidt, zo verwacht de
deliberatief democraat, tot actieve burgerparticipatie en een verbreding van de
politieke agenda. Door in gezamenlijkheid te overleggen kunnen nieuwe
onderwerpen worden aangedragen en groeit het ‘goede gesprek’ van een kwalitatieve
verbetering van de besluitvorming ook tot een gezamenlijk beraad over de publieke
zaak.
Een goed gesprek onder gelijken
Het deliberatieve programma is geen louter academische exercitie. In verschillende
beleidsinitiatieven die nationaal en internationaal te signaleren zijn geweest, is blijk
gegeven van een toenemende behoefte aan uitbreiding van het aantal en het soort
actoren waarmee beleidsmakers in overleg treden. Daarnaast is er gestreefd naar een
uitbreiding van het aantal fora waarop dergelijk overleg wordt gevoerd. Tenslotte zijn
er verandering opgetreden in de vorm waarin deze consultatie gestalte krijgt. Al in
het eerste hoofdstuk wees ik op de veranderingen in de relatie tussen
expertadvisering, bestuurlijke organen en ervaringsdeskundigen die in GrootBrittannië zijn doorgevoerd na de BSE-crisis. De Britse Royal Commission on
Environmental Pollution verklaarde in 1998:
“Those directly affected by an environmental matter should always have
an accepted right to make their views known before a decision is taken
about it. Giving them that opportunity is also likely to improve the quality
of decisions; drawing on a wider pool of knowledge and understanding
(lay as well as professional) can give warning of obstacles which, unless
removed or avoided, would impede effective implementation of a
particular decision.” (Irwin en Michael 2003: 102)
Ook memoreerde ik eerder (in hoofdstuk een) het voorstel dat werd geformuleerd
door de Europese Commissie in haar Witboek over governance (2001). Daarin valt
onder meer te lezen:

“Deliberation as a social process is distinguished from other kinds of communication in that
deliberators are amenable to changing their judgements, preferences, and views during the course of
their interactions, which involve persuasion rather than coercion, manipulation, or deception.”
(Dryzek 2000: 1).
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“Het Europees Parlement en zijn comités vragen regelmatig om het
standpunt van het publiek en van deskundigen door middel van
raadplegingen en openbare hoorzittingen, waardoor de kwaliteit van de
behandeling van beleidsvoorstellen wordt verbeterd. Sommige lidstaten
houden stelselmatig op nationaal niveau raadplegingen over voorstellen
die aan de Raad worden voorgelegd. Op al deze terreinen moet meer
gedaan worden. De instellingen en nationale autoriteiten moeten hun
inspanningen om betere raadplegingen over het EU-beleid te houden,
vergroten. Betere raadplegingen vormen een aanvulling op, geen
vervanging van, de besluitvorming van de instellingen. Gestreefd moet
worden naar een versterking van een cultuur van raadpleging en dialoog
en de overname ervan door alle Europese instellingen.” (EU 2001: 15)
Enige invloed op de vormgeving van het beleid van overheden en de interactie met
het ‘publiek’ kan het deliberatieve programma niet ontzegd worden. Ook in
Nederland kennen deliberatieve experimenten navolging bij de overheid, zowel
gemeentelijk en provinciaal als op rijksniveau. Een recent voorbeeld op nationaal
niveau is de Nationale Conventie die in gang is gezet na het Nederlandse ‘nee’ tegen
het idee om een Europees Grondwettelijk Verdrag in te stellen. Maar de praktijk kent
veel meer voorbeelden, die door verschillende instanties (zoals het Instituut voor
Publiek en Politiek in Nederland) in instrumentele zin worden geïnventariseerd en
verder ontwikkeld.
Deliberatieve democraten schromen zelf ook niet om met vindingrijke ideeën te
komen. Zo hebben Ackerman en Fishkin (2002) het idee geopperd voor een ‘dag van
de deliberatie’, een week voor de nationale verkiezingen in een land. Volgens dit plan
zouden burgers een vergoeding moeten krijgen om tijd vrij te maken om op hun
school of in een lokaal gemeenschapscentrum te delibereren over de inhoud van de
politieke programma’s en de maatschappelijke problemen die ze opgelost willen zien
(Shapiro 2003: 24-25). Van Fishkin zelf (1991) stamt het idee voor deliberative
opinion polls. In het werk van Fung (2003) zijn naast enige systematisering van de
vele vormen van deliberatieve initiatieven ook nieuwe voorstellen aan te treffen om
de empowerment van burgers te versterken. Het deliberatieve programma heeft de
thuishaven van de bestuurlijke praktijk weten te bereiken.

Bezwaren tegen het deliberatieve programma
Zoals iedere filosofische stroming grotere en kleinere meningsverschillen kent, is ook
het deliberatieve programma niet van disputen gevrijwaard. Toch lijkt er
overeenstemming te bestaan over de belangrijkste uitgangspunten. Alle deliberatief
democraten kennen de kwaliteit van de besluitvorming in een democratie een
centrale plaats toe. De formele mechanismen van de representatieve democratie zijn
in hun ogen niet voldoende om politieke besluitvorming te voeden met de
inhoudelijke afwegingen die vrije en kritische burgers kunnen inbrengen. Daarnaast
is geen van de auteurs bevreesd voor een nauwere samenwerkingsrelatie tussen
overheden en het publiek domein. Niet alle deliberatief democraten gaan zo ver als
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het republikeinse standpunt waarin burgerschap als een ‘ambt’ wordt gezien, maar
een actievere betrokkenheid van mensen in overheid en politiek verwelkomen ze
zondermeer. Tenslotte benadrukken ze zonder uitzondering de transformatieve
werking die van deliberatie uit kan gaan. Een goed gesprek kan mensen van inzicht
doen veranderen, levert meer kennis op en stelt ons beeld van de werkelijkheid bij.
Tegen dit deliberatieve programma zijn door verschillende auteurs inhoudelijke
bezwaren geformuleerd. In de eerste plaats zouden deliberatief democraten te weinig
oog hebben voor de ongelijkheden en machtseffecten die zich kunnen voordoen in
een beraad (Mouffe 2000: 95). Zoals bleek in de bespreking van de inrichting van de
aids-bestrijding in het vorige hoofdstuk, was de organisatiegraad van de
homobeweging en haar vermogen om de achterban te mobiliseren zo sterk
ontwikkeld, dat ze met succes tegenwicht kon bieden tegen de plannen van de
bloedbank om hen als donoren te weren. In een andere constellatie, met een minder
assertieve homobeweging was het argument dat stigmatisering net als besmetting een
ongewenst risico vormt en ten koste van veel (niet alles) voorkomen moest worden,
wellicht met minder kracht naar voren gebracht. Een andere constellatie had aldus
een andere inhoudelijke besluitvorming opgeleverd. In de tweede plaats slagen
deliberatief democraten er onvoldoende in een duidelijk afwegingskader te
formuleren om te kunnen uitmaken wie er aan een dergelijk beraad kunnen
deelnemen (Shapiro 1996: 233-234). Op grond van welke overwegingen en door wie
moest worden bepaald of ook intraveneuze drugsgebruikers en prostituees betrokken
dienden te zijn in het aidsberaad? In de derde plaats maken deliberatief democraten
niet duidelijk welke onderwerpen, welke argumenten en welke overtuigingsmiddelen
(naast argumenten bijvoorbeeld beeldmateriaal, persoonlijke geschiedenissen en
scenarioschetsen) valide zijn om te kunnen worden ingebracht. In de vierde plaats
overschat dit programma de mogelijkheden van bepaalde achtergestelde groepen
(zoals de hemofiliepatiënten in het vorige hoofdstuk, maar ook etnische
minderheden, vrouwen, ouderen, personen met mentale gebreken) om zichzelf te
formeren tot actieve burgers (Young 1997: 60-75).
De algemene tekortkoming van het deliberatieve programma is aldus dat het te
weinig aandacht besteedt aan de concrete problematische omstandigheden
waaronder het democratische project gestalte dient te krijgen. Het legt de nadruk op
de kwaliteit van de besluitvorming, zonder voldoende oog te hebben voor de situaties
waarbinnen die besluitvorming tot stand moet worden gebracht. De beschrijving van
de problemen waarop het ‘ziektezelfbestuur’ in het vorige hoofdstuk stuitte, zoals het
beraad van medici, woordvoerders van homo-organisaties en directie van de
bloedbank zichzelf met een geuzennaam bestempelde, maakte dat pijnlijk duidelijk.
Bij ontstentenis van een, zoals Barber het hierboven noemde, independent ground,
slaagde het overleg er allerminst in om het deliberatieve ideaal te bereiken en via een
‘participatief proces’ een ‘politieke gemeenschap’ te scheppen die de afzonderlijke
deelnemers in ‘kritische en vrije burgers’ transformeerde die hun eigen interesses
wisten in te ruilen voor het ‘algemeen belang’.
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Van open deurbeleid naar gericht probleemlidmaatschap
Het deliberatieve programma dat in eerste instantie toch lijkt aan te sluiten op enkele
basale democratische intuïties over de rol van publiek debat in een politiek systeem
blijkt niet zonder problemen te zijn. Het ideaal dat erin wordt nagestreefd, wordt
belemmerd door de aanwezigheid van hardnekkige machtsrelaties, ongelijkheden,
praktische bezwaren en theoretische problemen rond de vraag wie er aan een
deliberatief beraad mogen deelnemen en wie ervan zijn uitgesloten. Die
belemmeringen komen goed in beeld wanneer het deliberatieve ideaal niet alleen van
toepassing wordt verklaard op locaties die aan alle wensen voordoen, zoals een
zorgvuldig geregisseerd burgerpanel dat in een nieuw kantoorgebouw (liefst met veel
glas om de transparantie ervan te benadrukken) bijeenkomt om een ‘goed gesprek’ te
voeren. Het is niet voor niets dat Dewey en Latour benadrukken dat wie op zoek gaat
naar de vervulling van het democratische project, niet alleen moet kijken naar
vergaderzalen,
partijpolitieke
bijeenkomsten
of
beraadslagingen
over
overheidsbeleid. Juist de concrete praktijken buiten het strikte domein van de staat,
waarin geen vergaderzalen beschikbaar zijn, moeten worden blootgelegd. Daar zijn
kwesties aan de orde met ingrijpende en langdurige externe effecten die nieuwe
problematische publieken in het leven roepen. Terecht stelt Shapiro (1996):
“Nothing is beyond politics. In an evolving human world of plural
values, where there cannot be an undisputed list of goods, where there
is no reason to expect harmony, and in which all ends are potentially
subject to criticism and revision, democracy is the most attractive
available foundational political commitment. Yet democracy is a
complex ideal, valuing resistance to entrenched hierarchy
independently of the traditional democratic good of participation, and it
can only be achieved – where it can – by creative adaptation to the
evolving demands of various activities. [...] Its demands are partly
problem driven, varying with the characteristic ways in which social
practices atrophy into systems of domination.” (Shapiro 1996: 127)
De ratio achter de betrokkenheid van belanghebbenden in het democratisch project is
in die visie niet gelegen in de omstandigheid dat mensen deel uitmaken van een
bestaande politieke of sociale gemeenschap. De ratio schuilt in de toevalligheid dat ze
‘geraakt’ worden door de gevolgen van een bepaalde probleem. Niet het collectief
verleende democratisch lidmaatschap geeft het toegangsrecht tot een beraad maar de
concrete configuratie van de politieke structuur rond een specifiek probleem (Shapiro
1996: 233).
Begrepen op deze wijze, hoeft het politieke pragmatisme van Dewey volgens Bohman
(2004: 25) echter niet noodzakelijk in strijd te zijn met het deliberatieve programma.
Daarvoor is wel een aanpassing van het laatste vereist. Deliberatieve democratie dient
niet de vrije discussie van alle burgers centraal te stellen om zodoende tot collectief
bindende besluiten te komen. Het dient de notie van probleemgebonden publieken
serieus te nemen en te onderkennen dat er even zovele demoi bestaan als publieke
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problemen (Bohman 2005: 299). Deze beweging van demos naar demoi, en van
centrale politieke instituties bedoeld om de collectieve wil vast te stellen naar meer
probleemgerichte instituties, omschrijft Bohman als decentralisatie. Decentralisatie,
in deze zin, impliceert niet alleen een ruimtelijke beweging maar ook een
inhoudelijke koersverlegging. Het betekent dat instituties hun vaste vorm verliezen
en op de maat van de specifieke kwesties gesneden moeten worden.121 Het verschil in
perspectief bestaat er uit dat het beeld van een verenigde publieke sfeer die de
burgers van een staat verzamelt en samen brengt, verlaten wordt voor een
gedistribueerde publieke sfeer die meer gelegenheid biedt aan mensen die door een
specifieke kwestie geraakt worden om hun invloed aan te wenden in hun relatie tot de
formele politieke instituties (Bohman 2004: 38).
5.6

Sabels democratische coördinatie

De toevoegingen die Shapiro en Bohman bij het deliberatieve programma maken,
zetten aan tot een grondige overdenking van het organiserende principe dat aan
deliberatie ten grondslag ligt. Zonder het deliberatieve programma in zijn idealen
tekort te willen doen, lijkt de empirische invulling ervan onlosmakelijk verbonden
met het klassieke idee van de ‘ronde tafel’ waaraan voor iedere betrokkene een plek
kan worden ingeruimd. Dat beeld is zowel een kracht als een zwakte. Zo sterk als het
appelleert aan onze intuïtie dat meerderheidsbesluitvorming via de geaggregeerde
mechanismen van de representatieve democratie op zichzelf onvoldoende
beantwoord aan het democratisch ideaal, zo fragiel zijn de deliberatieve
mechanismen die het ervoor in de plaats stelt wanneer ongelijkheden in ‘kennis’ en
‘macht’ geen evenwichtige gesprekssituatie toelaten. De vraag die in het vervolg
daarom centraal staat, gaat uit naar de alternatieve mogelijkheden om buiten de
structuren van de representatieve democratie tot inhoudelijke en participatieve
aanvullingen op de positie van de overheid te komen die aan de articulatie van
publieken en problemen kunnen bijdragen. Ik onderzoek die mogelijkheden aan de
hand van het werk van Charles Sabel.
Waar Habermas nalaat gerichte voorstellen te formuleren over hoe de relaties tussen
de statelijke sfeer en de publieke sfeer anders ingericht zouden kunnen worden en
welke experimenten daarvoor nodig zijn, is Sabel daar heel wat mededeelzamer over.
In zijn oeuvre is een uitgebreide verzameling van ideeën aan te treffen, variërend van
evaluaties van bestaande beleidspraktijken tot voorstellen voor nieuwe institutionele
arrangementen om experimenten door te voeren in de verhouding tussen
overheidsinstanties en het ‘publiek’.
Evenals Habermas en de deliberatief democraten zoekt Sabel naar een aanvulling op
de representatieve democratie. Het grote voordeel van de representatieve democratie
is dat ze een methode heeft ontwikkeld waarmee collectieve besluitvorming
georganiseerd en geautoriseerd kan worden. Algemene verkiezingen realiseren niet
alleen de aggregatie naar een collectief besluit, ze bekrachtigen tegelijkertijd de
Bohman (2004) vindt daarvoor bevestiging bij Young (2002) die stelt dat democratische politiek
ingebed moet zijn in de “context of large and complex social processes the whole of which cannot come
into view, let alone under decision-making control.” (Young 2002: 46).
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geldigheid ervan. Het nadeel van representatieve systemen is echter dat ze niet goed
geëquipeerd zijn om tot probleemspecifieke besluitvorming te komen. Het collectieve
karakter van besluiten staat soms specifieke oplossingsrichtingen in de weg. Dat heeft
drie redenen. In de eerste plaats vinden verkiezingen op grote schaal plaats. Dat
maakt dat besluiten algemeen geldig en bindend worden verklaard terwijl er grote
lokale verschillen kunnen zijn. In de tweede plaats beschouwt een collectief besluit
het electoraat als homogeen, terwijl er zich vele heterogene groepen en associaties
onder bevinden. In de derde plaats functioneren collectieve besluiten in de schaduw
van het gelijkheidsbeginsel: ongelijke behandeling van personen en willekeur in het
beleid is daarmee uitgesloten, terwijl bepaalde problemen weldegelijk een minder
egalitaire benadering kunnen vereisen (Cohen en Sabel 1997: 316).
In de twee volgende paragrafen bespreek ik eerst Sabels voorstel om tot een
alternatief programma te komen en ga daarna in op de verschillende democratische
tradities waarop hij een beroep doet.
Variaties in de vorm
Sabels voorstel om deze beperkingen van de representatieve democratie te
overkomen, is door meer probleemgericht te werk te gaan maar toch de legitimiteit
van de sociale acties te waarborgen. De kerngedachte achter zijn idee is dat het
democratische programma wordt losgekoppeld van de geijkte instituties (wetgevende
organen) en van toepassing wordt verklaard op een bredere kring van publieke
instanties die zich in een gunstigere positie bevinden om tot zowel effectieve als
legitieme handelingen te komen:
“Our own proposal is that existing forms of constitutional democracy –
and the associated boundaries between state, market, and civil society
that inspire the limited categories of current debate – block democratic
and effective strategies of problem-solving in the current environment:
where existing political institutions favor uniform solutions throughout
a territory, the problems require locally specific ones; moreover, the
environment is volatile, so the terms of those local solutions are
themselves unstable. In short, because of high diversity and volatility,
important problem-solving possibilities are not being exploited by
existing institutions.” (Cohen en Sabel 1997: 322-323).
In zijn analyse bedient Sabel zich van een institutionele benadering. Institutioneel
betekent dan niet alleen aandacht voor de instellingen en de organisaties (de
publieke instanties) waarin de coöperatie en de coördinatie concreet tot uitdrukking
komt, maar ook aandacht voor het regime met de bijbehorende regels (zoals van de
staat, de markt, de gemeenschap, de vrijwillige associatie) waaronder ze vallen.
Daarmee komt hij aan een belangrijk bezwaar tegemoet dat tegen het deliberatieve
programma kon worden ingebracht. Het institutionele pragmatisme neemt de
uitdaging op zich om democratische experimenten niet alleen aan de verbeelding
over te laten, maar geeft zich er ook rekenschap van dat dergelijke experimenten in
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concrete situaties, in relatie tot concrete actoren en concrete problemen, tot stand
dienen te worden gebracht.
Het institutionele schema dat Sabel voor ogen staat komt op verschillende aspecten
overeen met de analyse die Habermas in Between Facts and Norms (1996)
ontwikkelde. Beiden verzetten zich tegen twee funderende kenmerken van de
driehoeksrelatie tussen politiek, staat en burgerij. In een hiërarchische politieke
sturingsrelatie is, in de eerste plaats, de uitvoerende macht ondergeschikt aan de
wetgevende macht. Het bestuur van de staat bevindt zich onder politieke leiding. In
de tweede plaats is het statelijke domein gescheiden van het publieke domein. Sabel
en Habermas staat een meer coöperatieve en coördinerende figuur voor ogen. Daarin
opereren ten eerste de wetgevende en uitvoerende macht meer nevengeschikt. Ten
tweede dient in hun ogen het bestuur van de staat direct beïnvloedbaar door het
publiek te zijn: er zou meer directe interactie op moeten treden tussen het statelijke
en het publieke domein. Deze accentverlegging impliceert geenszins dat politieke
instituties of overheden ontmanteld dienen te worden of van hun taken moeten
worden ontheven. Sabel bepleit veeleer een andere rol voor publieke instanties. Ook
tegen de achtergrond van enkele harde staatsrechtelijke constraints bestaat er
voldoende institutionele ruimte voor innovatieve democratische experimenten.122
Democratische ingrediënten
Voor zijn programma zoekt Sabel inspiratie bij verschillende democratische tradities.
In de eerste plaats onderschrijft hij een voordeel van de directe democratie. Op grote
schaal (landelijk bijvoorbeeld) is directe democratie welhaast onmogelijk. In de meer
lokale samenwerking tussen instanties echter kan er wel degelijk meer directe invloed
bestaan. Dat kan ertoe leiden dat ervaringen, informatie en kennis uit de eerste hand
worden overgedragen. Daardoor treedt er minder informatieverlies op en dienen zich
geen tussenpersonen (afgevaardigden, woordvoerders) aan die hun eigen belangen op
de voorgrond plaatsen en de directe ervaringen vertekenen. In de tweede plaats deelt
Sabel met de deliberatieve democratie het vertrouwen dat samenwerking en
coördinatie ertoe kunnen leiden dat verschillende en strijdige belangen niet alleen in
termen van een onderhandeling tot inzet worden tussen verschillende partijen.
Samenwerking en overleg kunnen er ook toe bij dragen dat belanghebbenden van
positie of inzicht veranderen, bijvoorbeeld omdat ze er baat bij hebben dat een
gezamenlijk probleem tot een bevredigend einde wordt gebracht. Het mee laten
wegen van eigenbelangen in een deliberatief proces beschouwt Sabel (net als eerder
Bohman) in tegenstelling tot Habermas, niet als een nadeel. Eigenbelangen brengen
ook specifieke perspectieven met zich mee die een aanvulling kunnen leveren in het
begrijpen van een bepaald probleem. Juist het loskoppelen van een deliberatieve
setting van overleg van een problematische setting van contestatie en normatieve en
epistemische onzekerheid, heeft een ongewenst effect. Het zou ertoe leiden dat
samenwerking naar een belangenloze en welhaast fictieve neutrale zone wordt
122 Sabel baseert zich vooral op de situatie in de Verenigde Staten en ziet als harde constraints:
constitutionele rechten zoals bewaakt door het Hooggerechtshof, federalisme en burgerlijke rechten en
vrijheden.
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verplaatst, terwijl deze tot stand moet komen in medias res. Deliberatie is in zijn visie
een manier om tot information pooling te komen: het ontsluiten van ervaringen, het
overleg over manieren om deze vergelijkbaar te maken, het uitwisselen van
probleemaanvaringen en het experimenteren en variëren met oplossingsrichtingen.
Dit sluit, in de derde plaats, aan op een aspect dat Sabel verbindt met de associatieve
democratie. Samenwerking met bepaalde groepen is zowel politiek als
epistemologisch vruchtbaar en noodzakelijk. Het probleem is echter dat de
associatieve democratie geen antwoord biedt op de vraag welke groepen daarvoor
nodig zijn. Zijn benadering staat daarom een ‘open ruimte’ voor. Het ligt, net als bij
Dewey, niet vast wie erbij betrokken is. Dat is afhankelijk van het probleem (Sabel
2004: 190).
Te bepalen wie er tot een probleemgebonden publiek behoort is uiteraard geen
eenvoudige opgave. Zoals Shapiro (1996: 233-234) echter terecht opmerkt, heeft ook
de democratische traditie die collectieve wilsvorming vooropstelt hierop geen
duidelijk antwoord. Immers, ook in de bepaling van een collectief dringt zich de vraag
op wie zich als legitieme deelnemers van de democratie mogen beschouwen. Waar
wordt de grens getrokken: wanneer krijgen migranten stemrecht, wie zijn de
deelnemers en de burgers van transnationale fora? Voor de probleemgebonden notie
van een ‘publiek’ spreekt volgens Shapiro in ieder geval dat er sociale praktijken zijn
aan te wijzen waarin ervaring is opgedaan met de complexe bepaling van de relevante
betrokken groep, zoals in de rechtspraak wanneer schadeclaims moeten worden
vastgesteld. Hiermee beoogt Shapiro niet te beweren dat de bepaling van een publiek
een juridische opgave is. Hij toont daarmee aan dat het recht, bezien als een van de
sociale praktijken waarin tot conflictbemiddeling wordt gekomen en waarin getracht
wordt schade aan een partij toe te rekenen, beschouwd kan worden als een
ervaringsbron waarvan verder geleerd kan worden als het om de bepaling van
publieken gaat.
5.7

Decentrale directies

De experimenten die Sabel voor ogen staan, behelzen een andere
samenwerkingsrelatie tussen organen die zich in eerste instantie op zeer
verschillende taken richten, zoals wetgeving (parlement), controle (toezichthouders
bijvoorbeeld), informatiebeheer (kenniscentra) en concrete diensten of
voorzieningen (die vaak met een lelijke en feitelijk zeer beperkende benaming
worden geduid als ‘uitvoeringsinstanties’ zoals gezondheidsdiensten en milieuinspecties). In plaats van deze relatie in te richten vanuit het aspect van het
(wederzijds) controleren, bepleit Sabel een benadering die de nadruk legt op leren
(WRR 2004). Dat doet hij door de centrale, intermediaire of decentrale functie die
dergelijke instanties innemen, los te koppelen van daaraan gelieerde bevoegdheden
(bovengeschikt, nevengeschikt, ondergeschikt). Dat een instelling (bijvoorbeeld) in
Den Haag is gevestigd en nauwer met de ambtelijke top van een ministerie
samenwerkt dan een in Zwolle gevestigd uitvoeringsorgaan hoeft volgens Sabel niet
noodzakelijk te impliceren dat de eerste in een hiërarchisch bovengeschikte relatie
staat tot de laatste. In plaats daarvan zoekt hij naar een manier om de positie die
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verschillende instanties innemen optimaal te benutten om hun functie te
herdefiniëren. Hij stelt:
“Optimal problem-solving requires a scheme with local problem-solvers
who, through institutionalized discussion, learn from the successes and
failures of problem-solving efforts in locales like their own.” (Cohen en
Sabel 1997: 325).
Dat zou kunnen betekenen dat bij (bijvoorbeeld) een departementale dienst niet
zozeer de nadruk komt te liggen op de hiërarchische positie maar op de centrale
situering. Een dergelijke dienst is daardoor functioneel bezien beter geëquipeerd om
een bemiddelende rol te vervullen in de landelijke informatiestromen. Een
decentrale instantie elders in het land zal met de neus dichter op de relevante
maatschappelijke feiten zitten en aldus beter kunnen functioneren als een
beleidsmatige voelspriet die nauw contact heeft met concrete problemen en
publieken.
Deze samenwerking doet recht aan de (regulatieve en functionele) verschillen tussen
overheidsorganisaties. Centrale overheidsinstituties (zoals departementen) zijn
opgenomen in het principaal-agent model van delegatie: als bestuurlijke organen
werken ze binnen het mandaat zoals dat politiek-democratisch wordt vastgesteld. In
die zin werken ze binnen een normatief kader dat politiek wordt vastgesteld, met als
gevolg dat er relatief weinig ruimte is om beleidsvariatie toe te laten die tot grote
ongelijkheden leidt. Semi-overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en
lokale overheden bewegen zich op grotere afstand van de directe mandaatstelling. Ze
kennen meer variatie in de wijze waarop ze publieke belangen behartigen en ten
uitvoer brengen.
Wetgevende instituties kunnen hun centrale positie gebruiken om informatie te
verzamelen en te verspreiden. Uitvoerende instituties experimenteren in de praktijk.
Intermediaire organen zoals inspecties kunnen hun positie als controlerende
instantie die op diverse locaties kijkjes in de keuken neemt en kennis opdoet van de
verschillende lokale praktijken, hanteren om ervaringen uit te wisselen en
overdraagbaar te maken.123
De pragmatistische component in het institutionele schema van Sabel is tweevoudig.
Ten eerste beslecht hij het onderscheid tussen beleid en uitvoering, in de zin dat hij
geen dichotomie aanbrengt tussen instituties die als taak hebben tot doelformulering
te komen en instituties die de executie daarvan moeten bewerkstelligen. In plaats
daarvan geeft zijn kader een voortdurende iteratie tussen doelen en middelen te zien.
Ten tweede benadrukt hij het belang van een dynamisch institutioneel kader. Niet de
hiërarchische sturingsrelatie staat centraal maar de mogelijkheid voor democratische
coördinatie en flexibele coöperatieve verbanden. In de twee volgende paragrafen

“The pragmatist solution to the problem of providing new public goods is to build an organization
that detects and corrects errors at the lowest levels and then adjusts the higher level structures to
generalize successes and encourage more refined error detection, and so on” (Sabel 2004: 184).
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bespreek ik eerst enkele beleidsprogramma’s die als voorbeeld kunnen dienen van
Sabels programma om daarna in te gaan op de kritieken die hij heeft ontvangen.
Experimentele regulatieve regimes: enkele voorbeelden
Een illustratie van Sabels programma is zijn interpretatie van nieuw beleid rond
milieurichtlijnen eind jaren ’90 in de Verenigde Staten (Sabel, Fung en Karkkainen
1999). Dit voorbeeld kies ik niet willekeurig: in het volgende hoofdstuk ga ik
uitgebreid in op de mogelijkheden om in het Europese milieubeleid een bestuurlijk
arrangement te ontwikkelen waarin regelgeving (richtlijnen) wordt gecombineerd
met terugkoppelingsmechanismen die zorg dragen voor de kennisuitwisseling met
overheidsinstanties, professionals, bedrijven en betrokkenen.
Een voorbeeld dat Sabel beschrijft, is de Toxics Release Inventory (TRI), een federaal
‘recht om te weten’. De TRI is aangenomen na verschillende geruchtgmakende
nationale en internationale milieuzaken (Bhopal en eerder het Love Canal schandaal
in de VS) en vormt een reactie op de lokale protesten en rechtzaken tegen de
bedrijven die giftige chemische stoffen gebruiken of produceren. Bedrijven zijn
verplicht informatie over gebruik en verspreiding van bepaalde stoffen openbaar te
maken. Dit wordt echter niet bereikt door middel van zelfregulering: dat zou de
sector in de dubbelrol plaatsen dat ze zowel consensus moet bereiken onder haar
leden over de vaststelling van de regelgeving als controle moet uitoefenen op de
naleving van die regels en eventuele sancties dient op te leggen. De nationale
Environmental Protection Agency (EPA) ziet toe op de informatievoorziening maar
is niet de enige instantie die de juistheid van de informatie controleert: burgers
kunnen bedrijven aanklagen wanneer de informatie onjuist is. Volgens Sabel gaat er
een sterke disciplinerende werking uit van de verzameling en publicatie van data door
bedrijven. Daarnaast worden deze bedrijven gedwongen een bepaalde vorm van
formalisering van de categorisatie van data en de informatieverstrekking na te
streven. Daardoor wordt het beter mogelijk de verbeteringen te controleren en te
evalueren. Een van de programma’s waarin dat geslaagd verloopt is de uitbreiding die
in Massachusetts aan de TRI is gegeven, de Toxics Use Reduction Act (TURA).
De uitbreiding die de TURA biedt bestaat eruit dat de zelfevaluatie van de bedrijven
verder gestimuleerd wordt. De Act steunt de initiatieven van de industrie om de
performance te formaliseren, stelt een systeem van certificering in om de plannen te
beoordelen, voorziet in trainingsprogramma en scholingsactiviteiten om de industrie
meer capabel te maken en heeft een instituut ingesteld (TURI) dat bedrijven concrete
assistentie biedt. De resultaten zijn veelbelovend: in de periode 1990 tot 1995 daalde
het gebruik van giftige chemische stoffen met 20 procent in Massachusetts en de
productie ervan zelfs met 30 procent. De combinatie van regulering, publieke
controle, leereffecten, informatiestroomlijning en kennisuitwisseling in een
institutioneel arrangement dat gebruik maakt van de sterktes van verschillende
actoren, lijkt zijn vruchten af te kunnen werpen.
De gedachte van Sabel is dat strikte regels nodig zijn die beperkingen stellen aan
(bijvoorbeeld) de uitstoot van chemische stoffen, grondgebruik, watervervuiling of
soortbedreiging. Zonder additionele mechanismen geven regels echter weinig
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impulsen om naast de naleving ervan ook verbeteringen na te streven om tot een
slimmer gebruik van schaarse natuurbronnen of minder belastende
productiemethoden te komen. Strikte regelgeving alleen is daarvoor niet voldoende.
Om ook daadwerkelijke leereffecten af te dwingen kunnen andere voorzieningen
beter behulpzaam zijn. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de openbaarmaking van de
milieuaantasting door bedrijven, waardoor publieke controle en media-aandacht
mogelijk wordt en een proces van naming and shaming op gang kan komen. Een
andere mogelijkheid bestaat uit het formaliseren van het overleg tussen bedrijven om
de kennis en kunde te bevorderen op het gebied van product- en procesinnovaties die
het milieu ten goede komen. Door de instelling van dergelijke mechanismen wordt de
(centrale) overheid van de pretentie ontlast om vanuit een ‘alwetend perspectief’
controle uit te oefenen op de weerbarstige praktijk van milieuproblemen. Daarvoor in
de plaats ontstaat een regulatief regime dat een flexibele infrastructuur in stelling
tracht te brengen die met de veranderende kennis over milieuproblemen kan
meegroeien, en bedrijven (de traditionele grootvervuilers) en huishoudens kan ‘leren’
slimmere manieren te ontwikkelen om met dergelijke problemen om te gaan. Dat is
in Sabels woorden een pragmatistisch principe: het gaat er vanuit dat er altijd betere
institutionele arrangementen mogelijk zijn om te leren van de onvermijdelijke
verrassingen die ervaringen met milieuproblemen genereren.
Kanttekeningen bij Sabels programma
Het programma van Sabel, in het bijzonder zijn hierboven gememoreerde uitwerking
daarvan voor milieuvraagstukken, is niet van kritiek gevrijwaard gebleven.
Verschillende auteurs hebben gewaarschuwd voor de te grote vrijblijvendheid van
zijn nieuwe coördinatiestelsel.124 Het zou een te groot vertrouwen in het bereiken van
consensus over de doelstellingen hebben, te snel afstappen van de noodzaak om
nationale standaarden te ontwikkelen en afzien van het sanctiemechanisme zonder
een alternatieve effectieve ‘stok achter de deur’ voor te stellen. Sabel heeft, in de
woorden van Engelen (2004: 329) een controleprobleem. Ook de ontwikkeling en de
toepassing van de wetgeving zou te gemakkelijk als een gedecentraliseerd,
participatief en open proces worden voorgesteld, terwijl het in feite niet denkbaar is
zonder centrale regulering. Bovendien zouden de probleemsituaties waarin
interactieve beleidsvorming en beleidsuitvoering (om het zo maar eens te noemen) op
een succesvolle wijze gestalte kunnen krijgen, eerder uitzondering dan regel zijn.
Never fall in love with the process, zo waarschuwt een van kritiekasters Sabel dan
ook.
Enige flirts met het proces kunnen Sabel inderdaad niet ontzegd worden, getrouwd is
hij er echter niet mee. Zijn programma wil vooral een alternatief vormen voor de
panoptische beleidsvisie, die ervan uitgaat dat het mogelijk is vanuit een centraal
punt de controle en de regie over complexe problemen uit te oefenen. In zijn
toepassingsvorm wijkt Sabel echter op twee belangrijke punten af van het
In de Boston Review 1999 verschenen commentaren van Farber, Fiorino, DeWitt, Lowi, Savitz,
Shogren, Sunstein, Susskind, Wilson en Weltman. Ik verwijs in mijn weergave van de discussie niet
naar de auteurs maar naar de argumenten.
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participatieve en deliberatieve repertoire. In de eerste plaats laat hij de verschillende
betrokken bedrijven niet alleen naar samenwerking streven, maar ook naar
competitie. In de tweede plaats vormt niet de consensusgerichte deliberatieve
benadering de kern van zijn voorstel, maar een probleemgerichte en resultaatgerichte
aanpak. Wat Sabel presenteert is niet een ideale blauwdruk of een perfect ontwerp
maar een experimenterend stelsel waarin door decentralisatie, kennisuitwisseling,
committment, vertrouwen en feedbackmechanismen, leereffecten worden
gegenereerd. Hij mikt zogezegd op een race to the top. In het democratische
programma dat Sabel voor ogen staat ligt de nadruk daarom zoals gezegd op het
probleemoplossende vermogen van institutionele arrangementen. Dat wil niet zeggen
dat hij eenzijdig het belang van de effectiviteit van het (overheids)handelen zou
benadrukken en de legitimiteit daarvan zou verwaarlozen. De claim van Sabel is dat
het mogelijk is een meer probleemgerichte benadering van democratie in de praktijk
te lanceren met behoud van enkele belangrijke democratische waarden. Daarvoor is
echter wel een omwenteling vereist: niet de democratische instituties die de
aggregatiemechanismen verschaffen om tot geldige collectieve besluitvorming te
komen staan daarin centraal (algemene verkiezingen, referenda, verkiezing van
functionarissen), maar de mogelijkheden om democratie als een probleemgericht
project onder te brengen bij instituties die vanuit hun functie nauw betrokken zijn bij
maatschappelijke kwesties. De nadruk komt aldus, geheel in de stijl van het
democratische experimentalisme van Dewey (een term die Sabel zelf ook wel hanteert
om zijn programma te omschrijven) op de rol van verschillende publieke instanties te
liggen (variërend van wetgevende organen, dienstverlenende overheidsinstellingen,
coördinerende instellingen, controlerende autoriteiten en uitvoeringsinstanties) en
hun relatie met private actoren (burgers, NGO’s, bedrijven).
Evenals Habermas is Sabel van mening dat het decentraliseren (zoals Bohman het
noemt) van publieke instanties er toe kan leiden dat de kloof vermindert tussen zowel
wetgevende als uitvoerende organen, als de kloof tussen de sfeer van de staat en het
publieke domein. Dat draagt ertoe bij dat zowel de normatieve validiteit als de
empirische geldigheid van de genomen maatregelen versterkt kan worden. In die
optiek verstevigen samenwerkingsrelaties de normatieve oriëntatie van publieke
instanties door de aanscherping van hun maatschappelijke gevoeligheid, de morele
discussies die plaatsvinden, het contact met betrokken burgers en groeperingen, en
de reflectie op hun eigen rol en positie. Ze versterken tevens de feitelijke basis van
hun optreden, bijvoorbeeld door het zoeken naar betere indicatoren, de aanvulling
van gecodificeerde informatie-uitwisseling met ervaringskennis, know how,
voorbeelden en best practices.
5.8

Institutionele reorganisatie

De inventieve toevoeging die uit het oeuvre van Sabel is op te maken, is dat hij zowel
theoretische als praktische aanwijzingen geeft voor de wijze waarop lokale
experimenten ook met behulp van centrale organen en intermediaire instanties,
onderling vergeleken kunnen worden. Daarin ziet hij een sterke rol voor de overheid:
die zou van de rol van regelgever moeten afstappen en haar centrale positie moeten
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gebruiken om informatie over dergelijke experimenten te verzamelen, uit te wisselen
en te gebruiken voor nieuwe innovaties. Waar centrale overheden over het algemeen
excelleren in het uitvaardigen van regels en richtlijnen aan instellingen, zou hun
centrale positie ook kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de informatieuitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en nieuwe initiatieven op zich te nemen
(Dijstelbloem en Meurs 2007). Ik zou dit beeld willen duiden als de bemiddelende
overheid. Op deze wijze ontvouwt zich een institutionele figuur waarin verticale
vormen van informatieoverdracht (binnen de principaal-agent relatie) gekoppeld
worden aan meer horizontale (nevengeschikte) vormen van informatie-uitwisseling.
De kracht van het beschouwen van de relaties tussen publieke instanties in termen
van coördinatie, is tweeledig. Ten eerste wordt afgezien van een model van
hiërarchische sturingsrelaties waarin per definitie de rol van uitvoerende instanties
ondergeschikt is aan die van (wetgevende) politieke instituties. Ten tweede is op die
wijze ook directe publieke beïnvloeding van statelijke instanties mogelijk, anders dan
via de electorale weg. De term coördinatie opent de mogelijkheid voor een
probleemgerichte benadering van democratie waarin verschillende partijen met
behoud van hun eigen perspectief, traditie, organisatie en ‘belang’ zich toch op een
gezamenlijke manier op gedeelde problemen storten.
Van coördinatiemechanismen naar interventietechnieken
Aan de term coördinatie, zelfs aan de term ‘democratische coördinatie’ is echter ook
een nadeel verbonden: ze roept het idee op dat problemen van legitimiteit en
effectiviteit zijn te reduceren tot kwesties van afstemming. Weliswaar keert Sabel
zich tegen afstemming in de zin van procedurele consensusvorming in een
machtsvrije ruimte, zoals die in het eerdere werk van Habermas is voorgesteld. Zijn
benadering verlangt een uiterst ingenieuze institutionele infrastructuur die het zowel
mogelijk maakt tot epistemisch uitwisselingsverkeer te komen als te voorzien in de
democratische legitimering van de ondernomen acties.
Bevreesd voor de perverse neveneffecten die zijn nadruk op informatieverkeer kan
hebben is Sabel niet. Hij onderkent het gevaar dat de open netwerkorganisaties die
hij voor ogen heeft nieuwe vormen van disciplinering en controle in het leven kunnen
roepen door de formalisering van kennis en informatiemanagement die erin optreedt.
Explicitatie en systematische codificatie kunnen leiden tot nieuwe vormen van
technocratie en beheersing die niet langer de onderliggende problemen zichtbaar
maken maar een eigen bureaucratisch leven gaan leiden. Echter, het geven van
redenen en het beargumenteren van keuzes en afwegingen is al integraal onderdeel
van de professionele organisatiesfeer in moderne publieke instanties. In de praktijk
treedt al explicitatie op. De kunst is vooral om het transport van dergelijke ervaringen
mogelijk te maken. Daarin dienen coördinatiemechanismen voor een belangrijk deel
te voorzien.
Ook van het risico dat binnen een coördinatiemodel bepaalde belangen en inzichten
oververtegenwoordigd zijn en andere afwezig, toont Sabel zich bewust. In zijn ogen is
dat een voorname tekortkoming in zowel de deliberatieve als associatieve opvatting
van democratie. Het risico van uitsluiting of onvoldoende inclusiviteit is in die
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benaderingen volgens hem niet adequaat te ondervangen. Zijn directe
probleemgerichte benadering zou daarin wel moeten kunnen voorzien omdat ze
aantrekkelijker is voor betrokken stakeholders om in te participeren: het sluit direct
aan op hun belangen en hun problemen, en op de normatieve, epistemische en
functionele oriëntaties van hun positie (als betrokkene, instelling of partij).
Die relevante kennis van stakeholders is het soort kennis dat ook wel
ervaringskennis, tacit knowledge, know how of praktijkkennis wordt genoemd,
kennis om specifieke problemen te kunnen oplossen en die tot gelding komt in de
praktijk. Scott (1998) heeft het in dit verband over metis, een Grieks woord dat wordt
gebruikt om de sluwheid van Odysseus mee aan te duiden. Die sluwheid had veel weg
van vindingrijkheid en bleek niet alleen uit de wijze waarop hij Circe, de Cycloop en
Polyphemus te slim af was. Juist ook de wijze waarop hij zijn mannen bijeen hield,
zijn schip wist te repareren en keer op keer van een bijzonder kundig
improvisatievermogen blijk wist te geven om zijn manschappen uit benarde situaties
te redden, getuigt van metis. Karakteristiek is dus zowel Odysseus’ vaardigheid om
succesvol te handelen in veranderende situaties, als zijn vermogen om zijn menselijke
en goddelijke tegenstanders goed te begrijpen en ze daardoor een slag voor te zijn
(Scott 1998: 313).
Sabel verwacht dat het door hem geschetste institutionele schema in een aggregatie
van deze metis kan voorzien, zodat deze kan worden losgeweekt uit hun specifieke
contexten en praktijken en transporteerbaar kan worden gemaakt om zodoende op
andere locaties leereffecten te bewerkstelligen. Het experimentele karakter van zijn
institutionele schema moet er zorg voor dragen dat arrangementen flexibel
georganiseerd zijn en zodanig op maat gesneden worden van de specifieke en lokale
probleemsituatie dat ze niet verworden tot gesloten bolwerken.
5.9

Conclusie: naar democratische interventiemogelijkheden

Wat Dewey en Latour nalaten te doen, is de rol van de overheid expliciet te maken in
een politieke theorie. In lijn met hun denken valt daar echter wel een voorstelling van
te maken. Het democratische karakter van de overheid bestaat er dan uit dat deze
afhankelijk wordt gemaakt van de problemen die de publieken treffen. Dat vraagt om
een bijzonder soort overheid: de bemiddelende overheid. Die bemiddelende functie
bestaat eruit om in een situatie van perplexiteit (zoals bij de opkomst van aids of
BSE) voortdurend de articulatie van publieken en problemen in het oog te houden; en
in een situatie van institutionalisering (waar geen sprake is van een acute
crisissituatie maar problemen beheersbaar lijken) permanente waakzaamheid te
betrachten om een bedaagde vereenzelviging met de status quo te voorkomen.
Een pragmatistische benadering van de overheid zal zowel democratisch als
institutioneel experimenteel dienen te zijn. Het democratische aspect bestaat uit de
aandacht voor het ontstaan van nieuwe ‘publieken’. Het institutionele aspect komt tot
uitdrukking in de bestuurlijke inventiviteit. Een belangrijke eis die aldus aan een
pragmatistische benadering van de overheid gesteld mag worden, is dat deze niet
alleen bestuurlijke inspiratie biedt maar ook een scherp besef moeten uitademen van
de democratische taak die op haar schouders rust.
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Hoe kan nu deze benadering gestalte krijgen? Om een antwoord op die vraag te
krijgen ben ik allereerst te rade gegaan bij het werk van Habermas. In een
opmerkelijke ommezwaai van zijn positie heeft Habermas een verdergaande
democratisering van de rol van de overheid bepleit. Als uitvoerend orgaan zitten de
decentrale instanties van de overheid dichter op de huid van maatschappelijke
problemen dan centrale wetgevende organen. Hun rol versterken en directer publiek
beïnvloedbaar maken, draagt volgens hem bij aan de empirische onderbouwing en de
normatieve geldigheid van beleidsbeslissingen. Die tournure impliceert een radicale
breuk met Habermas’ vroegere positie, waarin het publieke domein en dat van de
staat gescheiden sferen dienden te zijn. Met Dewey als getuige bepleit hij nu een
democratisch experimentalisme dat naast de formele representatieve instituties, de
deliberatieve kracht van de democratie moet versterken. Wat gelijk blijft, is de
centrale rol die Habermas toekent aan publiek debat in een democratie.
Waar de deliberatieve democratie de kwaliteit van de besluitvorming centraal stelt
blijken er echter ernstige kanttekeningen te plaatsen bij de concrete institutionele
invulling van dat perspectief. Ten eerste blijkt het te weinig oog te hebben voor de
ongelijkheden en machtseffecten die zich kunnen voordoen in een beraad. Ten
tweede slagen deliberatief democraten er onvoldoende in een duidelijk
afwegingskader te formuleren om te kunnen uitmaken wie eraan kunnen deelnemen.
Ten derde maakt het niet duidelijk welke overtuigingsmiddelen valide zijn om te
kunnen worden ingebracht. Ten vierde overschat dit programma de mogelijkheden
van bepaalde achtergestelde groepen om zichzelf te formeren tot actieve burgers.
Op zoek naar meer aanwijzingen voor de veranderingen die publieke instanties in een
pragmatistische benadering dienen te ondergaan, ben ik vervolgens te rade gegaan bij
het werk van Sabel. Zijn programma heeft bij uitstek aandacht voor de positie die
publieke instanties innemen in de constellatie van een bepaald probleem. Niet de
bestuurlijke positie van instanties (zoals inspectiediensten of uitvoeringsorganen) is
voor hem bepalend voor de rol die ze te vervullen hebben, maar hun functionele
betrokkenheid bij een bepaald probleem.
In het werk van Sabel is echter nog een vraag onvoldoende beantwoord. Zal de
institutionele vertaling van zijn pragmatistische democratische programma in de
concrete institutionele uitwerking wel voldoende experimenteel zijn om in alle
opzichten tegen de bovengenoemde bezwaren bestand te zijn? Willen publieke
instanties een waarlijk democratisch experimentele rol vervullen, dan zullen ze niet
alleen de voorwaarden voor coördinatie en afstemming moeten scheppen, maar ook
voldoende interventies toe moeten laten.
Zoals de werkelijkheid altijd in the proces of becoming is, zo zijn democratische
instituties nooit voltooid. Een van de grote lessen van Dewey is dat democratische
instituties zich per definitie in een permanente staat van verbouwing dienen te
bevinden. Zodra het vuur bij instanties dreigt te doven, is het tijd de vlammen weer
aan te wakkeren. Die taak komt met name ook het publiek toe: degenen die geraakt
worden door een nieuwe kwestie, gehoord willen worden en zich present willen
maken.
De vraag is of de urgentie en de noodzaak tot deze permanente staat van innovatie
wel voldoende sterk wordt aangejaagd door een systeem van coördinatie. Sabel
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schetst uitvoerig welke innovaties er in de relaties tussen verschillende instanties
kunnen worden doorgevoerd, maar geeft weinig aanwijzingen voor hoe verschillende
publieken zich hierin zouden kunnen organiseren en articuleren (Bohman 2004: 36).
Kan er met recht op vertrouwd worden dat een institutioneel systeem van
verschillende instanties die elkaar in de gaten houden via systemen van learning by
monitoring, benchmarking, informatie-uitwisseling, diagnostiek en inventieve
inspectie, zichzelf draaiende houdt, niet verslapt, niet stolt in zijn vorm en verwordt
tot een nieuw ijkpunt in de institutionele structuur? Of moeten we onderkennen dat
er politiek gezien geen sprake kan zijn van perpetua mobilia die zichzelf in beweging
houden?
Een pragmatistisch institutioneel ontwerp zal, wil het geen afbreuk doen aan zijn
experimentele intentie, nimmer een bestuurlijke blauwdruk moeten zijn maar
voortdurend in de laatste fase van ontwikkeling dienen te verkeren. Zoals ook Marres
(2005: 140-145) heeft betoogt, hebben instituties, willen ze zich werkelijk richten op
de kwesties die er spelen, behoefte aan een permanente renovatie. Sabels voorstel is
een uiterst inventieve manier om een dergelijk ontwerp institutioneel haalbaar en
democratisch levensvatbaar te maken en te houden. Op manieren om een dergelijk
ontwerp levensvatbaar te houden door het van extra politieke injecties te voorzien,
hoeft echter niet bezuinigd te worden. Willen publieke instanties de juiste hartslag
houden om publieken en problemen te kunnen identificeren en willen ze de
mogelijkheid bieden om ten alle tijden in hun arrangementen democratisch
gecorrigeerd te worden, dan zijn extra interventietechnieken vereist buiten de
infrastructuur voor deliberatie en coördinatie.
Een argument voor deze uitbreiding van het repertoire aan interventietechnieken is
rechtstreeks af te leiden uit de pleidooien van Habermas en Sabel. Analoog aan
Dewey beredeneren zij dat de vorm van de staat relatief is aan de kwesties die een
publiek raken. Het domein van de ‘publieke instanties’ hoeft niet, zoals we hebben
gezien, beperkt te worden tot de instituties die rechtstreeks onder het gezag van de
staat vallen. Dergelijke instanties vervullen in verschillende opzichten een
bemiddelende rol. In de eerste plaats vallen ze niet alleen in ondergeschikte zin onder
de directe hiërarchische sturingsrelatie van het politieke apparaat maar opereren ze
ook in nevenschikkende zin. In de tweede plaats ontlenen instanties hun functie niet
alleen aan het politieke mandaat dat ze krijgen, maar ook aan hun positie tussen
andere publieke instanties. In de derde plaats vallen ze niet louter onder het bestuur
van de staat maar zijn ze ook direct beïnvloedbaar door de verschillende publieken.
Publieke instanties bemiddelen aldus op drie manieren, tussen zowel de wetgevende
als de uitvoerende macht, tussen instanties onderling en tussen de statelijke en de
publieke sfeer. Wil die bemiddeling worden aangemoedigd, dan zijn op ieder front
specifieke interventietechnieken vereist.
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6

DE BEMIDDELENDE OVERHEID IN ACTIE. PROBLEMEN
COÖRDINEREN IN HET MILIEUBELEID

6.1

Wetenschappelijke en bestuurlijke complexiteit

Het idee van de ‘bemiddelende overheid’ kan nader worden toegelicht aan de hand
van een studie naar de uitvoering van het milieubeleid binnen de bestuurlijke relatie
tussen Nederland en de EU. De eerste generatie milieuproblemen zoals die in de
westerse samenlevingen in de loop van de jaren ’60 opkomt, bestaat vooral uit de
zogenaamde hinderproblemen: kwesties van vervuiling en overlast die duidelijk
waarneembaar zijn. Rokende schoorstenen vormen daarvan het archetypische beeld.
In Nederland wordt dit beeld definitief gevestigd door de vervuiling in de Rijnmond
en de protesten die daartegen losbarsten. Milieuproblemen bestaan echter niet alleen
uit ‘aardse zaken’ die aan de directe leefomgeving van mensen raken omdat ze
(bijvoorbeeld) stankoverlast, vervuiling, bedorven grondwater en een verschraling
van de natuur tot gevolg hebben. Zij bestaan evenzeer uit een wetenschappelijke
werkelijkheid. Om het met een populair voorbeeld te illustreren: het gat in de
ozonlaag is niet met het blote oog waarneembaar.125 Om de aard, de omvang en de
gevolgen van milieuproblemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te
articuleren is informatie-uitwisseling nodig, overleg, onderzoek, regelgeving, beleid.
Er moeten snuffelpalen geïnstalleerd worden, bodemmonsters genomen en vogels
gevolgd. Verbanden moeten worden gelegd en overlast verklaard. Dat alles vereist de
inzet van ambtenaren, controleurs, wetenschappers, omwonenden, bedrijven en
politici. Daar komt beleid bij kijken, wetenschap, bestuur en dus ook: nota’s, regels en
instrumenten om zowel het bestuurlijke handelen als de ecologische processen in
goede banen te leiden. Zeker binnen het Europese milieubeleid neemt de complexiteit
daarvan alleen maar toe: de netwerken die lokale problemen aan een internationale
beleidsaanpak moeten relateren, worden langer en ingewikkelder. Het milieubeleid
heeft aldus alle kenmerken van wat we in Latours termen een beleidsassociatie
kunnen noemen: een netwerk van mensen en niet-mensen dat verboden wordt door
regels, taal, instrumenten, empirische waarnemingen en actoren die het beleid in
stand houden en ondersteunen.126
Institutionele inrichting
Voor de pragmatistisch geïnspireerde onderzoeker vormen milieuproblemen een rijke
bron van studie. Wie de interactie tussen kennis en politiek wil volgen in een
omgeving van problemen die zich weinig gelegen laten liggen aan bestuurlijke,
disciplinaire of territoriale afbakeningen, is hier aan het juiste adres. Milieubeleid in
Zoals Beck stelt: “The diagnosis of the threats and the struggle against their causes is often possible
only with the aid of the entire arsenal of scientific measurement, experimental and argumentative
instruments. It requires considerable special knowledge, the readiness and ability to engage in
unconventional analysis, as well as technical facilities and measurement instruments that are generally
quite expensive.” (Beck 1992: 162-163)
126 Voor de term beleidsassociatie ben ik schatplichtig aan Tiemeijer (2006: 113) die in dit verband
spreekt over beleidscollectieven. Zoals beargumenteerd in hoofdstuk drie prefereer ik echter de term
‘associatie’ boven ‘collectief’.
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Nederland gaat, traditioneel welhaast, gepaard met uitgebreid overleg tussen
overheid, maatschappelijke groeperingen (milieuorganisaties), lobbygroepen en
bedrijven. Door deze interactie is een bestuurlijke voorhoede van verschillende
partijen vertegenwoordigd in de beleidsvorming. Die participatie geeft inzicht in de
uiteenlopende opvattingen die er buiten de traditionele beleidscircuits bestaan.
Daarnaast creëert het draagvlak voor besluitvorming en schept het betrokkenheid en
soms ook verantwoordelijkheid in de latere fase van uitvoering van het beleid.
Bovendien is er een belangrijke rol weggelegd voor de inbreng van (onafhankelijke)
wetenschappelijke kennis. Zowel van overheidswege (bijvoorbeeld wetenschappelijk
onderzoek door het RIVM), als door bedrijven en milieugroeperingen wordt
onderzoek gefinancierd, uitgevoerd en gemobiliseerd om (soms concurrerende)
diagnoses op te stellen van milieuproblemen en de remedies die daarvoor nodig zijn,.
Het Nederlandse milieubeleid kent aldus twee karakteristieken: veel ruimte voor
participatiemechanismen (zoals publieksinterventie) en veel aandacht voor
(onafhankelijke) kennismobilisatie.
Deze beleidscultuur is in andere sectoren al langere tijd een bekende figuur. Het
overleg tussen de sociaal-economische partners bijvoorbeeld zoals dat
geïnstitutionaliseerd is in de SER, is een typisch voorbeeld van die participatie (de
eerste karakteristiek) dat steeds op voldoende maatschappelijk resultaat heeft
kunnen wijzen om het voortbestaan te continueren. De kennisinbreng in het
milieubeleid (de tweede karakteristiek) door het RIVM is zelfs gemodelleerd naar de
rol die het CPB vervult voor economisch beleid (Van den Boogaard 2002). In die zin
is het model van kennis en participatie in het milieubeleid een logische voortzetting
van een beproefde methode van coöperatie die na de Tweede Wereldoorlog in het
sociaal-economisch beleid tot stand is gebracht.
Stevig geïnstitutionaliseerd, maar flexibel in de vorm: met zijn mechanismen voor
participatie en kennisinbreng lijkt de bestuurlijke inrichting van het milieubeleid over
betrouwbare geloofsbrieven te beschikken. De casus aids laat echter zien dat
‘participatie’ en ‘kennisinbreng’ geen loze bestuurlijke kreten zijn maar strenge
democratische eisen stellen. Hoewel in die casus de zelforganisatie van de diverse
betrokkenen maatschappelijke groeperingen en medische deskundigen van
verschillende zijden op bijval heeft kunnen rekenen, blijkt bij nadere analyse dat
belangrijke groepen ondervertegenwoordigd zijn en dat de kennisinbreng van
onafhankelijke buitenstaanders moeilijk realiseerbaar is geweest. Met andere
woorden: het zelfbestuur heeft geleid tot een tekort aan publieksinterventie en
politieke articulatie. Dat heeft op zijn beurt geleid tot een onderbelichting van de
relevante publieken en een incomplete kadrering van het probleem. De vraag is of het
milieubeleid, dat inmiddels een hoge mate van institutionalisering kent, wel
voldoende
interventiemogelijkheden
toelaat
voor
meer
uitputtende
participatiemechanismen en onafhankelijke kennisinbreng.
Een bestuurlijk en juridisch regime
De opkomst van internationale overlegorganen en intergouvernementele fora op
milieuterrein van de afgelopen dertig jaar laat zien dat er een intensief en wijdvertakt
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bestuurlijk circuit is ontstaan om de internationale coördinatie van het beleid te
bevorderen. De consequentie daarvan is dat steeds meer klassieke politieke en
bestuurlijke vraagstukken (hoe legitimiteit te verwerven; wat is de beste
handelingsstrategie; hoe internationale afstemming te krijgen; etc.) er een
prominente rol in zijn gaan spelen. Het primaire object van het milieubeleid is
zodoende niet alleen de wisselwerking tussen een natuurlijke omgeving, menselijk
handelen en technologie, maar ook de bestuurlijke en politieke inrichting (de
institutionele vorm) van de probleembehandeling. Die institutionele verdichting is
met name aanwezig binnen het Europese milieubeleid.
De aansluiting tussen de Nederlandse beleidstraditie en die van de EU verloopt niet
vlekkeloos. De ‘gedeelde’ beleidsvorming in Nederland (samenwerking tussen
overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven) is al langer gemeengoed. Ze
wordt veelvuldig toegepast en breed gewaardeerd als middel om beleid
maatschappelijk aanvaard te krijgen, hoewel er ook nadelen aan dit overlegmodel
kleven, zoals traagheid, onvolkomen representativiteit en de onduidelijke relatie met
de representatieve democratie. Deze wijze van beleidsvoering staat echter onder
toenemende druk door de overkoepelende rol die het Europese milieubeleid steeds
meer is gaan spelen.127 Om een voorbeeld van de directe invloed te geven: de EU kent
inmiddels meer dan 260 richtlijnen die de Nederlandse staat verordonneren nieuwe
wetgeving ter hand te nemen of ten uitvoer te brengen. Een belangrijk deel van de
wetten en maatregelen op milieuterrein wordt in Nederland uitgevoerd op gezag van
de EU. Daarbij moet onmiddellijk worden aangetekend dat de aanhoudende invloed
van de nationale regelgeving uiteraard allesbehalve onderschat moet worden (Bovens
en Yesilkagit 2005). Het gevolg is dat het milieubeleid in toenemende mate binnen
een juridisch regime plaatsvindt. Binnen dat juridische regime zijn er fundamentele
verschillen. De EU hanteert een beleidsstijl van harde richtlijnen en wetgeving,
aangevuld met soft law en flexibele instrumenten op de beleidsterreinen waar
Europees beleid relatief nieuw is. Nederland daarentegen is gewend geraakt aan een
benadering waarin veel ruimte is voor kennisinbreng en participatie.
In dit hoofdstuk zal ik aan de hand van de casus Luchtverontreiniging in Rijnmond
illustreren hoe de aandacht voor de typische combinatie van ‘kennis’ en ‘participatie’
in de praktijk gegroeid is. Daarna beschrijf ik aan de hand van de mestproblematiek
in Nederland en de Nitraatrichtlijn van 1991 hoe er een confrontatie heeft
plaatsgevonden tussen de Nederlandse wijze van beleidvoering met het regime van de
EU. In de bespreking van deze problematiek evalueer ik tevens de theorieën van twee
hedendaagse navolgers van Dewey, Habermas en Sabel, over de rol van de overheid
zoals die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd. Ik zal betogen dat Habermas’
paradigma van deliberatie nog een geschikt referentiekader vormt waar het de
analyse van de klassieke hinderproblemen betreft (zoals de casus Rijnmond) maar
dat voor de bestuurlijk en wetenschappelijk gezien complexe vraagstukken als de
mestproblematiek die bovendien een Europese beleidsdimensie kennen, Sabels
model van coördinatie meer perspectief biedt. Daar moet echter onmiddellijk bij
In het vervolg zal ik veelvuldig spreken over het milieubeleid van de EU. Hoewel die benoeming
meer en meer ingeburgerd raakt is het feitelijk echter onnauwkeurig omdat het Europese milieubeleid
zijn grondslag voornamelijk vindt in het verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap, de EG.
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worden aangetekend dat in het vorige hoofdstuk ook al bleek dat bij Sabels
benadering kanttekeningen te plaatsen vallen: overschat hij de kracht van
institutionele constructies niet die zorg moeten dragen voor het uitwisselingsverkeer
tussen de verschillende publieke (en private) partijen in het milieubeleid? En kunnen
we er wel voldoende op vertrouwen dat zijn coördinatieschema (bij gebrek aan
voldoende democratische controlemogelijkheden) niet verzandt in een nieuwe
technocratie? Om in die tekortkomingen te voorzien zal ik in dit hoofdstuk het idee
verder uitwerken dat een bemiddelende overheid bij de vormgeving van institutionele
coördinatiearrangementen behoefte heeft aan een uitbreiding van het repertoire aan
interventiemechanismen.
De theorievorming van Latour, zoals die eerder aan de orde is geweest, komt in dit
hoofdstuk (meer specifiek: in de bespreking van de problematiek rond het mestbeleid
en de invoering van de Nitraatrichtlijn) vooral aan bod waar ik het vele mediatiewerk
in kaart breng dat verzet moet worden in het milieubeleid om problemen te
articuleren en betrokken actoren te mobiliseren. Met dank aan Latours werk weten
we nu dat ‘kennis’ en ‘participatie’ geen ongecompliceerde combinatie vormen maar
slechts met veel moeite onder weerbarstige omstandigheden te realiseren zijn. Op
voorhand kan er bij complexe kwesties nooit op vertrouwd worden dat de organisatie
van de participatie en de kennisinbreng voldoende uitputtend is. De casus aids heeft
laten liet zien dat een dergelijke institutionele zelfgenoegzaamheid een gevaarlijke
houding is. In hoeverre slaagt de institutionele inrichting van het milieubeleid erin
om een dergelijk bestuurlijk falen te voorkomen? Lukt het om adequate
inbraakmogelijkheden te organiseren en deze door een bemiddelende overheid te
laten stimuleren, ook daar waar milieuproblemen onder controle lijken te zijn? De
extra complicatie die zich voordoet is dat milieuproblemen zich afspelen in een
internationale of zelfs transnationale omgeving. Op welke wijze kan gestalte worden
gegeven aan interventie, articulatie en participatie enerzijds en kennisinbreng en
mobilisatie van ervaringen en informatie anderzijds, om aldus op een adequate wijze
problemen en publieken te articuleren, wanneer deze zijn opgenomen in een gelaagde
politieke en bestuurlijke structuur (lidstaat - EU)?
6.2

Rumoer in de Rijnmond

Voor het ontstaan van het Nederlandse milieubeleid is de bestrijding van de
luchtverontreiniging in de Rijnmond exemplarisch. De Rijnmond is voor de
Nederlandse economie een cruciaal industrieel en stedelijk knooppunt. Het is tevens
het gebied waar de bewoners in de jaren ’60 en ’70 geconfronteerd worden met de
eerste Nederlandse milieuproblematiek. In dit dichtbevolkte gebied bevindt zich het
grootste aardoliecentrum van Europa met veel chemische en petrochemische
industrie. Wanneer deze casus speelt, rond 1970, woont er ruim een miljoen mensen,
op dat moment 8 procent van de Nederlandse bevolking (Boender 1985: 25).
‘Milieu’ neemt in de jaren voor 1960 geen groot deel van het kritische bewustzijn van
burgers of politici in beslag. De Keuringsdienst voor Waren te Rotterdam voert in de
jaren vijftig weliswaar al wel onderzoek uit, maar dit zijn vooral globale metingen
naar verontreinigingen in de buitenlucht. De vanzelfsprekende prioriteit ligt bij
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economische productiegroei. De daarmee vergezeld gaande rokende schoorstenen
worden beschouwd als een teken van vooruitgang en overlast wordt voor lief
genomen. De Hinderwet stelt beperkingen aan de uitstoot door de industrie, maar
wordt nauwelijks gehandhaafd (Hazewinkel 1997: 70; WRR 2003: 92). Het
Ministerie van Sociale Zaken raadt de gemeenten in jaren ’50 zelfs aan om de
milieuregulering van de industrie niet met al te strakke hand aan te pakken om de
economie niet te schaden (Huitema 2005: 201).
Rokende schoorstenen
De eerste alarmerende signalen worden in de vroege jaren ’60 gearticuleerd als
veldbiologisch onderzoek in de Rijnmond wijst op de verschraling van de natuur.
Maatregelen laten dan nog op zich wachten. Dat verandert als er in de omgeving van
kunstmestfabriek De Albatros een niet natuurlijke sterfte onder schapen en kalveren
wordt vastgesteld. De overheid reageert met de vorming van de eerste
milieucommissie; verder blijft het bestuurlijk gezien rustig. In de loop van de jaren
’60 neemt de overlast die de directe leefomgeving van de bewoners in het gebied
raakt toe. Mensen krijgen problemen met hun luchtwegen. Stankoverlast, afkomstig
van de overslag van vloeistoffen en lekkages bij bedrijven, is er de oorzaak van dat
bewoners op bepaalde momenten de ramen niet meer open kunnen zetten en de
schone was niet meer buiten hangen. Om te voorzien in onafhankelijke, betrouwbare
en permanente monitoring wordt in 1967 de Centrale Meld- en Regelkamer (CMRK)
ingesteld. Deze moet een effectievere bestrijding van luchtverontreiniging mogelijk
maken. Bij de CMRK komen alle klachten over luchtverontreiniging binnen. Ook
moeten de mededelingen van de zijde van de industrie over onder andere
bedrijfsstoringen worden gemeld zodat er vroegtijdig maatregelen genomen kunnen
worden. In 1969 wordt het eerste geautomatiseerde meetnet in het Rijnmondgebied
ingesteld (de ‘snuffelpalen’) om zo objectievere waarnemingen te verzamelen (WRR
2003: 93).
De vervuiling, maar zeker ook de lakse houding van de overheid en de machtige,
gesloten en nauwelijks te beïnvloeden positie van de industrie leidt tot massale
protesten onder scholieren en bewoners en de oprichting van tal van actiegroepen als
Vlaardingen wordt geteisterd door de zogenaamde ‘smogrampdagen’ op 12 en 13
oktober 1970. Minstens zo belangrijk als de constante overlast zijn de vele incidenten
(smogvorming, stankgolven, gifwolken, e.d.) die rond 1970 de apathie bij de
bevolking en de laksheid van overheid en bedrijfsleven doorbreken en een brede
mobilisatie bij de bevolking op gang brengen (WRR 2003: 92). Een aantal scholen
doet enkele dagen (letterlijk en figuurlijk) de deuren dicht omdat het niet meer
verantwoord is om les te geven. De ‘luchtboekhouders’ van de CMRK kunnen de
klachtenstoom op een gegeven moment zelfs niet meer verwerken. De tweede
smogdag laten de scholieren van de Prof. Casimir scholengemeenschap zich niets
meer gelegen liggen aan het verbod de buitenlucht te betreden. Ze breken de
klaslokalen uit en wagen zich in de blauwachtige, prikkelende walm van
fotochemische smog en zetten een protestmars in naar het stadhuis, waar ze hun
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woede en verontwaardiging over de gifwolk aan de autoriteiten overbrengen
(Boender 1985: 341-351).
Naar de oorzaken hoeven de getroffen burgers niet lang te gissen. Stank is een
duidelijk waarneembaar verschijnsel en de rokende schoorstenen tonen zich in een
oogopslag. Belangrijke factoren zijn de emissie van zwaveldioxide, voor een groot
deel afkomstig van raffinaderijen, en de uitstoot van stikstofoxiden, merendeels
afkomstig uit raffinaderijen, elektriciteitscentrales en het verkeer. Beide emissies
dragen bij aan stankoverlast en verzuring (al is er nooit een direct verband gevonden
tussen de problemen met de luchtwegen van mensen en de emissies). Verzwarende
factor voor de bevolking is dat veel van de overlast veroorzaakt wordt door fouten in
de bedrijfsvoering van de industrie, variërend van slordigheden en technische
storingen tot het moedwillig lozen van industrieel afvalwater (Hazewinkel 1997: 1920). Verschillende actiegroepen, variërend van radicale en militante
protestbewegingen (Leefbare Delta en Centraal Aksiecomite Rijnmond) tot meer
elitaire clubs van verontruste deskundigen en notabelen (De Heren Zeventien:
Komite-Leefbaarheid Waterweggebied) zijn goed op de hoogte van zowel de legale als
de illegale praktijken van de industrie in het gebied en kennen het klappen van de
zweep als het gaat om het ontduiken van bepalingen door de bedrijven (Hazewinkel
1997: 25). Bezorgde omwonenden en actiegroepen treffen vaak een gesloten front van
bedrijfsleven en overheid tegenover zich dat met geruststellende of
probleemontkennende informatie komt. De argwaan en de onrust nemen daardoor
alleen maar toe en leiden tot het inzetten van contra-experts die tot tegengestelde
bevindingen en oordelen komen. In de vele protestacties wordt steevast een beroep
gedaan op het recht op gezondheid en in mindere mate op een groene omgeving. Ook
het recht op kennis (meer transparantie en openbaarheid) en de
verantwoordingsplicht van bedrijven en overheden is een belangrijke inzet van de
acties. De industriële oppositie benadrukt daar tegenover vooral de belangrijke
functie van Rijnmond voor de Nederlandse economie (WRR 2003: 93).
Prelude op participatie en kennisinbreng
De inzet van omwonenden en actiegroepen speelt een belangrijke rol bij de
bewustwording die nodig is om de overheid tot handhaving van de regels te dwingen
en de bedrijven tot openheid van zaken en verbetering van hun gedrag (Burgers
2003: 22-24). Tegenwoordig zouden we zeggen dat de participatie succesvol verlopen
is. Zonder de nodige voorzichtigheid mag de term ‘participatie’ echter niet gebruikt
worden. Wat nu zo natuurlijk klinkt is in jaren ’60 bepaald geen vanzelfsprekend
onderdeel van de beleidsvoering. Sterker nog, er is geen eenduidige
milieubeleidsvoering waarbinnen men kan ‘participeren’. De interventie van het
publiek dat de gevolgen van de emissies ondergaat, loopt, voor zover ze al niet aan het
beleid vooraf gaat, daaraan op zijn minst parallel. Spreekt men tegenwoordig van de
‘co-productie’ van beleid tussen overheid en burger, hier wordt het probleembesef bij
de overheid aangekaart door verenigde burgers. In die zin voltrekt het scenario zich
in lijn met het beeld dat we eerder bij Habermas hebben gezien: de publieke ruimte
functioneert als de extra ‘ogen en oren’ van de staat en vormt de articulatieruimte
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voor nieuwe problemen waarvoor de overheid vervolgens de zorg op zich neemt. De
overheid heeft (uiteindelijk) de benodigde institutionele structuur geleverd maar het
publiek komt de eer van aanjager toe.
Wordt de ‘participatie’ als het ware uitgelokt door de aard van de overlast, een groot
probleem vormt de afwezigheid van toereikende, betrouwbare en openbare
informatie (Burgers 2003: 30-32). Als gevolg daarvan gaan de omwonenden gebukt
onder de onzekerheid over de aard van de luchtverontreiniging, ongewis als ze zijn
over de schade die het zou kunnen aanbrengen. De weinige informatie die er is, wordt
door het bedrijfsleven afgeschermd voor het betrokken publiek. Ook de overheid is
voor de relevante informatie grotendeels aangewezen op het bedrijfsleven. Volgens de
WRR (2003) is het de combinatie van subjectieve probleemperceptie via de
klachtenlijn en objectieve toetsing via het meetnet dat ertoe leidt dat de problemen
niet langer kunnen worden ontkend of gebagatelliseerd. De druk om in te grijpen
voor de overheid neemt toe wanneer er meer informatie bekend wordt. Aanvankelijk
heeft dat een serieuzer handhavingsbeleid van de Hinderwet tot gevolg, die in 1970
werd opgevolgd door de Wet op de luchtverontreiniging. Later (in 1972) wordt het
Rijnmondgebied mede op aandringen van de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer
Rijnmond, een jaar daarvoor in 1971 opgericht) aangewezen als saneringsgebied. Dat
mondt uit in een gezamenlijk milieuactieplan van het bedrijfsleven. In 1988 kan de
status van saneringsgebied worden beëindigd (WRR 2003: 93).
Terugkijkend lijkt de aanpak van de luchtverontreiniging in Rijnmond een
voorbeeldige casus: aanvaringen over de uitstoot behoren zo goed als tot het
verleden. Desalniettemin mag dit niet verhullen met hoeveel maatschappelijke actie,
druk van omwonenden en (uiteindelijk) bestuurlijke ondersteuning voor de
inrichting van betrouwbare en onafhankelijke informatievoorzieningen dit gepaard is
gegaan. Het milieubeleid, met zijn nu bekende karakteristieken van participatie en
kennisinbreng, heeft in de praktijk bevochten moeten worden. De
ontstaansgeschiedenis van het milieubeleid is zo bezien van het begin af aan
onlosmakelijk verbonden geweest met maatschappelijke actie en kennismobilisatie
(ook buiten de overheid).
6.3

Kennis en participatie in het Nederlandse milieubeleid

Met de institutionalisering van het milieubeleid in Nederland heeft participatie van
de milieubeweging vanaf de vroege jaren zeventig een tweevoudig doel:
milieuaspecten beter in de besluitvorming laten meewegen, en de
overheidsbeslissingen op milieugebied meer toegankelijk en controleerbaar maken
(Leroy en Tatenhove 2000). Vanuit het oogpunt van participatie is het meest
opmerkelijke element in het Nederlandse milieubeleid de combinatie van een
kwantitatieve doelrationele benadering met een kwalitatieve interactieve aanpak. De
doelrationele benadering brengt aanvankelijk met zich mee dat het milieubeleid van
de overheid in sterke mate wordt aangestuurd door wetenschap en ambtenarij.
Gevolg daarvan is ondermeer dat er een traditie is ontstaan waarin in gang gezet
beleid stelselmatig wordt geëvalueerd en tegen het licht wordt gehouden van de
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gestelde doelen. Typerend daarvoor zijn bijvoorbeeld de nationale
milieubeleidsplannen en de evaluatie daarvan door het RIVM.
Sinds die tijd is deze doelstelling in die mate verwezenlijkt dat de participatie van de
milieubeweging geïnstitutionaliseerd is geraakt in het beleidsbestel. Resultaat is dat
participatie, overleg en samenwerking met maatschappelijke organisaties (NGO’S) bij
overheidsbeslissingen eerder regel dan uitzondering zijn. Andere karakteristieken
van het Nederlandse milieubeleid zijn de doorwerking van milieueisen naar andere
beleidsterreinen (bijvoorbeeld volkshuisvesting, economie), en het nastreven van een
internationale milieuorde waarbinnen vrijhandel kan plaatsvinden. Daaruit spreekt
een streven naar integratie van milieubeleid in een breder overheidsbeleid.
Nederlandse NGO’S zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van het
overlegmodel. Meer dan in andere landen participeren milieuorganisaties en andere
belangenbehartigers bij het opstellen van beleid, dragen ze bij aan de
meningsvorming en nemen verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen (Clark
et al. 2001; Wynne et al. 2001). De invloed van de milieubeweging(en) op het
instigeren van onderzoek, monitoring, bodemmonsters, proefopstellingen etc. is
echter ook internationaal groot en kan nauwelijks worden overschat. De pressie en
mobilisatie van politieke aandacht, mensen en middelen van de milieubeweging heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van (destijds nieuwe) interdisciplinaire
vakgebieden, meer aandacht voor lange termijn effecten, een sterkere rol van
wetenschappelijk kennis en het koppelen van deze kennis aan beleidsacties (Nowotny
et al. 2001: 213).
Ook op het gebied van de wetenschappelijke kennisinbreng is de Nederlandse traditie
allesbehalve ‘expertocratisch’ te noemen. Waar het gaat om de aanpak van
milieuproblemen met een mondiaal karakter (zoals zure regen, ozon,
klimaatverandering) kennen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
bijvoorbeeld meer een traditie waarin de wetenschappelijke benadering van
milieuproblemen de nadruk heeft. In Groot-Brittannië kende het milieubeleid voor
de veranderingen die zijn aangebracht na de dramatische aanpak van de BSE-crisis
(zie het eerste hoofdstuk) een wetenschappelijke elite die sterke informele relaties
onderhield met beleidsmakers via een stelsel van adviesraden. Publieke
representanten zijn daarin ondervertegenwoordigd vergeleken met de afgevaardigden
uit het bedrijfsleven. Het voordeel van dit systeem zou kunnen zijn dat er geen of
weinig bureaucratische barrières geslecht hoeven te worden wanneer snel nieuwe
kennis en inzichten moeten worden aangeboord. Volgens Wynne et al. (2001: 95)
gaat dit (overigens nooit aangetoonde voordeel) niet uit boven het evidente nadeel
dat de beleidsadvisering zelfgenoegzaam dreigt te worden en met een te nauw
arsenaal aan vragen de agenda opstelt.
Overheid en milieubeweging: een gelukkig huwelijk?
De relatie tussen de overheid en verschillende maatschappelijke organisaties is
gaandeweg ontstaan. Momenteel heeft de rol van milieugroeperingen bij het
opstellen van beleid een aantal opvallende aspecten. Veel van deze groeperingen
worden gesubsidieerd en vertegenwoordigers ervan maken vaak deel uit van
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commissies, bijvoorbeeld bij de beoordeling van convenanten (waar de
milieubeweging aanvankelijk heeft gevreesd buiten spel te worden gezet door de
afspraken tussen overheid en bedrijven). Bijna alle beleid komt de
milieugroeperingen onder ogen, zoveel zelfs, dat “de milieubeweging en de overheid
wel getrouwd lijken” (Van Eijndhoven in Clark et al. 2001). Zoals gezegd, is deze
cultuur van advisering en overleg niet alleen voorbehouden aan het milieubeleid,
maar een meer algemeen kenmerk van het Nederlandse beleid, alleen is dit ten
aanzien van het milieu pas later tot stand gekomen.
In Nederland heeft zich dus vanaf de jaren zeventig ‘met vallen en opstaan’ een zekere
traditie in het milieubeleid ontwikkeld. Er wordt, ten eerste, actief gestreefd naar het
betrekken van verschillende doelgroepen en vertegenwoordigers van diverse
belangen in de verschillende stadia in het beleidsproces. Ten tweede zijn in
verschillende gevallen aanvaardbare oplossingsrichtingen gevonden door de kennis
die nodig was uit onafhankelijke bron (vaak: uit onafhankelijk gemaakte bron) te
verkrijgen. Het eerste kenmerk is een manier om met het vraagstuk van participatie
en draagvlak bij milieuproblemen om te gaan, door belanghebbenden deel te laten
hebben in de probleemsignalering (bijvoorbeeld het in kaart brengen van omvang en
verspreiding) en de probleemoplossing: het delen en nemen van
verantwoordelijkheid voor de uitvoering en implementatie. Het tweede kenmerk, de
kenniscomponent, dient ter ondersteuning van het vaststellen van de doelen en de
uitvoering. Vaak is dat gebeurd met behulp van (natuur)wetenschappelijke kennis
over de aard van de specifieke milieuproblemen, aangevuld met
sociaalwetenschappelijke kennis over de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van
beleidsmaatregelen.
Schaalvergroting en bestuurlijke interactie
Vanaf de jaren ’70 heeft zich een duidelijke verschuiving en vooral een vergroting van
de problematiek rond het milieu voorgedaan. Die schaalvergroting waarvan de
afgelopen decennia sprake is geweest, komt tot uitdrukking in drie dimensies. In de
eerste plaats is er de ecologische interdependentie. Het grensoverschrijdende
karakter van milieuproblemen en de samenhang tussen verschillende bronnen van
vervuiling zijn belangrijke redenen om te willen streven naar een internationaal
milieubeleid. Alleen dan kunnen oorzaken en gevolgen van vervuiling in hun
internationale samenhang worden gedefinieerd en beoordeeld.128 In de tweede plaats
is er de relatie tussen internationale beleidsvoering, economische groei en
milieueffecten. Die relatie is lange tijd aanleiding geweest voor veel
ontwikkelingslanden om milieuproblemen als Westerse ‘luxeproblemen’ te
128 Naast het soort problemen waarmee op nationale schaal ruime beleidservaring is opgedaan (zoals
rond lucht- en waterkwaliteit, industriële emissies en afvalstoffen – voorbeelden waarvan de casus
Rijnmond getuigt) is er een groeiend aantal problemen dat zowel qua aard als aanpak en bestrijding
grensoverschrijdend kan worden genoemd. De vraagstukken rond klimaatverandering en
biodiversiteit bijvoorbeeld zijn zowel in hun oorzaken als in hun gevolgen mondiaal verspreid en
vragen om een probleemanalyse en beleidscoördinatie op internationaal niveau. Ook vraagstukken die
in hun beheersing onderwerp van nationaal beleid zijn geweest worden steeds vaker betrokken in
internationale regelgeving en komen voor wat de gekozen aanpak betreft in aanmerking voor
afstemming tussen staten onderling.
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beschouwen die voor hen veel lager op de agenda stonden dan armoedebestrijding en
economische groei. In VN-kader heeft deze positie van de zuidelijke landen ertoe
geleid dat het begrip ‘milieu’ een geïntegreerd concept is geworden in plaats van een
sectoraal belang, en nauw verbonden is geraakt met ‘ontwikkeling’ in de brede zin van
het woord.129 In de derde plaats komt de schaalvergroting tot uitdrukking in de
oprichting van verschillende internationale instituties die een kader bieden voor
onderhandeling en overleg tussen landen en het opstellen van verdragen. ‘Instituties’
kunnen hier dan ook breed begrepen worden: instituties kunnen organisaties zijn
maar ook verdragen, richtlijnen en beginselen, gezamenlijke instanties en
verklaringen die een samenhang uitdrukken en een stroomlijning of verandering
beogen in het gedrag van actoren.130
6.4

De EU als forum voor milieuproblemen

Van alle internationale, intergouvernementele en supranationale organen die zich
richten op milieuaspecten en waarin Nederland vertegenwoordigd is, komt de EU de
grootste afdracht van soevereiniteit van de natiestaat toe.131 De bevoegdheid van de
EU om milieumaatregelen te treffen is weliswaar geen exclusieve bevoegdheid (zij
deelt deze met de lidstaten), maar het recht zoals binnen de EU opgesteld in termen
van verdragen, richtlijnen en verordeningen, gaat juridisch boven nationaal recht.
Wanneer aan de besluiten rechtskracht is toegekend door de nationale parlementen
zijn de lidstaten tot uitvoering verplicht. Daarnaast zijn er uitvoeringsverplichtingen
voor de lidstaten die bindend zijn en geen goedkeuring meer behoeven door nationale
parlementen (in sommige gevallen wel door het Europees Parlement) maar door hen
in wetgeving moeten worden omgezet.132
Tussen het binnenlands beleid van de lidstaten en de vormgeving van een Europees
beleid bestaat een wederzijdse uitwisseling die geprononceerder is dan de
Ook binnen Europa is er duidelijk een relatie aanwijsbaar tussen milieubeleid en economie,
namelijk in de totstandkoming van de interne markt. Milieubescherming is van oorsprong gerelateerd
aan de doelstelling van de gemeenschappelijke markt, in die zin dat Europese milieuwetgeving nodig
werd geacht om concurrentieverstoring tegen te gaan zodat bedrijven niet hun toevlucht zouden
nemen tot landen met lagere eisen en minder strenge milieubepalingen. Het Europese milieubeleid
werd dus deels ontworpen om deze verstoringen tegen te gaan.
130 Als het begin van een mondiaal milieubeleid kan de United Nations Conference on the Human
Environment (UNCHE) van 1972 gelden, waar voor het eerst een milieudeclaratie- en actieprogramma
werd aangenomen en het United Nations Environment Programma (UNEP) werd opgericht. In
hetzelfde jaar dat de UNCHE zijn start kende werd in Parijs door de Europese regeringsleiders de kiem
voor het eerste Europese milieuprogramma gezaaid als gevolg waarvan het Europees Milieubureau
werd opgericht. Milieubeleid was altijd sterk verbonden met gedachte van de interne markt en het
tegengaan van concurrentieverstoringen. Keerpunt was de Europese Akte van 1987 die aan de
Europese Gemeenschap de formele bevoegdheid gaf om in de UNCED (United Nations Conference on
Environment and Development) als actieve participant op te treden. De Europese Akte voegde naast
de verankering van de interne markt een milieuparagraaf toe, die later in het Verdrag van Maastricht
(1992) benadrukt werd.
131 Hoewel vanzelfsprekend ook de Verenigde Naties een belangrijk orgaan zijn voor het opstellen van
internationaal milieubeleid.
132 Een belangrijke externe factor bij de totstandkoming van een gemeenschappelijk milieubeleid is de
wens van de Commissie geweest om op internationale fora de lidstaten te vertegenwoordigen.
Omgekeerd werd vanuit dergelijke internationale fora de Commissie op het belang van bepaalde
milieuvraagstukken gewezen. Zo vestigde bijvoorbeeld de Toronto Conferentie van 1988 de aandacht
op het vraagstuk van de klimaatverandering (Huber en Liberatore 2001: 307). Daarbij is er ook vaak
sprake van oppositie van de lidstaten geweest tegen het afkalven van hun bestuurssoevereiniteit.
129

162

wisselwerking zoals die over het algemeen in het buitenlandse beleid bestaat.133 De
institutionele relatie tussen Raad, Parlement en Commissie, met daarbij de
procedures voor coöperatieve besluitvorming die de gelegenheid geven aan nietstatelijke actoren om betrokken te zijn bij de besluitvorming, lijkt de EU meer het
gezicht te geven van een supranationaal dan van een intergouvernementeel platform.
Anderzijds is er ook voor gepleit de EU als een lichaam met twee gezichten te zien.
Het supranationale karakter komt dan vooral tot uitdrukking in de Commissie, het
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Hof, terwijl het
intergouvernementele karakter belichaamd zou worden door de Europese Raad, de
Raad van Ministers en het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, de
COREPER (Héritier, Knill en Mingers 1996: 151; Andersen en Liefferink 1997: 10-12).
De wisselwerking in beleid tussen de EU en de afzonderlijke staten kan beschreven
worden als een relatie gericht op verdragsovereenkomsten. Het bekrachtigen van
internationale overeenkomsten en het vastleggen daarvan in officiële documenten is
de uitkomst van de onderhandelingen tussen verschillende staten, die in een
wisselwerking van beleid verkeren met het internationale niveau. Tussen de
verschillende uitkomsten van deze ratificatie bestaat een onderlinge samenhang. Die
samenhang kan worden begrepen als een institutioneel regime: een set van principes
(uitgangspunten), regels (geboden en verboden) en procedures (besluitvorming) die
het gedrag van staten ten aanzien van een bepaald internationaal (milieu)vraagstuk
‘sturen’. Deze zijn vastgelegd en terug te vinden in wet- en regelgeving en
internationale verdragen. Daarnaast komt een dergelijk regime operationeel tot
uitdrukking in de concrete beleidsuitwerking, zoals in de verschillende instrumenten
die bestaan voor uitvoering, toezicht en handhaving van beleid.
Dergelijke principes, regels en overeengekomen besluitvormingsprocedures zijn de
resultante van langdurige politieke sturing en diplomatiek overleg. Ze kennen een
politieke voorgeschiedenis en een historische ontwikkelingsgang. Daarin zijn niet
alleen de politieke vertegenwoordigingen van staten betrokken maar ook nongouvernementele organisaties (NGO’s) en (afvaardigingen van) het bedrijfsleven.134
Als gevolg daarvan hoeft de EU niet als een unitaire actor gezien te worden maar kan
ze worden beschouwd als een verzameling van arena’s waarbinnen zeer verschillende
actoren proberen hun doelstellingen te verwezenlijken (Princen en Yesilkagit 2005:
133 In de eerste plaats biedt de EU een duidelijk intergouvernementeel forum voor coöperatie en
onderhandeling. Dat biedt niet alleen een platform voor het verbinden van politieke en beleidsmatige
thema’s (economische harmonisatie en milieubeleid bijvoorbeeld) en het aangaan van package deals,
maar het biedt ook gelegenheid om ervaring op te doen met de posities van andere landen en
onderhandelingskennis op te bouwen. In de tweede plaats kunnen er in de Europese besluitvorming ad
hoc coalities worden gevormd die een gekwalificeerde meerderheid opleveren, waardoor (anders dan
gebruikelijk in veel andere gevallen van buitenlands beleid) lidstaten gedwongen kunnen worden
besluiten te ondergaan die ingaan tegen hun nationale belangen. In de derde plaats zijn de lidstaten
niet de enige representanten in het EU-beleid.
134 De belangrijkste organisaties buiten de afzonderlijke staten zijn internationale organisaties en nongouvernementele organisaties (NGO’s). Internationale organisaties zijn – naast de EU – de VN
inclusief haar deelorganisaties (zoals FAO, WHO, IAEA, ECE), de OECD en de Raad van Europa.
NGO’S zijn naast de (internationaal opererende) milieuorganisaties, ook belangenverenigingen van het
bedrijfsleven (niet alleen de diverse koepels op sectoraal en bedrijfstakniveau, maar bijvoorbeeld ook
de European Round Table, de International Chamber of Commerce, en de World Business Council
for Sustainable Development) en onderzoeksinstituten, zowel nationaal (RIVM) als internationaal
(IIASA, JRC) gefinancierd.
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10). De totstandkoming van Europees (milieu)beleid is aldus een pluralistisch proces
dat zich afspeelt op en tussen nationaal en internationaal politiek niveau en waarbij
tal van actoren betrokken zijn.
Regels en instrumenten
Het milieubeleid van de EU komt tot uitdrukking in ‘hard’ en ‘zacht’ recht.135
Regelgeving binnen de EU vindt voornamelijk zijn beslag in richtlijnen. Richtlijnen
dienen door de lidstaten te worden omgezet in nationale wet- en regelgeving. Ze zijn
over het algemeen zeer specifiek van aard en geven in concrete zin aan welke normen
er door nationale overheden in vergunningen moeten worden opgenomen.136
Daardoor voorzien ze in de harmonisatie van concurrentievoorwaarden. Naast de
top-down juridische sturing van richtlijnen wordt onder de noemer van ‘flexibele
instrumenten’ in de EU gebruik gemaakt van een scala aan ‘zachtere’ ‘horizontale’
maatregelen, zoals milieueffectrapportages, milieukeur en toegang tot milieuinformatie.
Aan de richtlijnen wordt de hoogste rechtskracht toegekend. De staten zijn tot
uitvoering verplicht. Omdat de richtlijnen direct bindend zijn, behoeven ze geen
goedkeuring meer van het nationale parlement (wel in steeds meer gevallen van het
Europees Parlement). De uitvoering van het milieubeleid is vaak in handen van de
lidstaten onder toezicht van de Europese Commissie. De Commissie heeft een
formele verantwoordelijkheid in de controle op de formele omzetting in nationale
wetgeving en de uitvoering. Uiteindelijk kan een lidstaat door de Commissie, maar
tegenwoordig ook door civiele partijen, voor het Europese Hof van Justitie (EHvJ)
worden gedaagd.137
De richtlijnen van de Commissie en de Raad kunnen zowel doelvoorschrijvend als
middelvoorschrijvend zijn. In toenemende mate lijkt er voor ‘kaderrichtlijnen’
gekozen te worden, waarbij voor wat de implementatie betreft aan lidstaten een
zekere mate van beleidsvrijheid geboden wordt. De ruimte om door middel van
‘harde’ regelgeving milieuproblemen aan te pakken is echter slechts beperkt. Op
verschillende schaalniveaus vinden daarom experimenten plaats met de meer ‘zachte’
vormen van wetgeving en tenuitvoerlegging. Dergelijke instrumenten zijn
bijvoorbeeld in gebruik op onderdelen van het internationale milieubeleid.138 Ook de
Voor een precies en actueel overzicht van de achterliggende principes, doelstellingen en bestuurlijke
totstandkoming van het milieubeleid van de EU verwijs ik hier naar het overzicht dat door het
ministerie van VROM wordt aangeboden: www.eu-milieubeleid.nl (28 oktober 2006).
136 Van de internationale verdragsorganisaties buiten de EU kennen alleen de verdragen binnen het
Kyoto kader een vergelijkbare ‘hardheid’.
137 Er zijn verschillende initiatieven ondernomen om toezicht op de uitvoering en naleving te
verbeteren, alsook om het aspect van de ‘governance’ te versterken, bijvoorbeeld de oprichting van
IMPEL (Implementaton and Enforcement of Environmental Law) in 1992, en de oprichting van het
EEA (European Environmental Agency) in 1993. IMPEL is een informeel netwerk van Europese
milieuoverheden onder andere voor het uitwisselen van ‘best practices’. Overigens is IMPEL op
Nederlands initiatief tot stand gekomen (Europese Commissie 2001). Het EEA heeft als voornaamste
taak het verzamelen van milieustatistieken op Europese schaal, en het rapporteren over veranderingen
in de kwaliteit van het Europese milieu.
138 Het klimaatregime (Kyoto Protocol) kent bijvoorbeeld de Joint Implementation voor Oost- Europa,
het Clean Development Mechanism voor de Derde Wereld en verschillende vormen van
benchmarking (zoals ‘flexibele zelfsturing’ door de industrie) en verhandelbare emissierechten.
135
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inzet van de ‘horizontale’ maatregelen kan in deze context begrepen worden: zij
beogen informatie over de milieuconsequenties van het handelen van burgers,
overheden en bedrijven beschikbaar te maken zodat deze in de afweging betrokken
kunnen worden.
Behoefte aan een bemiddelende overheid
In de jaren zeventig en tachtig trekken enkele ambitieuze landen (zoals Nederland en
Duitsland) de ‘achterblijvers’ (zoals het Verenigd Koninkrijk) mee naar het vaststellen
van hogere standaarden van milieuregulering dan waarover overeenstemming kan
worden bereikt op nationaal niveau. In de jaren tachtig en begin jaren negentig
(waarin een ongunstig economisch klimaat heerst) kent het Europese milieubeleid
een periode van minder zware regulering en meer ruimte voor individuele lidstaten in
de uitvoering. Met name het Verenigd Koninkrijk zet aan tot deze lijn van een meer
flexibele regulering, die ook meer ruimte biedt om NGO’S in de beleidsontwikkeling
te betrekken. In de jaren negentig vindt een verdere verankering van milieubeleid
plaats in verdragen. Een ontwikkeling die hiermee verband houdt, is de toetreding tot
de EU van landen met al veel milieuregelgeving, zoals Oostenrijk, Zweden en
Finland.139 Dit leidt tot een beweging van richtlijnen met gedetailleerde voorschriften
(volgens het command and control-concept) naar kaderrichtlijnen die meer vrijheid
laten bij het kiezen van de middelen om de gestelde doelen te bereiken. Zowel de
Commissie als het Europese Parlement steunen deze verandering.140
Op andere beleidsterreinen worden de ‘zachtere’ vormen wel samengenomen onder
de noemer Open Method of Coordination (OMC). OMC is een instrument waarmee
tot afstemming tussen lidstaten kan worden gekomen op terreinen waar de EU geen
wetgevende macht heeft. In de woorden van een van de founding fathers van deze
benadering, de Belg Vandenbroucke, is Open Coördinatie “a mutual feedback process
of planning, examination, comparison and adjustment of the social policies of
Member States, all of this on the basis of common objectives” (Zeitlin 2005: 5). Deze
OMC is in de Europese regelgeving niet van toepassing op het milieubeleid.
Milieuproblemen, die in lijn met het subsidiariteitsbeginsel onderwerp van Europese
regelgeving zijn (de externe effecten van de probleembronnen zijn
grensoverschrijdend en de problematiek trekt zich weinig van landsgrenzen aan),
139 Het Verdrag van Amsterdam (1997) spreekt van: “Where possible member states should be given
the freedom to enforce Community policy and regulation through the means which they prefer, taking
into account their traditions and legal systems.”
140 Een andere ‘aandrijver’ van een zekere noodzaak tot flexibiliteit is dat bij de uitbreiding van de EU
met een aantal Midden- en Oost-Europese landen is gebleken dat de nieuwe lidstaten niet aan alle
milieurichtlijnen (met verdragen, verordeningen en andere besluiten vormen ze samen het ‘milieuacquis’) kunnen voldoen. Een oplossingsrichting hiervoor is dat de toetredende landen in ieder geval
aan de milieurichtlijnen zullen moeten voldoen die direct verband houden met de eisen die de interne
markt stelt. Er is dan nog een ‘restacquis’ waaraan in een afgesproken overgangstermijn voldaan zal
moeten worden (WRR 2001: 381-382). Daardoor kunnen er in de uitgebreide Unie op het
milieuterrein – maar ook op andere beleidsterreinen – groepen van ‘koplopers’ ontstaan die al wél aan
alle richtlijnen voldoen, terwijl anderen worden verplicht daarbij later aan te haken. Tegelijkertijd met
deze flexibilisering binnen de EU wordt in het internationale veld diezelfde EU een steeds
belangrijkere speler; denk aan de status van de Commissie als onderhandelingspartner in het kader
van het Kyoto-Protocol. Ook die externe rol van de EU als verdragspartner vereist natuurlijk intern
bindend vermogen (WRR 2003: 152-154; Dijstelbloem et al. 2004).
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kunnen rekenen op harde bepalingen waaraan ook sancties zijn gekoppeld. Waar
geen gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd (zoals op het terrein van sociaal beleid:
werkgelegenheid, sociale bescherming, armoede en sociale uitsluiting, problemen die
minder grensoverschrijdend zijn en op nationale schaal oplossingen kunnen
verwachten) wordt deze OMC door de EU gebruikt om (toch) tot gezamenlijke
doelstellingen te komen, van een minder verplichtende aard. In rapportages die
iedere twee jaar plaatsvinden geven de lidstaten hun vorderingen en bespreken zij de
wijze waarop ze trachten de afgesproken doelen te halen. De prestaties van de
lidstaten worden gemonitord door de Commissie en periodieke peer reviews. Best
practices, landen die hun doelstellingen hebben gehaald en innovatieve manieren om
deze te bereiken, worden ten voorbeeld gesteld (de la Porte en Pochet 2001;
Hemerijck 2004: 77).
Hoewel er gezien de aard van de milieuproblematiek goede redenen zijn om niet te
volstaan met de ‘zachtere’ sturingsfilosofie van OMC, biedt deze methode een
interessante voorbeeldrol. Het wordt wel omschreven als een pragmatistische,
probleemgeoriënteerde sturingsfilosofie (Cohen en Sabel 2003; Bohman 2004: 3536).141 Deze sturingsfilosofie past naadloos in het gedachtegoed van het denken van
Sabel, dat we in het vorige hoofdstuk tegenkwamen. Legt Habermas het accent op het
belang van deliberatie, Sabel benadrukt het belang van de inbedding van een
dergelijk overleg in een institutionele infrastructuur voor coördinatie. Deze
coördinatie biedt in de intergouvernementele context van de EU enkele voordelen.
Het werken met een ‘open agenda’ heeft bijvoorbeeld voor op wettelijke harmonisatie
en exacte regelgeving dat het dynamisch meebeweegt met de probleemontwikkeling
in de lidstaten. In een beleidsomgeving van grotere onzekerheid en complexiteit kan
volgens Hemerijck (2004: 78-79) de EU door open coördinatie de politieke aandacht
richten op dringende kwesties en gemeenschappelijke belangen en beleidsproblemen,
waarover gezamenlijke afspraken nuttig en noodzakelijk zijn. Door eerst
overeenstemming te zoeken op het niveau van de probleemdefinitie en door het
verzamelen van kennis en informatie over een kwestie, wordt betrokkenheid bij een
bepaald vraagstuk gerealiseerd. Het zoeken naar de juiste oplossingen (regels,
procedures, middelen, instrumenten) wordt in een later stadium relatief gemaakt aan
de beoogde doelen. Door het gekweekte commitment, zo is de idee, wordt een betere
afstemming tussen doelen en middelen mogelijk, omdat er variëteit wordt onderkend
in de aard van de vraagstukken en in de oplossingsrichtingen. Gerede twijfel over het
deliberatieve, democratische en transparante karakter van OMC is er echter ook: het
zou in de eerste plaats een project voor beleidsexperts en gespecialiseerde
ambtenaren zijn, weinig open voor NGO’s en burgers en ook moeilijk inzichtelijk en
doorgrondbaar voor nationale politici (de la Porte en Nanz 2004: 283-284).

“Such deliberative processes provide a space for ongoing reflection on agendas and problems, as
well as an interest in inclusiveness and a diversity of perspectives. These enabling conditions for
democracy can take advantage of the intensified interaction across borders that are byproducts of
processes of the thickening of the communicative infrastructure across state borders. […] The
advantage of such deliberative methods is that interaction at different levels of decision making
promotes robust accountability; accountability operates upward and downward and in this way cuts
across the typical distinction of vertical and horizontal accountability.” (Bohman 2004: 35-36).
141
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Sommige van de voordelen van de OMC benadering zijn ook in de zachtere vormen
van het milieubeleid terug te vinden (de horizontale maatregelen). Het belang ervan
is o.a. dat ‘lokale kennis’ (van bedrijven, maatschappelijke organisaties, lagere
overheden) beter kan worden ingezet om een optimaal resultaat te bereiken. Dit kan
de acceptatie van regelgeving in de uitvoeringspraktijk vergroten142 (WRR 2003: 152153; Dijstelbloem et al. 2004). Die rol van lokale kennis neemt in belang toe
naarmate nationale overheden in een grotere Unie ieder relatief minder de
besluitvorming kunnen beïnvloeden. Het principiële probleem hierbij is dat
besluitvorming door Nederlandse instituties waarin burgers van oudsher een zeker
vertrouwen hebben, wordt overgedragen aan de Europese instituties met hun
democratische tekorten. Nationale overheden zullen daarom meer en beter moeten
letten op de bemiddelende rol die ze te vervullen hebben: enerzijds naar burgers,
instanties en lagere overheden het ‘Brusselse beleid’ vertalen, communiceren en daar
draagvlak voor proberen te verwerven; en er anderzijds ook voor zorgen dat hun
belangen en opvattingen door de Nederlandse vertegenwoordiging en inbreng in
Brussel voldoende aan bod komen. Bemiddelen is dus bestuurlijk gezien een
tweezijdig proces.
Implementatietekorten
Vanaf de jaren negentig is er aldus een debat ontstaan over de bestuursfilosofie die
ten grondslag moet liggen aan het EU milieubeleid: command and control, of ook
ruimte voor meer flexibele sturingsinstrumenten. Het eerste gaat gepaard met
gedetailleerde voorschriften van de Commissie over de vraag hoe de Europese
beleidsdoelen te realiseren; het laatste laat meer ruimte aan de lidstaten in de
uitvoering van het beleid. Zonder problemen gaat dat niet gepaard, zoals ik de
volgende paragraaf zal laten zien. Wat de implementatie van de EU-milieuregels
betreft, is Nederland flink in de achterhoede teruggevallen. In 2003 heeft de
staatssecretaris van milieu dan ook aan de Tweede Kamer moeten schrijven dat
Nederland bij wetgeving rond milieukwaliteit of emissieplafonds moeite heeft met
resultaatsverplichtingen.143 Het Milieu- en Natuurplan Bureau meldde in 2004 dat
Nederland het drastisch slechter is gaan doen: alleen België en Griekenland scoren
slechter.144
Sinds 1983 rapporteert de Commissie jaarlijks over implementatietekorten en de
naleving van de EU-milieuregels. Verder lopen er inmiddels op tal van terreinen
procedures tegen lidstaten vanwege gebrekkige naleving. De Commissie heeft te
In de Nationale Milieuverkenning 6 2006-2040 (35-44) van het Milieu en Natuur Planbureau
wordt de verwachting uitgesproken dat de tendens naar meer kaderrichtlijnen verder zal worden
doorgezet.
143 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 663, nr. 6 p. 6.
144 De uitbreiding met tien nieuwe lidstaten heeft nauwelijks verandering in dit beeld gebracht. Op 31
augustus 2004 staat Nederland op het gebied van milieubeleid op een dramatische 21e plaats
(Verschuuren 2004: 348); reden waarom Nederland met een zogenaamde ‘veegactie’ is begonnen om
de implementatieachterstand terug te brengen. Inmiddels is er enige verbetering zichtbaar: hoewel
Nederland er in zijn algemeenheid volgens berekeningen van de Algemene Rekenkamer in 2005 er
niet in slaagde de achterstand in te lopen, was er op het gebied van milieu wel vooruitgang te
signaleren (Milieubalans 2005: 113). Desalniettemin zijn er nog steeds nieuwe veroordelingen door het
Hof aanstaande (o.a. IPCC richtlijn en de kaderrichtlijn Water).
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maken met het gegeven dat de bestuurlijke capaciteit sterk verschilt tussen de
verschillende landen van de Unie. Sommige landen zijn in staat op relatief efficiënte
manier nationale wetgeving te implementeren; andere hebben daar regelmatig
moeilijkheden mee, zoals bijvoorbeeld Italië. Verder ontstaan er soms
implementatieproblemen die niet zijn toe te schrijven aan de bestuurlijke capaciteit
van een land, maar eerder aan een misfit tussen de reguleringsaanpak van de EU en
de bestuurlijke constellatie in een land (WRR 2003: 154-155; Dijstelbloem et al.
2004). Op deze problematiek zal ik in het vervolg bij de bespreking van een specifieke
casus nader ingegaan.
6.5

Een controversiële beleidsassociatie: de strijd om de nitraatrichtlijn

De mogelijkheid tot interventie van milieugroeperingen en externe kennisinbreng
heeft vaak aan de basis gestaan van een geslaagde aanpak in het Nederlandse
milieubeleid. De vormgeving van het milieubeleid in Nederland heeft zich in zekere
zin ontwikkeld naar de schets die Habermas heeft opgesteld: probleemarticulatie
door maatschappelijke organisaties, publiek debat en een overheid die in actie komt
na daar door maatschappelijke stemmen en wetenschappelijke deskundigen toe te
zijn aangespoord. Ondanks veel wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke
controverses behoren veel van de hinderproblemen (zoals ze nogal eufemistisch
worden genoemd) inmiddels tot het verleden.
Naast relatieve successen kent de geschiedenis van het Nederlandse milieubeleid
echter ook een aantal minder florissante voorbeelden. Het mestbeleid en meer in het
bijzonder: de nitraatproblematiek in de landbouw is een typische ‘Brusselse kwestie’
waarin Nederland er niet in slaagt het Europese milieubeleid naar tevredenheid van
het Hof ten uitvoer te brengen. De casus spitst zich toe rond de invoering van de
Nitraatrichtlijn (1991) en laat zien hoe de Nederlandse overheid zich verstapt heeft bij
de implementatie van ‘harde’ richtlijnen en tegen een veroordeling van het Europese
Hof aan is gelopen.145 Deze deconfiture is een feest voor juristen die zich
verkneukelen over het vastlopen van de ambtelijke beleidsuitvoering onder de
invloed van het Europese regulatieve regime. Ze is daarentegen een rouwpartij voor
de inhoudelijke beleidsbepalers die meenden blakende bestuurlijke constructies te
hebben ontworpen, die echter onder de strenge Europese verplichtingen geen stand
hebben gehouden.
De vraag die ik met deze casus aan de orde wil stellen, is of het scenario waarmee in
het verleden de hinderproblemen succesvol zijn aangepakt nog van toepassing kan
worden verklaard op de ingewikkelde milieukwesties waarover ook de EU zich is gaan
uitspreken. Mijn vermoeden is dat deze complexe problematiek, juist ook door de
extra Europese dimensie die er politiek en beleidsmatig aan is toegevoegd, een andere
benadering behoeft. Kan de casus Rijnmond nog worden beschreven binnen het
paradigma van Habermas’ deliberatie, voor de mestproblematiek binnen de Europese
context heb ik op grond van de inhoudelijke overwegingen die in het vorige hoofdstuk
zijn gepresenteerd, hogere verwachtingen van Sabels paradigma van coördinatie. De
Een tweede bekend voorbeeld vormen de implementatieproblemen rond de Vogelrichtlijn uit 1979
(later vergezeld van de Habitatrichtlijn van 1991).
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casus toont bovendien goed de waarde van Latours theorievorming en bijbehorend
terminologisch repertoire aan. Een bespreking van deze casus in termen van
menselijke actoren (boerenorganisaties en beleidsmakers) die in een controverse zijn
verwikkeld, niet-menselijke actoren (dieren, mest, stikstof, water, bodems) die ter
discussie staan en onderzoeksprojecten en meetsystemen die in weerwil van een
weerbarstige werkelijkheid een gezamenlijke wereld trachten te ontwikkelen, helpt
ons de problemen te duiden waarmee een beleidsassociatie te kampen heeft.
Mestproblemen
Vanaf de jaren ’50 is de ontwikkeling van de landbouw in Nederland in een
stroomversnelling terecht gekomen. Via specialisatie, schaalvergroting en
intensivering, aangemoedigd door de overheid, is er een enorme toename in de
productie nagestreefd. Vooral de groei van de intensieve veehouderij heeft een grote
vlucht genomen. Bedrijven met vleeskalveren, varkens of pluimvee in combinatie met
een geringe oppervlakte aan beschikbare cultuurgrond zijn hiervan de belangrijkste
oorzaak. De ontwikkeling van de intensieve veehouderij is opgestuwd door het EGlandbouwbeleid en de grote vraag naar goedkope veehouderijproducten binnen de
EG. Tegelijkertijd heeft de import van goedkope veevoedergrondstoffen uit landen
buiten de EG prijsverlagend en productieverhogend gewerkt. De groeiende aantallen
dieren hebben een toenemende hoeveelheid mest teweeg gebracht, meestal veel meer
dan de bedrijven op hun eigen grond kunnen verwerken. Ook heeft het toenemende
aanbod van mest al snel de afzetmogelijkheden in de naaste omgeving overstegen.146
Daardoor is in gebieden waar intensieve veehouderijbedrijven relatief veel
voorkomen een overschot aan dierlijke mest ontstaan (van Eerdt en Heijstraten
2003). Het gevolg is dat Nederland welhaast een augiasstal is geworden: het
bemestingsniveau is opgevoerd tot het hoogste ter wereld (Frouws 1994; Bouma
2003; WRR 2003).
Dat mest negatieve gevolgen heeft voor zowel de grondwaterkwaliteit als de
luchtkwaliteit (door vervluchtiging van ammoniak) wordt tot in de jaren ’80 onder
boeren nauwelijks als een probleem erkend. Enkele ambtenaren die de gevaren van
het bemestingsniveau aankaarten en waarschuwen voor de te grote hoeveelheden
mineralen in het grondwater, worden in de jaren ’70 zelfs nog teruggefloten door
hogere bestuurders en de Minister van landbouw (Breeman 2006: 128). Mest wordt
door sommige actoren weliswaar als een politiek object aangemerkt, maar het
ontbreekt deze substantie aan (zoals de Latour van Science in Action zou zeggen)
voldoende sterke bondgenoten om daadwerkelijk als een politiek probleem
geagendeerd te worden. Ondanks tegenwerpingen van enkele deskundige
ambtenaren dat alle provincies in Nederland met een mineralenoverschot kampen,
wordt de oplossing in de jaren ’70 vooral gezocht in het verspreiden van de mest, van
de intensief gebruikte gebieden in het zuidoosten naar het noorden van het land. Pas
na 1980 komt daar verandering in.147 In de jaren ’80 worden tal van maatregelen
Ongeveer 75% van de mestproductie is afkomstig van runderen, maar de mest van varkens en
pluimvee dat de overige 25% voor hun rekening neemt bevat meer schadelijke stoffen.
147 Dat jaar wordt Braks Minister van Landbouw.
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gelanceerd, zoals inkrimping van de melkveestapel (Beschikking superheffing),
nieuwe mestwetgeving en de verlaging van het fosfaatgehalte van krachtvoer. Al deze
maatregelen moeten tegen het wantrouwen in de sector opboksen. Ook de eerste
systematiek om een mestboekhoudsysteem in te voeren, stuit op grote weerstand. Via
de mestboekhouding moeten veehouders het aantal dieren, het grondoppervlak, de
mestvoorraden en de aan- en afvoer van mest bijhouden. Veel boeren sturen de
formulieren oningevuld terug. Ze dreigen de mestoverschotten gewoon te dumpen als
de overheid het radicale beleid niet terugdraait of blijft weigeren hun te raadplegen.
148

Toch zijn er ook pogingen tot samenwerking: landbouworganisaties introduceren in
de jaren ’80 een plan voor mestfabrieken om de mest te verwerken en te kunnen
verhandelen. De hoge verwachtingen van een technologische oplossing worden echter
gelogenstraft. Technische incidenten (zoals een ontploffing tijdens de opwarming van
de mest), te hoge kosten en problemen om bouwvergunningen voor de fabrieken te
krijgen zijn daar debet aan (Breeman 2006: 132-136). De beleidsassociatie, aan het
wankelen gebracht, lukt het niet om een robuust verbond met de technologie te
sluiten. Het mestnetwerk betoont zich een problematische associatie. Bovendien
worden de mestfabrieken door de Europese Commissie, die zich inmiddels ook op de
mestproblematiek is gaan richten en een nitraatrichtlijn voorbereidt, niet gesteund.
De Commissie ziet ze als een poging om de noodzakelijke maatregelen uit te
stellen.149
De aanvankelijk in Nederland met weinig aandacht omgeven Europese
Nitraatrichtlijn stamt uit 1991.150 Stikstof die niet door gewassen wordt opgenomen
spoelt als nitraat uit naar grond- en oppervlaktewater. Het doel van de
Nitraatrichtlijn is het terugbrengen van de watervervuiling door nitraat en verdere
aantasting van de natuurlijke leefomgeving te voorkomen. Lidstaten zijn verplicht
kwetsbare gebieden aan te wijzen of om de richtlijn op het gehele land van toepassing
te verklaren. Nederland heeft voor die laatste optie gekozen. De hoeveelheid nitraat
in het grondwater mag de 50 milligram per liter niet overstijgen. Om dat te bereiken
dient per boerenbedrijf de stikstofbemesting niet boven de 170 kilo per hectare uit te
komen (RIVM 2002: 30). Dat vereist forse maatregelen of innovatief beleid: het
totale bemestingsniveau in Nederland ligt boven de 400 kilo per hectare.
Het mineralenaangiftesysteem
Nederland voert in zijn eerste Actieprogramma het unieke mineralenaangiftesysteem
(MINAS) in, waarmee het wil voldoen aan een andere voorwaarde van de richtlijn, de
instelling van een Code van goede landbouwpraktijk. In 1998 wordt het wettelijk

In de tweede helft van de jaren ’90, na het aantreden van Van Aartsen (de eerste minister van
landbouw sinds 1958 die geen christen-democraat is) neemt het verzet van de sector wederom toe.
Varkensfokkers dringen in september 1995 het ministerie binnen om het te bezetten en richten zelfs
wegblokkades op. Het boerenverzet wordt echter spoedig door een andere problematiek
overschaduwd: de uitbraak van de varkenspest.
149 Voor een uitgebreide en nauwkeurige analyse van de bestuurlijke, sociologische en historische
achtergronden van de mestproblematiek, zie Frouws (1994).
150 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991.
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ingevoerd voor de meest intensieve veebedrijven.151 Vanaf 2001 geldt het systeem ook
voor bedrijven zonder vee. Daarnaast treden er tal van andere nieuwe voorschriften
en maatregelen in werking, zoals beperking van het uitrijden van mest in het
groeiseizoen; de verplichting tot het injecteren van vloeibare mest in het
bodemoppervlak om vervluchtiging van ammoniak tegen te gaan; een opkoopsysteem
van mestrechten om het probleem van het mestoverschot te verlichten; het beleid
‘woningen voor schuren’; en een systeem van mestafzet overeenkomsten (Bouma
2003).
Het MINAS is de veel gedetailleerdere opvolger van het eerdere
mestboekhoudsysteem. Het systeem berust op een zogenaamd ‘doelvoorschrift’ en
dwingt de bedrijven tot een procesmatige aanpak van de bedrijfsvoering en het
mineralenmanagement (Hubeek 2004). Boeren moeten exact bijhouden wat er aan
stikstof (en fosfaat) het bedrijf binnenkomt en weer verlaat. Ze moeten een evenwicht
zien te bereiken tussen de hoeveelheid aangevoerde fosfaat en stikstof en de
afgevoerde hoeveelheid, met acceptatie van zekere verliezen per hectare
cultuurgrond, de zogenaamde verliesnormen. Deze verliesnormen worden gefaseerd
aangescherpt. Met behulp van dit systeem kan het zogenaamde farm surplus worden
vastgesteld. Voor verschillende bodems en bedrijfssystemen zijn kritieke waarden
voor het toegestane surplus vastgesteld. Wanneer boeren deze van jaar tot jaar
aangescherpte normen overschrijden, dient een heffing te worden betaald.
Het systeem werkt in de praktijk met boekhoudpakketten. Die kunnen (al naargelang
de precieze aard van het bedrijf) bestaan uit inscharings- en uitscharingskaarten,
diertelkaarten, grondkaarten, voerkaarten, veesaldokaarten en afvoerkaarten voor de
dierlijke producten en voor akker- en tuinbouwproducten. Het ministerie
(her)berekent en controleert deze gegevens.
Het MINAS komt in samenwerking met de sector tot stand. De sector neemt aldus
meer administratieve lasten op de koop toe in ruil voor een meer gedifferentieerd
beleid om zo een ingrijpende afslanking van de veestapel te voorkomen. Dat gaat niet
van harte: de papiermolen die het systeem met zich meebrengt vindt maar moeizaam
ingang in de boerenbedrijven. De verwerking en de controle van de ingevulde
formulieren door het ministerie levert bovendien grote vertragingen op.
Voorspelbare veroordeling
Op zichzelf genomen is de MINAS-aanpak niet zonder successen. Door de
doeltreffendheid van Minas zijn de totale nationale mineralenoverschotten in de
landbouw, vooral de stikstofoverschotten, sterk gedaald. De sterke sturing van Minas
tot verlaging van stikstofoverschotten heeft bovendien geleid tot een aanpassing van
het bemestingsmanagement. De dierlijke mest is veel efficiënter ingezet en de
kunstmeststikstofgift is fors gedaald (Hubeek 2004: 16). Of de systematiek voldoende
is om ook de door de EU beoogde doelstellingen te bereiken, is echter een ander
verhaal. De maximale bemestingsniveaus zoals die door de EU bepaald zijn, zouden
eind 2002 moeten zijn gehaald. De uitkomst is een tegenvaller: de Advocaat-Generaal
Intensieve veebedrijven zijn bedrijven met meer dan 2,5 grootvee-eenheden (gve) per hectare
cultuurgrond. ) Een gve is gelijk aan de fosfaatproductie van 1 melkkoe.
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van het Hof van Justitie veroordeelt het Nederlandse beleid. De uitspraak slaat bij het
ministerie van LNV in als een bom. Vooral bij degenen die overtuigd zijn van de
heilzame werking van het ingewikkelde maar intelligente mineralenaangiftesysteem
komt de klap hard aan.152 Ondanks de in gang gezette herstructurering van de sector
en de inkrimping van de veestapel na de uitbraak van de varkenspest, MKZ onder
koeien en de vogelpest in de pluimveesector, is het nog steeds niet gelukt het
mestprobleem te beteugelen.
Toch kan de veroordeling geen verrassing genoemd worden. Het zeer bewerkelijke en
moeilijk handhaafbare MINAS-systeem brengt de Rekenkamer al in 2001 tot
kanttekeningen. De EU weigert het systeem als een alternatief voor de in de richtlijn
neergelegde voorschriften te zien, hooguit als een toevoeging.153 Niet de handhaving
van de MINAS-normen telt voor de Unie, maar het nitraatgehalte in het grondwater
met als aangrijpingspunt hiervoor de 170 kilo per hectare. In plaats van dat alleen het
doel telt (vermindering van het nitraatgehalte) telt ook het voorgeschreven middel
(het bemestingsniveau).154
Het MINAS is in de terminologie van Latour een typisch voorbeeld van een
rekencentrum. Er worden meetresultaten bijgehouden, informatie verzameld en
gegevens gemobiliseerd zodat de uitstoot in kaart kan worden gebracht en als nieuwe
informatie kan worden getransporteerd. Het functioneert daarnaast als een mediator
omdat het de pluriformiteit van de bodem accentueert. Een confrontatie kan niet
uitblijven. MINAS botst frontaal met de richtlijn. Die doet dan ook het
tegenovergestelde. Het is de richtlijn die de bodem uniformeert en als een (wat
Latour noemt) ‘verplicht passagepunt’ wordt gepositioneerd: een gevestigde theorie
of een meetpunt dat een onontkoombaar douanestation vormt voor een strijdig feit of
een alternatieve theorie op weg naar erkenning (Latour 1987). De weg naar Brussel
wordt belemmerd door een stringent obstakel. Waar het MINAS wel naar grondsoort
wil differentiëren is het de richtlijn die geen afwijkingen toestaat maar het gedrag van
de landbouwsector tracht te disciplineren.
Het gaat wellicht te ver om de wetenschappelijke discussie rond de richtlijn als een
controverse te bestempelen. Het probleem is in de eerste plaats de confrontatie met
een richtlijn die weinig flexibiliteit en variatie toestaat. Voor een zekere ‘bandbreedte’
zijn wel degelijk argumenten aan te voeren. Omdat voor drinkwaterwinning niet het
bovenste grondwater maar de diepere lagen van belang zijn en het nitraat op weg
naar die diepere lagen nog kan worden afgebroken, roept de wetenschappelijke
onderbouwing van de richtlijn vraagtekens op.155 Bij de verwaarlozing van de
specifieke bodemkenmerken in de normering zijn aldus vraagtekens te plaatsen,
Interview Munters, directie Landbouw LNV, 26 juni 2006.
Zoals het Hof stelde: “dat de richtlijn de lidstaten een zekere speelruimte laat ten aanzien van de
precieze uitvoeringsmodaliteiten, neemt niet weg dat de doelstellingen van de richtlijn [...] door de
lidstaten moeten worden geëerbiedigd.” HvJ EG 2 oktober 2003, zaak C-322/00, r.o. 46.
154 Formeel zijn de lidstaten vrij om de vorm en de middelen te kiezen waarmee ze de doelstellingen
willen realiseren. Verschuuren (2004: 350) merkt echter op dat dit in werkelijkheid veel
gecompliceerder ligt: “Vaak bevatten milieurichtlijnen zelf al zoveel detailbepalingen over in te zetten
instrumenten dat er niet veel te kiezen blijft.”
155 De voorschriften van de EU zijn in dit opzicht onduidelijk; voor het vaststellen van de norm van 50
milligram nitraat per liter wordt gesproken van ‘metingen in de bovenste lagen van ondiep
grondwater’. Nederland verricht metingen in de bovenste meter, maar bijvoorbeeld Denemarken
interpreteert ‘ondiep’ tot een diepte van vijf meter.
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evenals bij de eis van drinkwaterkwaliteit van het grondwater op een diepte van een
meter beneden het maaiveld, en bij relatie tussen bemestingsniveau en
nitraatuitspoeling (WRR 2003: 108). In 1999 publiceert het RIVM daarom al een
rapport als basis voor een derogatieverzoek (het hanteren van een afwijkende norm)
van de Nederlandse regering.156 Het probleem is niet dat de rechtmatigheid van de
richtlijn in twijfel wordt getrokken. Het probleem is dat deze niet differentieert naar
bodemsoort, dat de normering voor de diepte waarop de meting van het
nitraatgehalte in het grondwater plaatsvindt arbitrair lijkt en dat deze zodoende
middelvoorschrijvend (170 kilo stikstofbemesting per hectare) in plaats van
doelvoorschrijvend (nitraatgehalte van 50 milligram) is.
Dat deze overwegingen een veroordeling niet hebben weten te voorkomen, kan aan
drie factoren geweten worden. Het ministerie heeft zich op de juridische hardheid
van de richtlijn verkeken, heeft een te groot vertrouwen in de technologische
mogelijkheden om het nitraatprobleem op te lossen gehad en heeft te weinig in
Europese coalitievorming geïnvesteerd waardoor het MINAS er uiteindelijk alleen
heeft voorgestaan. We zouden met Latour kunnen zeggen dat de boeren, de
ambtenaren en de wetenschappers die het MINAS hebben ondersteund, er op uit zijn
geweest de bodem in al zijn variëteit te laten spreken. In plaats van het
bodemsysteem volledig te reguleren (zoals de EU), heeft de MINAS-associatie de
bodem willen laten articuleren. Het heeft niet mogen baten. MINAS,
beleidswetenschappelijk gezien een paradepaardje, is van twee kanten ondermijnd.
Vanuit de beleidswerkelijkheid van Brussel voldoet het niet aan de strenge
gebruiksnormen, in de maatschappelijke werkelijkheid in Nederland blijkt het
systeem administratief uiterst bewerkelijk. Het sterft aldus een klassieke
ingenieursdood: technisch en inhoudelijk perfect, maar juridisch en maatschappelijk
veel te gecompliceerd.157
Een stervende zwaan?
‘Struisvogel of strateeg’, zo luidt de ondertitel van een analyse die in opdracht van het
Milieu- en natuurplanbureau is opgesteld over de perikelen tussen Nederland en de
Commissie over de nitraatrichtlijn. In de slotbeschouwing valt enkele malen de
constatering dat de Nederlandse opstelling van weinig pragmatisme getuigt. Men
heeft zich gewoonweg niet kunnen voorstellen dat een zo ingenieus en
vooruitstrevend systeem als MINAS niet aan de voorwaarden zou voldoen.
Bezoekende Europese ambtenaren zijn enthousiast rondgeleid op de
proefboerderijen. De Commissie is uitgebreid voorzien van wetenschappelijk
onderzoek dat de werking van het systeem onderbouwt. Wat de Commissie echter
niet vergeten is (en de milieulobby heeft niet nagelaten ze daaraan te herinneren) is

Onderzoek van Willems et al. (2000) toont aan dat de door de EU vastgestelde grens van maximaal
170 kilo stikstof per hectare voor grasland kan worden verschoven naar 290 à 360 kilo nitraat per
hectare zonder dat de kritieke nitraatgrens van 50 milligram per liter wordt overschreden.
157 Waarbij moet worden aangetekend dat een herrijzenis niet mag worden uitgesloten. Zet de EU haar
koers naar meer kaderrichtlijnen door en komt in een grotere Unie de nadruk toch meer te liggen op
‘lerende’ beleidsarrangementen, dan zou het systeem, bijvoorbeeld onder de nieuwe
Grondwaterrichtlijn, wel eens een renaissance kunnen beleven.
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dat MINAS weliswaar door ingenieurs en beleidsmakers gebaard is, maar dat het
systeem ontsproten is aan een compromis. MINAS is door de sector (aanvankelijk)
omarmd omdat het een verdere inkrimping van de veestapel zou voorkomen (Bavel et
al. 2004: 27-28).
Het had ook anders gekund. Waarom niet gezocht naar een systeem van uitvoering
dat beter voldoet aan de doelstelling en eenvoudiger handhaafbaar is? Dat had het
draagvlak kunnen vergroten, zonder dat de richtlijn geweld zou zijn aangedaan. In
dat geval had via tijdige participatie door boerenbedrijven, landbouworganisaties,
landbouwkundig en bodemkundig onderzoek en milieubeschermingorganisaties een
systeem gevonden kunnen worden dat de aanvaardbaarheid, de haalbaarheid, de
effectiviteit en de efficiëntie ten goede had kunnen komen. De door de Unie
opgelegde en door Nederland nader uitgewerkte normen hoeven het boerenbedrijf
namelijk volgens verschillende studies niet onmogelijk te maken.158 Zo zijn er in
Friesland enkele coöperaties gevormd die succesvol werken aan het realiseren van
milieueisen rond stikstof (Renting en Van der Ploeg 2001).159 Het uitgangspunt
hierbij is dat men de milieudoelen wil realiseren, maar daartoe zelf de middelen op
basis van de specifieke lokale ecologische omstandigheden wenst te kiezen.160 Om dit
initiatief te ondersteunen, heeft de minister van LNV destijds de wettelijke regels over
onder andere mestinjectie tijdelijk opgeschort: een voorbeeld van de
convenantenbenadering die in de landbouw uitzonderlijk is. Het experiment maakt
gebruik van ondersteunend onderzoek, waarvan de doelstelling door de coöperatie
zelf wordt gedefinieerd. Ook de mogelijkheden om te leren van ervaringen in het
buitenland (bijvoorbeeld van Denemarken) zijn onderbenut gebleven. Op deze wijze
zou niet bij voorbaat een sluitend plan met een optimale aanpak zijn voorgesteld (een
onwaarschijnlijke optie, gezien de complexe aard van het probleem en de lange
termijn waarop de beleidssturing zich richt, 10-15 jaar), maar een aanpak die met
respect voor de gestelde milieudoelen experimenteert met verschillende middelen.
De meest recente ontwikkeling is dat het derogatieverzoek is ingewilligd. Nederland
krijgt van het Europees Nitraat comité toestemming om op grasland 250 kg Nitraat
per hectare uit dierlijke mest aan te wenden. Aan de derogatie zijn een aantal
verplichtingen gekoppeld, zoals de teelt van gras na maïs op zand- en lössgronden en
een sterke beperking van de periode waarin grasland gescheurd mag worden. Ook is
De richtlijn geldt vanzelfsprekend ook voor andere landen. Met name Denemarken kent eveneens
een groot mestprobleem, en geldt evenals Nederland geheel als vulnerable zone. Het land lijkt er beter
in geslaagd te zijn de richtlijn te implementeren. Het gehanteerde systeem is transparanter en laat de
boer meer vrijheidsgraden om de per bedrijf toegestane hoeveelheid stikstof (farm quota) te bereiken.
De meeste boeren bleken in 2002 minder stikstof per hectare te gebruiken dan is toegestaan. Zoals al
eerder vermeld, interpreteert Denemarken de vereiste diepte voor het realiseren van de
grondwaternorm minder strikt dan Nederland. Bovendien is de reductieopgave voor Denemarken veel
minder ingrijpend geweest: was in 1997 de totale stikstofbemesting in Nederland 490 kilo per hectare,
in Denemarken was dit slechts 205 kilo per hectare. De richtlijn houdt echter geen rekening met deze
verschillen tussen de lidstaten, bijvoorbeeld door een differentiatie in tijdpad.
159 Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe (VEL) en Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer
Achtkarspelen (VANLA) (Renting en Van der Ploeg 2001: 90).
160 De resultaten geven aan dat de wettelijke normen – zelfs ook sommige van de aanvullende minasnormen – zeer wel zijn te halen met een aangepaste bedrijfsvoering; de grondwaternorm zelfs zonder
al te veel moeite. Sociale controle vervult hierbij een belangrijke rol en stimuleert de onderlinge
prestatiegerichtheid van de boeren. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 100 van dergelijke
milieucoöperaties (Bouma 2003: 104).
158
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toediening van mest voor het ploegen niet toegestaan. Consequentie is wel dat het
inhoudelijke MINAS dient te worden afgezworen ten gunste van een stelsel dat
eenduidige gebruiksnormen stelt. De nieuwe mestwetgeving, gebaseerd op de
Nitraatrichtlijn, is de Tweede Kamer gepasseerd en de nieuwe normen zijn per 1
januari 2006 van kracht.161
6.6

De bemiddelende overheid: interventie, articulatie en participatie
binnen het Europese milieubeleid

In tegenstelling tot de casus aids die in een eerder hoofdstuk is besproken, vallen er
ondanks de gebrekkige uitvoering die aan de Nitraatrichtlijn is gegeven, geen
dodelijke slachtoffers. We staan hier niet aan de vooravond van een naderende ramp,
zoals een epidemie. Toch is er wel degelijk iets aan de hand: de duurzaamheid van de
natuurlijke leefomgeving staat op het spel. Om het voortbestaan daarvan in Europees
verband te reguleren, moet bestuurlijk geopereerd worden in een complexe,
kennisintensieve situatie en veel maatschappelijk draagvlak worden verworven. Ook
bestuurlijk is er wel degelijk iets aan de hand: het milieubeleid illustreert niets
minder dan de problemen die opdoemen bij de gedeeltelijke overdracht van
soevereiniteit van de natiestaat naar de EU. Tegen de achtergrond van deze
vraagstukken is de conclusie des te pijnlijker: de uitvoering van de richtlijn faalt op
beide karakteristieke punten van het Nederlandse milieubeleid. De
participatiemechanismen op nationaal niveau vinden te laat plaats (pas na
vaststelling van de richtlijn) om nog invloed op de besluitvorming in de EU te
hebben. En het gebruik van lokale kennis wordt ontmoedigd omdat de EU met een
grote mate van detaillering die een sterk voorschrijvend karakter kent,
doelvoorschrijvend te werk is gegaan. De crux is dat de richtlijn niet alleen een
inspanningsverplichting van de lidstaat verlangt, maar een resultaatverplichting
oplegt. De formele ruimte die er voor de lidstaat zou moeten bestaan in de keuze van
de instrumenten wordt door het Hof van Justitie danig ingeperkt (Verschuuren 2004:
350).162
Van groot belang voor een effectieve aanpak van de ‘nationale’ milieuproblemen is de
match geweest die plaatsvindt tussen de organisatie van de kennisinbreng, de
participatie van milieuorganisaties, bedrijven en burgers en de politieke
besluitvorming. Publieksinterventie, het mobiliserende en articulerende vermogen
van milieuorganisaties en onafhankelijk gemaakte manieren om informatie en kennis
te vergaren over de problemen (zoals een meetnet), schudden de publieke instanties
en het bedrijfsleven op. De organiserende kracht vervolgens om rond
Brief minister Veerman van LNV aan de Tweede kamer, 27 juni 2005.
Ook het Hof heeft dit zelf meerdere malen heeft verwoord: “voor de omzetting van een richtlijn in
nationaal recht [is] niet noodzakelijkerwijs vereist dat de bepalingen ervan formeel en letterlijk
worden overgenomen in een uitdrukkelijke en specifieke wetsbepaling, en dat een algemene
juridische context kan volstaan, doch dat hieraan de voorwaarde is verbonden dat deze context
daadwerkelijk de volledige toepassing van de richtlijn op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze
verzekert. Het Hof heeft immers beklemtoond dat het met het oog op het vereiste van rechtszekerheid
van bijzonder belang is dat de bepalingen van een richtlijn met een onbetwistbare dwingende kracht
worden uitgevoerd, zodat de rechtspositie van particulieren duidelijk en nauwkeurig is vastgelegd en
zij al hun rechten en plichten kennen.” HvJ EG 10 april 2003, zaak C-392/99, Jur. 2003, p. I-3373,
onder verwijzing naar een aantal andere uitspraken in deze zin (r.o. 80); Verschuuren 2004
161
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milieuproblemen langdurige en intensieve netwerken van monitoring en
publieksparticipatie in te richten, komt de publieke instanties toe. In die zin heeft de
totstandkoming van nieuw milieubeleid zich veelal voltrokken volgens een scenario
dat door Habermas had kunnen zijn opgesteld. Het relatieve succes van deze aanpak
zit vooral in de iteratieve cumulatie van kennis door interactie, samen met de
verwerving van commitment aan gevonden oplossingen.
Zoals de problemen die Nederland heeft met de uitvoering van de Europese
regelgeving laten zien, staat deze nationale beleidsstijl op gespannen voet met
legalistische, op de interne markt geënte, communautaire besluitvorming in de EU.
Nederland heeft zich, in het geval van de Nitraatrichtlijn, slecht bij de les betoond
toen richtlijnen en milieuregels in overleg met Europese actoren moesten worden
opgesteld en geïmplementeerd. Er kan dus een ‘mismatch’ worden geconstateerd
tussen de nationale beleidsvoorkeur en de Europese beleidscultuur. Nederland kent
een relatief ‘open’ benadering met veel ruimte voor overleg en interactie waardoor de
partijen die consultatief bij de opstelling van beleid betrokken zijn, zich ook
gebonden voelen aan de uitvoering. Het Europese beleid is meer ‘command and
control’. Nederland kan er bovendien minder vanuit gaan dat de door haar
geëxporteerde milieubeleidsconcepten (zoals in het verleden het idee van de
‘ecologische hoofdstructuur’) door de EU zullen worden overgenomen. Omdat
Nederland niet meer tot de groep van koplopers in het milieubeleid behoort, is de
regulatieve competitie om nationale concepten tot Europees beleid te promoveren,
aanzienlijk zwaarder geworden. Ook dat lijkt het betreffende Ministerie van LNV
parten te hebben gespeeld: men is er ten onrechte vanuit gegaan de zaken al op orde
te hebben.
Juridisering en regulatieve onderbepaaldheid
Het bestuursverkeer tussen Nederland en de EU binnen het milieubeleid vertoont
nog vele onvolkomenheden. In bestuurlijke termen gesproken, heeft de
implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn door Nederland te wensen over
gelaten. Implementatie betekent dan: het omzetten van Europese regelgeving naar
nationale regelgeving, en het uitvoering geven aan die regelgeving. Het eerste is een
formeel juridische omzetting, het tweede een bestuurlijke uitvoeringspraktijk. Vooral
op dat tweede aspect heeft de Nederlandse overheid zich verkeken.
De verplaatsing van het milieubeleid naar de EU heeft een verandering in de vorm tot
gevolg: het milieubeleid dat onder de EU bepalingen valt, wordt sterk juridisch van
karakter. Hoewel het milieubeleid nog steeds science based dient te zijn, speelt
controverse over de implicatie van de richtlijnen van de EU zich in een juridisch
discours af. Richtlijnen bevatten vele begrippen waarvan de inhoud en betekenis niet
louter op wetenschappelijke wijze bepaald kunnen worden. Termen als ‘significante
effecten’, ‘mitigatie’ en ‘compensatie’ zijn niet op strikt wetenschappelijke wijze in te
vullen en moeten vaak via de rechtspraak duidelijk worden. Door middel van
gerechtelijke procedures wordt jurisprudentie opgebouwd, waarin de duiding en de
implicatie van de artikelen uit de richtlijnen plaatsvindt.163
163

Interview met Denneman, Vogelbescherming, 7 december 2005.
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Juridische richtlijnen vormen echter niet automatisch een helder (maar wel
dwingend) imperatief om tot implementatie ervan over te gaan. Achter een
‘uitvoeringspraktijk’ gaat dan ook een wereld schuil. Het invoeren van een regel die
wordt opgevolgd in de praktijk is niet louter een operatie die met een juridische
pennenstreek is te beslechten. Alleen in een naïeve voorstelling van zaken zijn regels
duidelijk, bepalen ze het gedrag van hen die bereid zijn de regel te volgen en vormen
ze de basis voor een sociale orde. Aldus zou de centrale aansturing van sociale
interacties plaats kunnen vinden door een verandering van regels. In werkelijkheid is
een meer gesofisticeerd beeld nodig van hoe regels werken. Dat begint er mee dat de
betekenis van regels logisch problematisch is in filosofische zin en sociologisch
problematisch in de praktijk. Regels vormen niet de basis van ordelijk menselijk
gedrag, ze zijn onderdeel van een voortgaande ordening die voortdurend herhaald en
herbevestigd moet worden; de praktijk van de milieuproblematiek is regulatief,
institutioneel en procedureel onderbepaald (van Gunsteren 1976: 109-110). Een
verandering van regels ‘van bovenaf’ (door aanpassing van Nederlandse regelgeving
door uitvoering te geven aan Europese richtlijnen) zal in veel gevallen niet resulteren
in de bedoelde verandering van sociale interactie. Deze central rule approach is
incompatibel met de subtiele wijze waarop aan regels gevolg wordt gegeven in de
praktijk. Een empirisch geïnformeerd perspectief op hoe Europese regelgeving werkt
in de praktijk maakt duidelijk dat er een tekort aan informatie en communicatie
bestaat bij de Nederlandse overheid. Dat tekort bestaat zowel ten aanzien van
‘Brussel’ als ten aanzien van de bij Nederlandse instituten (maatschappelijke en
wetenschappelijke organisaties) beschikbare kennis. Het is onwaarschijnlijk dat dat
door centrale regelgeving verholpen wordt.
Onwil of onmacht
Volgens Mastenbroek (2005) komen de omzettingsproblemen rond de richtlijn niet
zozeer voort uit politieke onwil als wel uit bestuurlijke onmacht. Niet politieke
weerstand is het probleem, maar het bestuurlijk-juridische complex (Mastenbroek
2005: 17).164 Ook de Gemengde Commissie Sturing EU-aangelegenheden stelt dat de
bestuurlijke grenzen aan het uitvoering geven aan de juridische richtlijnen die de EU
verordent steeds meer in zicht komen. Nederland zal nadrukkelijker moeten
anticiperen op de gevolgen op decentraal niveau. Als gevolg daarvan raadt de
Gemengde Commissie meer vroegtijdige politieke interventies aan (Gemengde
Commissie 2005: 37). De mogelijkheid daartoe bestaat echter pas op voorwaarde van
een goede informatievoorziening, ‘weten wat er speelt’. Het is de vraag of overheden
164 Veranderingen in de bestuurlijke structuur zullen volgens haar geen soelaas bieden zolang er niet
ook iets veranderd in de bestuurlijke cultuur. Een verbetering van de coördinatiestructuren, de
procedures en de informatievoorziening is geen garantie voor succes zolang Nederlandse ambtenaren
zich onvoldoende bewust tonen van de EU (Mastenbroek 2005: 21-22). Het is echter de vraag of het
behulpzaam is om een onderscheid aan te brengen tussen de bestuurlijke structuur en de cultuur van
instituties. Het idee om vooral de bemiddelende functie van publieke instanties te versterken en deze
expliciet een rol te laten spelen bij het politiseren van kwesties beoogt beide van een impuls te
voorzien. In plaats van een interne cultuurverandering na te streven past het ontvankelijk verklaren
van publieke instanties voor interventies van buitenaf beter in het programma dat beoogt instituties
zich te laten vormen naar de problemen die zich aandienen.
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daartoe voldoende geëquipeerd zijn. Hebben niet juist ook nationale overheden
behoefte aan interventies door middel van de probleemarticulatie en de
kennismobilisatie
van
andere
actoren,
zoals
boerenorganisatie,
landbouwwetenschappers, natuurbeschermings-organisaties en milieugroeperingen?
En bieden interventies op nationaal niveau wel voldoende slagkracht om ook in de
Brusselse circuits op het juiste moment te worden ingebracht? De inpassing van een
dergelijke interventiestructuur in het bestuursverkeer tussen Nederland en EU zal op
twee zaken berekend dienen te zijn. Ten eerste spelen participatie en overleg zich niet
meer alleen in eigen land af, maar zal consultatie van partijen vooral in en rond de
Europese Commissie (moeten) gaan plaatsvinden. Voor zover dat niet gebeurt door
inbreng van vanuit Nederland gedelegeerde ambtenaren en specialisten, NGO’S,
maatschappelijke groeperingen of vertegenwoordigers van het MKB (de lobby van het
internationaal georiënteerde bedrijfsleven is goed ontwikkeld in Brussel) mist
‘Nederland’ de aansluiting. Ten tweede wordt het Nederlandse beleid geconfronteerd
met een andere manier van regelgeving, die in het algemeen een minder ‘open’
structuur kent dan wat nationaal gebruikelijk is geworden. Hoe strikter
uitvoeringspraktijken van richtlijnen zijn vastgelegd, hoe belangrijker het is om de
uitvoering te doordenken op haar consequenties op decentraal niveau. Het ‘publiek’
(zoals Dewey het zou noemen) van de betrokken boeren rond het mestvraagstuk in
het algemeen en de MINAS-problematiek in het bijzonder, weet zich onvoldoende
georganiseerd en is niet robuust genoeg om in de beoogde beleidsassociatie een sterk
verband met de Europese regelgeving aan te gaan. De instituties in het milieubeleid,
variërend van de regels tot aan de gebruikte meetsystemen, slagen er niet in het
publiek en hun probleem te koppelen aan de Europese overheden.
6.7

Deliberatieve daadkracht?

Met de introductie van het ‘Witboek Europese Governance’ (2001), dat in het vorige
hoofdstuk al even ter sprake is gekomen, leek de Europese Commissie in 2001 een
stimulans te geven om ook op Europees niveau meer arrangementen voor participatie
en kennisinbreng in te richten. Het zou te veel eer zijn om deze aanzet te zien als
geïnspireerd door het Nederlandse overlegmodel, maar vergelijkbare
participatiemechanismen worden er wel in aangehangen: de wens om te
experimenteren met deliberatieve arrangementen is aan de Commissie niet voorbij
gegaan. Om het Europese beleid dichter bij de burger te brengen, worden voorstellen
gedaan om te komen tot een versterking van de governance-aspecten. Op het eerste
gezicht lijkt er geen beter nieuws te melden dan dit. Immers, als ook de EU, in het
bijzonder de Commissie, zich gaat richten op de aspecten die juist in Nederland het
beleid lange tijd zo succesvol hebben gemaakt, zal dan niet spoedig van een geslaagde
aansluiting van de beleidsstijlen gesproken kunnen worden? Al in het Fifth Action
Programme (1993-2000) is de verschuiving van command and control naar een
meer flexibele uitvoering tot uitdrukking gebracht. De nieuwe accentuering (want de
vele bestaande richtlijnen worden niet vervangen of ontmanteld) heeft tot doel om
een impuls te geven aan een grotere doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid
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van de lidstaten.165 In het Witboek worden vijf beginselen naar voren gebracht:
openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang. Hoe
groter de participatie in de besluitvorming is, zo stelt de Commissie, hoe meer
vertrouwen er in het eindresultaat zal bestaan. In de vormgeving van deze participatie
worden NGO’s geacht een belangrijke rol te spelen.166 De toekenning van deze rol van
NGO’s kan begrepen worden vanuit het streven van de Commissie om haar eigen
legitimiteit te versterken. Daartoe betrekt zij experts, bedrijfsleven en
milieugroeperingen intensiever dan voorheen bij de besluitvorming. Daarbij ziet de
Commissie NGO’s vooral als representanten of representatieve organisaties van de
consument.167
Het is de vraag of deze voorstellen een verbetering opleveren voor de actor die in
beide besproken Europese casus heeft betoond moeite te hebben met een actieve
bemiddelende rol in het vertalen en verplaatsen van kennis en participatie tussen
nationaal en Europees niveau: de Nederlandse overheid. Met de verplaatsing van veel
besluitvorming naar Europees niveau dreigt een draagvlak- en legitimiteitsprobleem
te ontstaan omdat de betrokkenheid die nationaal breed georganiseerd is, in de EU
niet op die manier bestaat. Tegen dit voornemen zijn dezelfde bezwaren in te brengen
als die in het vorige hoofdstuk bij het deliberatieve democratische programma zijn
aangetekend. Op welke manieren en op welk Europees niveau, adequate
participatievoorzieningen (zoals met NGO’s, bedrijfsleven en wetenschap) kunnen
worden ingericht zonder dat dit ten koste gaat van draagvlak en transparante
besluitvorming op nationaal niveau, is niet zonder meer duidelijk. Evenmin is
uitgekristalliseerd op welke gronden kan worden uitgemaakt welke organisaties in
aanmerking komen om deel te nemen in het participatieproces. De status van de
betrokken groeperingen is immers niet altijd even duidelijk. Datzelfde geldt voor de
relatie tussen hun voorhoede en achterban. Waar men op nationaal niveau een zeker
historisch gegroeid vertrouwen heeft in bepaalde organisaties, moet zich dat dus op
Europees niveau nog ontwikkelen. Bovendien dient zich een principieel probleem aan
waar het de verantwoordelijkheid voor beleid betreft, want de scheidslijn tussen
participatie, interactie en overleg en politieke besluitvorming is soms moeilijk te
trekken. Weliswaar wordt met het instellen van participatiemechanismen rond de
Europese Commissie de formele deur geopend tot overleg en interactie met
maatschappelijke organisaties en private partijen zoals dat ook in Nederland
gangbaar is. Deze mechanismen hebben echter niet op een zelfde manier invloed op
165 Kenmerkend voor het zesde milieuactieprogramma van de Europese Commissie (2001) is dat de
Commissie zich committeert aan het ontwikkelen van een opener en transparanter bestuur dat de
Europese burger dichter bij de Europese instellingen brengt, met name in het beleidsvormingsproces.
166 “Ze sluizen de opvattingen van de ‘man in de straat’ door naar beleidsmakers, nemen deel aan
groepen van deskundigen en houden toezicht op de tenuitvoerlegging van wetgeving. Ze
vertegenwoordigen een breder openbaar belang in het beleidsvormingsproces” (Europese Commissie
2001: 66).
167 Over de vraag echter in hoeverre NGO’s daadwerkelijk consumenten en burgers adequaat
vertegenwoordigen, bestaat veel discussie. NGO’s vormen in het algemeen een bonte verzameling van
groeperingen die mensen en ideeën, maar ook geld en macht proberen te mobiliseren om het publieke
debat aan te zwengelen en overheden en bedrijven aanspreken op zaken die onderbelicht blijven.
Binnen het institutionele bestel van de democratische samenleving vormen ze een belangrijke
tegenkracht die de publieke controle op overheid en bedrijfsleven belichaamt. Ze zijn een
countervailing power die countervailing evidence inbrengt tegen dominante beleidslijnen en
economische ontwikkelingen (Schuyt en Dijstelbloem 2002: 16-17).
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de versterking van het draagvlak en de legitimiteit van beleid als de traditionele
nationale vormen ervan.
Het voorstel van de Commissie kan worden vergeleken met het inrichten van een
ronde tafel, maar dan zonder duidelijk invitatiebeleid of tafelschikking.168 In het licht
van het voorgaande is het te verwachten dat een toenemend overleg van de
Commissie met actoren, de politieke legitimatie van en door het Europese Parlement
paradoxaal genoeg eerder verder zal ondergraven dan versterken. Bij de haalbaarheid
van de voornemens van de Commissie vallen daarom vraagtekens te plaatsen. Op
nationaal niveau bestaat vaak een zeker historisch gegroeid inzicht in welke partijen
voor overleg en participatie geschikt zijn en is er een wederzijds vertrouwen
opgebouwd. In de EU bestaat dat (nog) niet, en het is de vraag of het wel bereikt kan
worden. Maar ook bij de wenselijkheid van de voornemens kunnen vraagtekens
worden geplaatst. Immers, wat is het waard om mooie regelgeving in goed overleg te
hebben bereikt, terwijl die regels zich voor de natiestaten nog steeds aandienen als
strenge geboden? Het legitimatieargument dat het ‘moet van Brussel’ is niet
toereikend om nationale betrokkenheid te organiseren om nieuwe milieuproblemen
het hoofd te bieden (WRR 2003: 131). Sinds het verschijnen van het Witboek is er, na
de vele discussies die er aanvankelijk rondom zijn georganiseerd (inspraakrondes
voor maatschappelijke organisaties en lidstaten, wetenschappelijk debat) relatief
weinig van vernomen. De discussie over de legitimiteitsproblematiek van de Unie en
de kloof tussen Europa en de burger heeft, zeker na de afwijzing van het Europese
grondwettelijke verdrag in Frankrijk en Nederland, een andere dynamiek gekregen.
Coördinatie van het bestuursverkeer
Welke alternatieven zijn er dan wel aan te wijzen om de regelgeving, de
beleidsprocedures en de bestuurlijke vormgeving van het Europese milieubeleid meer
pragmatistisch in te richten? In het licht van de in dit hoofdstuk besproken casuïstiek
zou de ingang tot de oplossing van het kennis- en participatieprobleem in het
milieubeleid van de EU eerder gezocht moeten worden in een verregaande
samenwerking op verschillende beleidsniveaus: Europees, nationaal, regionaal en
lokaal.169 Zoals we al in het vorige hoofdstuk zagen, heeft een proces van deliberatie
institutionele aanvullingen om tegemoet te komen aan het bezwaar dat er een
verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming wordt nagestreefd die te weinig
oog heeft voor de praktische en bestuurlijke inbedding van die besluitvorming. In die
zin kan ook hier Sabels op coördinatie gerichte programma een belangrijke
aanvulling leveren. Tegen de achtergrond van de analyse in deze studie zou aldus
Zie voor een kritische bespreking van het Witboek onder andere de bijdragen van het Jean Monnet
Program van Eriksen, Scharpf en Schmitter, die samen met de reactie van vele institutionele
betrokkenen, NGO’s en lobbygroepen op de website van de Commissie te vinden zijn
(http://ec.europa.eu/comm/governance) (28 oktober 2006).
169 In het Verdrag tot Vastelling van een Grondwet voor Europa was dan ook een bepaling voor de
versterking van de positie van decentrale overheden (lokale en regionale) opgenomen, waardoor ze op
meerdere manieren invloed zouden kunnen uitoefenen op EU beleid en regelgeving. De Rijksbrede
Takenanalyse Sturing EU-aangelegenheden noemt als mogelijk voorbeeld dat Nederlandse
gemeenten en provincies via procedures van subsidiariteittoetsing van het parlement een rol zouden
kunnen hebben bij oordelen over voorstellen tot regelgeving van de Commissie (2005: 27).
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beter kunnen worden omgezien naar manieren om een probleemgerichte
institutionele vorm te vinden die zich gevoelig toont voor de kwesties die zich
aandienen. Schouten (2004) spreekt in dat verband van een overgang van eventcoördinatie naar issue-coördinatie. Bij event-coördinatie ligt de nadruk op een vorm
van coördinatie, waarbij op onderwerpen wordt ‘afgestemd’ zodra een bepaald
dossier beleidsmatig vanuit Brussel aan het adres van de Nederlandse overheid en
politiek wordt gericht. Bij issue-coördinatie wordt een minder afwachtende houding
aangenomen maar al ‘vooruit gewerkt’ naar de problemen die opdoemen (Schouten
2004: 68). Zodoende zouden nationale overheden beter ‘in stelling’ zijn gebracht
voor een adequate behandeling van een bepaald probleem.
Onopgemerkt zijn dergelijke voorstellen niet aan de Nederlandse overheid voorbij
gegaan. Sinds eind jaren ’90 zijn er verschillende acties ondernomen om de antennes
voor de impact van nieuwe Europese richtlijnen aan te scherpen. Zo is de Commissie
Behandeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) ingesteld die naderende
richtlijnen voor Nederland openbaar maakt en van een eerste reactie en inschatting
voorziet en is de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Brussel met attachees van
het Ministerie van VROM uitgebreid (Liefferink en Zouwen 2004: 143-146). Na het
Nederlandse ‘nee’ tegen het Europese grondwettelijke verdrag heeft de regering
bovendien tal van acties in werking gezet om de departementale wisselwerking met
‘Europa’ beter te stroomlijnen. Bij al deze initiatieven kan de vraag gesteld worden of
ze wel voorzien in alle aspecten van de problematiek. Immers, wederom staat niet
vast dat met de versterking van de diplomatieke informatie-infrastructuur tussen
Nederland en EU, ook de communicatie en wisselwerking met lokale en regionale
overheden enerzijds en milieugroepringen en private belanghebbenden anderzijds,
wordt verbeterd. Om in die lacune te voorzien, hebben sommige regionale overheden
zelf kantoren in Brussel bemand.170 Milieuorganisaties ondervangen de institutionele
leemte die de overheid laat vallen doordat ze zich via de internationale zuster of
moederorganisaties die in Brussel opereren vertegenwoordigd weten.171
Wil de overheid op Europees niveau meer vorm geven aan een daadwerkelijke
interactie met lokale en regionale overheden enerzijds en lobbygroepen en
milieuorganisaties anderzijds, dan zal haar bemiddelende rol verder dienen te
strekken dan alleen het verbeteren van het overheidsinterne informatieverkeer. De
bemiddelende rol van publieke instanties zal dan dienen te bestaan uit het
‘politiseren’ van onderwerpen en problemen: het zichtbaar maken van conflicten,
tegenstrijdige belangen en concurrerende inzichten. Het bieden van openheid en
‘publiciteit’ aan een dergelijke politisering dient daarbij niet zozeer om een vrije
publieke discussie te entameren (in de geest van Habermas) maar om
aanknopingspunten te genereren voor het politieke en wetenschappelijke onderzoek

Echter veelal niet in de eerste plaats om actief in de beleidsvorming rond het milieubeleid te
participeren maar eerder om fondsen voor regionale ontwikkeling te verwerven.
171
Dat die voorziening uitstekend werkt mag blijken uit het feit dat sommige
natuurbeschermingsorganisaties om hun overlegpositie niet in gevaar te brengen, de overheid nota
bene ‘sparen’ met procederen. Ze betonen zich goed op de hoogte van de mogelijkheden die bepaalde
richtlijnen bieden om de nationale overheid tot actie te manen, maar kiezen er strategisch voor deze
mogelijkheid niet volledig uit te buiten. Met Denneman, Vogelbescherming Nederland, 7 december
2005.
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dat de relevante betrokken actoren in kaart wil brengen. Zoals Bohman (2004)
terecht stelt:
“What is needed here to go beyond comitology is not a new method, but
rather a Europe that is a public of publics. The problem for institutional
design […] is to create precisely the appropriate feedback relation between
disaggregated publics and such a polycentric decision-making process
(Bohman 2004: 36).
Deze feedbackrelatie zal zich niet alleen op de interne communicatie en de
bestuurlijke afstemming binnen de overheid dienen te richten, maar moet ook het
maatschappelijke en wetenschappelijke verkeer tussen lidstaat en EU insluiten.
6.8

Conclusie: een pragmatistisch perspectief op Europees milieubeleid

Het beeld dat uit de casuïstiek die in dit hoofdstuk besproken is naar voren komt, is
dat een effectieve vorm van coördinatie een actieve vorm van ‘bemiddeling’ vereist:
het op elkaar betrekken van doelen en middelen op verschillende bestuursniveaus
(lidstaat – EU). Om een goede afstemming te bewerkstelligen zou de Unie zich meer
moeten bewegen in de richting van een andere vorm van regelgeving: meer werken
met ‘kaderrichtlijnen’ (die vooral doelvoorschrijvend zijn) dan met ‘richtlijnen’ (die
praktisch gezien ook de middelen formuleren hoe de doelen moeten worden bereikt).
Een suggestie die tot verbetering in het verkeer tussen Nederland en de Commissie
kan leiden, is om zowel het politiek en bestuurlijk traject als het wetenschappelijke
traject meer in te richten naar het pragmatistische proces van inquiry. De Open
Method of Coordination biedt in dat opzicht een interessante voorbeeldrol, ondanks
de evidente tekortkomingen waarmee deze bestuursfiguur nog is behept (weinig
transparant, gedepolitiseerd). Ook het werken met kaderrichtlijnen (een richting die
de EU ook in het milieubeleid inmiddels verder verkent) kan helpen om wetenschap
en politiek, kennis en participatie, gezamenlijk te betrekken bij de iteratie tussen
doelen en middelen.
De realisering van een dergelijk perspectief staat of valt met de mogelijkheden om
aan te sluiten bij de bestuurlijke institutionele infrastructuur. Het in het Witboek
gelanceerde streven van de Commissie kan geduid worden als een voorstel tot
centralisatie van de deliberatie: de kring van consultatie sluit zich, zo is het plan,
rond de Commissie zelf. Het alternatief zou er uit kunnen bestaan niet naar een
centralisatie te streven maar juist naar versterking van de decentrale interactie,
tussen Commissie, lidstaat en provinciale en gemeentelijke organen.172 Daarvoor is
niet het Habermasiaanse paradigma van publieke deliberatie, maar Sabels concept
van coördinatie meer geschikt.

Toenmalig Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Benschop, benoemde deze aansluiting als een
groot probleem en vroeg zich af of bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn met de nadruk op allerlei direct
werkende instrumenten nog wel in deze vorm zou worden opgesteld in een beleidsklimaat dat meer
naar kaderrichtlijnen werkt (uit: Conferentieverslag Heeft Nederland grip op het EU-milieubeleid, 16
november 2001: 45).
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Zoals in het vorige hoofdstuk is beargumenteerd, dienen bij het gebruik van de term
‘coördinatie’ twee zaken in acht te worden genomen. In de eerste plaats is coördinatie
niet gelijk aan afstemming en consensusvorming, maar aan confrontatie met
verschillende inzichten, belangen, vormen van kennis en informatie die door zeer
verschillende instanties worden uitgewisseld.173 Bij de term coördinatie moet minder
gedacht worden aan een coördinatiecentrum (een centrale locatie waarin alle
informatiestromen zich verzamelen en de besluiten worden genomen) dan aan een
coördinatenstelsel waarin de positie van een bepaald probleem moet worden
bepaald. In de tweede plaats moet de term coördinatie niet beperkt worden tot het
overheidsinterne beleidsverkeer, tussen ambtelijke voorportalen, commissies,
regering, parlement en Europese instanties. Het behelst in plaats daarvan het
ingewikkelde verkeer tussen publieke instanties (het veelkoppige monster van de
staat), maatschappelijke organisaties (NGO’s, lobbygroepen) en ongeorganiseerde
publieken die door een bepaalde kwestie geraakt worden en zich daarmee verbonden
weten. Niet het creëren van een neocorporatistische constellatie is daarbij het doel,
noch het nastreven van een vroegtijdige depolitisering van kwesties. Juist het actief
aanmoedigen van probleemarticulatie, publieksmobilisatie
en kennisinbreng
verkrijgt daarin ondersteuning.
De achterliggende gedachte van een dergelijk stelsel voor het bestuursverkeer tussen
lidstaat en EU is dat instituties in de eerste plaats beoordeeld dienen te worden op
hun mediërende functie. Dat wil zeggen: instituties zoals regels, richtlijnen,
beleidsinstrumenten en bestuurlijke instanties dienen een adequate vertaling (in
Latours zin van het woord) van lokale praktijken mogelijk te maken. Zoals de
bespreking van de mestproblematiek in de landbouw en de strijd rond de invoering
en de uitvoering van de nitraatrichtlijn laat zien, is om aan de pluriformiteit van de
problematiek recht te doen een benadering vereist die voldoende variatie kan toelaten
om zich aan nieuwe kennis en inzichten aan te passen. Een stelsel van richtlijnen dat
primair aandacht heeft voor de handhaving van gestelde bovengrenzen zonder
voldoende mogelijkheden ter beschikking te stellen om te experimenteren met
verschillende middelen om dat doel te bereiken, leidt niet tot een adequate articulatie
van de problematiek en staat creatieve en innovatieve oplossingen in de weg. Een
dergelijk stelsel negeert de publieken die kunnen bijdragen aan een oplossing van het
probleem. De op mediatie gerichte en relationele pragmatistische theorievorming van
Latour helpt om een scherpe kijk te ontwikkelen op de vele translatieproblemen
waarmee bestuurlijke werkzaamheden rond complexe milieukwesties van doen
hebben. Coördinatieproblemen, zo wordt vanuit dat perspectief duidelijk, zijn niet
louter bestuurlijke problemen. Ze vereisen transport van kennis, informatie en
inzichten en tal van translatietechnieken en mediatiewerk om de associatie van
(bijvoorbeeld) koeien, mest, grond, water en nitraat met de regulatieve praktijken van
de nationale staat en de EU in verband te brengen.
173 In de Rijksbrede Takenanalyse Sturing EU-aangelegenheden door de Gemengde Commissie
(Andere Overheid, juni 2005) wordt veelvuldig gewezen op het gevaar van ‘gepolder’. Dat zou een te
vroegtijdige consensus bewerkstelligen tussen verschillende departementen waardoor een strategische
politisering van agendapunten die in Brussel kunnen worden ingebracht, onmogelijk wordt. Onder
gepolder wordt hier niet de afstemming met maatschappelijke belangengroepen en het bedrijfsleven
verstaan, maar de afstemming tussen departementen.
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7

POLITIEKE ARTICULATIE VIA INSTITUTIONELE TECHNIEKEN

7.1

Een publieke onderneming

De vraag waarmee het eerste hoofdstuk van deze studie eindigde, is hoe democratie
begrepen kan worden als een manier om complexe kwesties tot onderdeel van een
publieke onderneming te maken onder condities van onzekerheid. Op zoek naar
antwoorden, ben ik te rade gegaan bij de kennistheorie en politieke theorie van
Dewey en Latour en enkele andere auteurs die door het pragmatisme gegrepen zijn.
Daarnaast zijn de belangrijkste concepten die uit deze studie naar voren zijn
gekomen, toegepast op enkele concrete casus.
Waar ik zowel in de meer theoretische hoofdstukken als in de casuïstiek naar heb
gezocht, is hoe politieke kwesties die impliciet zijn omdat ze niet in de geijkte
democratische fora verschijnen, expliciete politieke problemen kunnen worden of
kunnen worden gemaakt. Door middel van conceptuele analyse en empirische
reconstructie heb ik getracht in kaart te brengen hoe nieuwe problemen een kwestie
van politiek kunnen worden en welke technieken daarvoor kunnen worden gebruikt.
In dit laatste hoofdstuk wil ik de balans opmaken. De theorievorming van Dewey en
Latour heeft een opening geboden om enkele prangende kwesties rond het denken
over democratie op een andere manier te benaderen. Toch zijn sommige zaken nog
niet helemaal opgehelderd. Voor de specifieke probleemcategorie van UPO’s biedt het
denken van Dewey en Latour waardevolle inzichten in de wijze waarop ze tot
onderdeel van het democratische project kunnen worden gemaakt. Minder duidelijk
is in wat voor institutioneel programma deze inzichten zich laten vertalen om daar
ook een meer concrete invulling aan te geven. Over de rol die de staat bijvoorbeeld te
vervullen heeft, zijn bij Dewey weliswaar meer aanwijzingen te vinden dan bij Latour
maar ook zijn werk laat veel aan de verbeelding over. De reden daarvoor is, zoals ik
zal laten zien, dat Dewey en zeker Latour een ander concept van instituties hanteren
dan gebruikelijk is en dat dit zich niet zonder meer laat opnemen in het gangbare
politiektheoretische vocabulaire.
In dit hoofdstuk zal ik in de eerste plaats stil staan bij de vraag wat het
pragmatistische perspectief dat ik in deze studie heb besproken, betekent voor het
denken over democratie. Vervolgens analyseer ik de consequenties van dit perspectief
voor het denken over instituties en bespreek ik enkele onopgehelderde thema’s in het
werk van Dewey en Latour. Tot slot zal ik ingaan op de vraag welke alternatieve
concepties, handelingsperspectieven en institutionele technieken er vanuit dit
gezichtspunt zijn voor te stellen.
Bij dat laatste moet worden aangetekend dat de vraag welke juridische of
staatsrechtelijke vereisten dit democratische pragmatisme zouden kunnen
ondersteunen in deze studie slechts zijdelings aan de orde is geweest. Dat is echter
geen reden om een volledig stilzwijgen te betrachten als het gaat om het aanbieden
van enkele richtinggevende ideeën. Ik zal daarom aan het eind van dit hoofdstuk
enkele suggesties formuleren voor de institutionele vorm die deze ideeën kunnen
aannemen. Deze suggesties licht ik toe aan de hand van de eerder in deze studie
gepresenteerde casuïstiek. Die casuïstiek bestaat uit een analyse van het begin van
aids in Nederland (hoofdstuk vier) en een onderzoek naar de confrontatie van het
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Nederlandse met het Europese milieubeleid, in het bijzonder rond de invoering van
de Nitraatrichtlijn (hoofdstuk zes). De noodzaak voor een ander denken over
democratie en een uitbreiding van het repertoire aan institutionele technieken kan in
deze studie aldus niet alleen op filosofische gronden maar ook op basis van
empirische bevindingen worden beargumenteerd. Hoewel ik verwacht dat de ideeën
over democratie die hier worden gepresenteerd een breder bereik hebben dan alleen
de besproken casus, mag de specifieke context waarbinnen ze ontwikkeld zijn niet uit
het oog worden verloren.
7.2

Democratie als onderzoek

De grote verdienste van Dewey is geweest dat hij een politieke theorie heeft
ontwikkeld die het mogelijk maakt om nieuwe kwesties die de samenleving
veranderen, een centrale plaats in het denken over democratie te geven. Democratie
betekent voor Dewey onderzoek en wel onderzoek naar de vorm van de samenleving
om nieuwe leefbare verbanden te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien in
relatie tot de nieuwe ontwikkelingen in hun leefomgeving.
Dit pragmatistische perspectief mag zich de laatste jaren in een toenemende
belangstelling verheugen. Zowel in de politieke theorie, in de bestuurskunde als in de
Science and Technology Studies is een duidelijke opleving te signaleren van de
aandacht voor het pragmatisme in het algemeen en voor het (latere)
politiektheoretische werk van Dewey in het bijzonder.174 Deweys denken biedt een
samenhangend programma aan van waaruit gezocht kan worden naar aanvullingen
op de liberale instituties van de representatieve democratie, op de rol van de overheid
als uitvoerende instantie en op de wijze waarop kennisontwikkeling ook als een
‘maatschappelijke onderneming’ kan worden begrepen. Het leent zich aldus bij
uitstek voor de bestudering van de democratische vraagstukken die zich bij complexe
problemen kunnen voordoen.
Ook het werk van Latour mag inmiddels onder de noemer van het pragmatisme
worden geschaard. Voor de ontwikkeling van zijn politieke theorie is hij in
belangrijke mate schatplichtig aan het werk van Dewey. Latours aandacht gaat in het
bijzonder uit naar de betekenis voor de democratie van UPO’s, wetenschappelijke,
technologische en ecologische kwesties op het snijvlak van kennis en politiek. Waar
Dewey geïnteresseerd is in de vraag hoe van vreemden die door de problemen van de
moderne tijd in een zelfde lot verenigd worden publieken kunnen worden gemaakt,
richt Latour zich op de vraag hoe er een politieke articulatie geboden kan worden aan
nieuwe associaties die onder invloed van hedendaagse kwesties (zoals
stamceltherapie, genetische modificatie en milieuproblemen) ontstaan. Een
democratie doet volgens Dewey en Latour haar naam pas echt eer aan wanneer ze

Zie voor de bijdrage ervan aan de politieke theorie bijvoorbeeld Pellizoni (2003) en Russill (2005)
en aan STS bijvoorbeeld de reeds in hoofdstuk twee genoemde publicaties van Gomart en Hajer
(2002), Nelis et al. (2004), de Vries en Horstman (2004), Dijstelbloem et al. (2004) en Marres (2005).
Voor een actuele bespreking van de betekenis van Deweys pragmatisme voor de bestuurskunde, zie
bijvoorbeeld de bijdragen van Snider (2000), Evans (2000), Miller (2004) Shields (2004), Stolcis
(2004) en Evans (2005) aan het tijdschrift Administration & Society.
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niet alleen het zelfbestuur van de bestaande demos centraal stelt maar zich juist ook
op de toetreding van nieuwe demoi richt.
De implicatie van deze denkwijze is een accentverlegging in het democratische
project. Niet de bestaande politieke gemeenschap van soevereine burgers heeft daarin
het primaat noch de vigerende politieke en institutionele inrichting maar de opkomst
van nieuwe publieken die ontstaan als gevolg van de langdurige en ingrijpende
externe effecten van ongeïdentificeerde politieke objecten. In dit perspectief dient het
democratische project gericht te zijn op die publieken waarvoor nog geen toereikende
institutionele voorzieningen aanwezig zijn waar hun problemen gearticuleerd kunnen
worden. Een democratie dient niet op het beheer maar op de uitbreiding van de
politieke gemeenschap gericht te zijn. Het doel ervan is het versterken van de
democratie als een project van politisering, het tot onderdeel van de polis maken van
nieuwe publieken. Daartoe zijn twee zaken vereist: publieken moeten present kunnen
worden gemaakt en problemen dienen getraceerd te kunnen worden, ook buiten de
formele mechanismen van de representatieve democratie om.
Publieken present maken
Voor de vraag wat de betekenis van dit pragmatisme is voor het denken over
democratie kunnen we voor een eerste indruk ter inspiratie terecht bij Pendleton
Herring. Herring is een (vroege) beleidswetenschapper die zich expliciet ten doel stelt
de publieken en problemen in een democratie in kaart te brengen. Hij wordt gezien
als iemand die sterk in de geest van Deweys politieke theorie werkt (Blokland 2005:
54).175 In 1940 wordt zijn boek The Politics of Democracy: American Parties in
Action gepubliceerd. Herring bestudeert hoe het politieke systeem invulling kan
geven aan het democratisch ideaal door de belangen van het publiek adequaat te
representeren. De formele instituties en procedures van de liberale representatieve
democratie zijn daarvoor alleen niet voldoende. Democratie is niet te reduceren tot
een idee of een verzameling instituties:
“The strength of democracy lies not in the complete accuracy of its
assumptions about the nature of man nor in discovering a perfect system
for adjusting rival interests or ideas. The crux lies here – that with all the
wishful thinking in the words of democracy and with all the faults of
operators in its institutions, both its words and its forms permit a higher
degree of flexibility and experimentation in the adjustment of human
affairs than man has yet achieved through any other means.” (Herring
1940: 25)
Herring geeft gevolg aan de pragmatistische intuïtie dat democratie niet beperkt is tot
de discussies in congres en senaat maar zich aandient in alle geledingen van de
“In de vooroorlogse jaren is Pendleton Herring wellicht de belangrijkste verwoorder van het
Deweyisme. Net als Dewey en Weber eerder hadden gedaan, ziet Herring democratie vooral als een
methode en niet als een inhoudelijk ideaal. Deze methode, zo stelt hij in zijn belangrijkste boek, The
Politics of Democracy: American Parties in Action, is gericht op het verzoenen van maatschappelijke
veranderingen met politieke stabilieit.” (Blokland 2005: 54)
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maatschappij. Hij illustreert176 de wijze waarop het politieke leven in de Amerikaanse
dorpen en steden gestalte krijgt in lobbypraktijken, openbare speeches, discussies
over krantenberichten en debatten op het plein. Democratie moet beschouwd worden
als een experiment om de relaties tussen mensen en groepen, instituties en idealen zo
goed mogelijk te leggen, zo luidt zijn gedachte. Dat is geen praktijk die louter in
woorden tot uitdrukking komt. Het is een zeer materiële praktijk waarin kwesties in
het geding zijn. In plaats van woorden of representaties van problemen zullen
concrete kwesties onder de aandacht van het politieke handelen moeten worden
gebracht. Met instemming citeert Herring dan ook de woorden van de rechter en
pragmatistisch denker Oliver Wendell Holmes (1899):
“We must think things not words, or at least we must constantly
translate our words into the facts for which they stand if we are to keep to
the real and the true.”177
Objecten dienen op een zodanige wijze publiek te worden gemaakt dat ze niet
verdwijnen achter papier maar als concrete problemen zichtbaar blijven. Het is de
vraag of aan die eis voldaan kan worden door middel van de in de
vertegenwoordigende democratie gebruikelijke representatietechnieken. Zoals
Sloterdijk in de mede onder redactie van Latour samengestelde bundel Making
Things Public (2005) stelt, staat of valt een democratisch systeem met de
mogelijkheid om politieke objecten te ‘vangen’ en publiek te maken:
“The res publica arises from this act of capturing objects. If you do not
possess suitable techniques for arresting them, then you cannot stabilize
fleeting events and cannot give voice to them in the political domain.”
(Sloterdijk 2005: 949).
Op zoek naar manieren om objecten te ‘vangen’, heeft ook Latour (2005a) bepleit dat
juist de zaken die in het geding zijn tot onderwerp van politiek moeten worden
gemaakt. Deze worden alleen dan politiek wanneer de publieken die erdoor geraakt
worden zichtbaar kunnen worden gemaakt. Een parlement is maar een van de
locaties om ‘dingen publiek te maken’. Zaken die in het geding zijn kunnen ook op
andere fora verschijnen: in de rechtzaal, in gezondheidsinstellingen of in laboratoria.
Het is rond deze kwesties dat nieuwe publieken zich kunnen vormen. De articulatie
van publieken kan aldus op diverse locaties buiten de formele politieke institutionele
structuur plaatsvinden. De politisering van het democratische project zal zich in deze
zin moeten richten op het present maken van publieken zonder zich bij voorbaat te
committeren aan een bepaalde institutionele vorm, locatie of praktijk.

Met gebruikmaking van vele afbeeldingen, onder andere van George Caleb Bingham en Thomas
Hart Benton.
177 Oorspronkelijk Holmes, O.W. (1899) ‘Law in Science and Science in Law’, in: Harvard Law Review
Vol. 12.
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Problemen traceren
Een op nieuwe publieken gerichte democratie zal ook technieken dienen te
ontwikkelen om deze publieken te traceren zodat ze de nieuwe kwesties die hen
raken weet te adresseren. Het probleem dat Dewey zorgen baart is dat de
samenleving onder invloed van ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en
technologie, sneller verandert dan de politieke instituties kunnen bijbenen. Politieke
instituties dreigen in zijn ogen te verworden tot een dogma, of zoals Beck het
uitdrukt: tot zombie-instituties. Om te voorkomen dat politieke instituties een
anachronisme worden omdat ze niet meer gevonden worden door een publiek, stelt
het pragmatisme van Dewey een perspectief voor waarin geen onderscheid wordt
gemaakt tussen de opkomst van nieuwe problemen en de reflectie op de benodigde
instituties. Anders gezegd: hij wil dat er, wanneer er zich nieuwe problemen
voordoen, in politiek en bestuurlijk opzicht vooral ook naar de positie van de
bestaande institutionele voorzieningen wordt gekeken. Niet alleen de nieuwe
problemen moeten voorwerp van onderzoek zijn, ook de instituties en de procedures
waarmee we gewoon zijn die problemen te benaderen. De vraag is dan of deze
instituties en procedures nog wel zijn toegesneden op de nieuwe problemen.
Deze zienswijze beperkt zich niet tot een bestuurlijke benadering. Al heeft het
pragmatisme van Dewey en Latour consequenties voor de wijze waarop we over
instituties denken, de achterliggende kwestie betreft de vraag hoe het democratisch
project kan worden voortgezet en steeds opnieuw kan worden uitgevonden wanneer
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen de omstandigheden waaronder
burgers leven ingrijpend veranderen. Men hoeft geen futuroloog te zijn om te zien dat
de samenleving in 21e eeuw tal van dergelijke transformaties met nu nog onbekende
effecten zal laten zien. Zaken als klimaatverandering, onvermijdelijke nieuwe
infectieziekten, de verdere ontwikkeling van de biotechnologie en de toenemende
mogelijkheden om in menselijke lichamen in te grijpen zullen zonder twijfel nieuwe
publieken in het leven roepen en nieuwe politieke objecten voortbrengen.
Wat Dewey en Latour doen, is de reconstructie centraal stellen van de vraag wie of
wat met betrekking tot een bepaald probleem de gerechtigde deelnemers zijn in een
democratie. Door de vraag te stellen wie of wat de kandidaten zijn die onze
democratische belangstelling verlangen, wordt het democratische project door Dewey
en Latour tot zowel een politieke als een wetenschappelijke onderneming
geherdefinieerd. De gedachte van Latour is dat de vraag welke objecten deel uit
maken van de associaties waarin we leven, hoe deze objecten tot ontwikkeling komen
en wat ze ‘doen’, niet alleen een wetenschappelijke vraag is maar ook een zaak van
democratisch belang. Daarmee stelt hij binnen het denken over democratie de vraag
naar de ontologie van problemen expliciet aan de orde.
Zoals de wetenschapsfilosoof Hacking (2002: 1-2) heeft opgemerkt is ‘ontologie’ (bij
gebrek aan beter) een geschikte term wanneer we in een algemene zin spreken over
objecten en de wijze waarop ze ontstaan. Ontologie betreft dan de wijze waarop
materiële zaken maar ook bijvoorbeeld klassen, soorten en ideeën tot ontwikkeling
komen. Op deze manier begrepen kent de politieke theorie van Latour zonder meer
een ontologische invalshoek. Ontologie in deze zin is dan niet de neutrale classificatie
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van standen van zaken (matters of fact) maar de identificatie van kwesties die in het
geding zijn (matters of concern).
Een goed voorbeeld van een dergelijke matter of concern is de uitbraak en de
verspreiding van BSE in Europa. Nauw verbonden met de rationalisering en
industrialisering van de veeteelt en de slachtmethodiek en onder invloed van de
terugtredende inspectiediensten en een verregaande economisering van de productie
van rundvlees, weet de ziekte grote aantallen runderen te besmetten en de
voedselveiligheid en de volksgezondheid in Europa ernstig te bedreigen. De BSEkwestie omvat zeer uiteenlopende menselijke actoren: naast veeteeltbedrijven,
slachterijen en rundvleesproductiemaatschappijen ook inspectiediensten, veeartsen
en beleidsambtenaren. De kwestie behelst echter evenzeer een groot aantal nietmenselijke actoren. Behalve de runderen zijn het controversiële beendermeel en de
geheimzinnige prionen de nieuwe hoofdrolspelers in het besmettingsverhaal. De
ontologie van de kwestie bestaat aldus uit een zeer gemêleerd gezelschap van
menselijke en niet-menselijke elementen die door de vervlechting van politieke,
economische en medisch-wetenschappelijke vraagstukken een verandering
ondergaan naar een problematisch verband. Het zijn dergelijke verbanden die in het
denken van Latour het startschot dienen te zijn voor het democratische project.
Op een onderling zeer verschillende maar desalniettemin op onderdelen goed
vergelijkbare wijze hebben Dewey en Latour aldus aandacht gevraagd voor het feit
dat er zich in een politiek systeem altijd nieuwe kwesties en nieuwe publieken
kandidaat zullen blijven stellen. De methodes en technieken die nodig zijn om daar
gevoelig voor te blijven behoeven echter constant renovatie. Dewey en Latour zoeken
in dat verband naar een precaire balans tussen ‘verwetenschappelijkte politiek’ en
‘gepolitiseerde wetenschap’. Uiteindelijk beschouwen zij de taak van de democratie
om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van wetenschap, technologie en
samenleving als een progressief en emancipatoir project waarin wordt gebouwd aan
nieuwe gezamenlijke werelden.
7.3

Instituties nader bezien

Op grond van de gedachtevorming van Dewey en Latour mag zich dan nu een theorie
over democratie laten beschrijven, in wat voor institutioneel programma dit zich kan
laten vertalen, dient nog nader te worden geëxpliciteerd. Die vertaalslag is van belang
omdat tussen droom en daad, en tussen ideaal en praktijk instituties staan: regels,
procedures, instellingen, technieken en instrumenten die het mogelijk maken om
abstracte ideeën en concrete handelingen met elkaar in verband te brengen.
Om ons een voorstelling te maken van een institutioneel programma dat op basis van
het pragmatistische gedachtegoed van Dewey en Latour kan worden uitgewerkt, is
het belangrijk te onderstrepen dat deze auteurs (en vooral Latour) een ander idee van
instituties gebruiken dan gangbaar is in de politieke theorie. Instituties zijn voor
Latour niet de formele gestolde verzamelplaatsen van geroutiniseerde sociale of
politieke actie. Instituties zijn voor hem de mechanismen waardoor mediatie tussen
mensen en objecten optreedt (Latour 1999: 307). In Latours betekenis van het woord
beperken institutionele arrangementen de bewegingsruimte van mensen en objecten
190

niet door deze te reguleren en te structureren. Ze zijn niet zozeer het raamwerk van
afspraken, regels en routines waarbinnen het menselijk handelen betekenis krijgt als
wel het netwerk van verbindingswegen waardoor verschillende praktijken met elkaar
in verband kunnen worden gebracht.
Deze zienswijze is niet alleen minder gebruikelijk, ze is wellicht ook redelijk naïef.
Immers, instituties zijn er toch juist voor bedoeld dat er geen vervorming van
informatie optreedt, dat regels overal gelijk worden toegepast, dat er geen willekeur
bestaat en dat er een geheugen wordt opgebouwd in plaats van dat de democratie
iedere keer opnieuw moet worden uitgevonden? Zonder deze meerwaarde meteen te
ontkennen, is een pragmatist toch geneigd enige kanttekeningen bij deze voorstelling
van zaken te plaatsen. Waar het pragmatisme voor waakt, is de institutionele
verleiding. Deze verleiding bestaat eruit dat de vorm en de status van de instituties
het wint van de publieken en de problemen waarop ze zich dienen te richten.
Bezwijken instituties daarvoor, dan is er uiteindelijk weinig gewonnen.
Pragmatisten kennen doorgaans weinig geduld met instituties. Het programma van
Dewey en Latour vereist dat publieke instanties zich vormen naar de aard van de
problemen die zich aandienen. De bestuurlijke praktijk werkt daar echter niet altijd
aan mee. Zoals William James het in de openingswoorden van zijn Ingersoll lezing
On Human Immortality (gehouden in 1898) op de hem kenmerkende krachtige wijze
uitdrukt:
“It is a matter unfortunately too often seen in history to call for much
remark, that when a living want of mankind has got itself officially
protected and organized in an institution, one of the things which the
institution most surely tends to do is to stand in the way of the natural
gratification of the want itself. Too often do the place-holders of such
institutions frustrate the spiritual purpose to which they were appointed to
minister, by the technical light which soon becomes the only light in which
they seem able to see the purpose, and the narrow way which is the only
way in which they can work in its service.” (James 1985: 1)
Instituties lopen het gevaar gestolde oplossingen te worden voor voorbije problemen.
Ze zijn als de spreekwoordelijke vorige oorlog waarop generaals zich voorbereiden
terwijl er zich een geheel nieuwe strijd aandient. Een pragmatistische
democratietheorie die niet in deze val wil lopen, zal een alternatief institutioneel
programma moeten voorstellen.
Verschillende hedendaagse auteurs die in deze studie besproken zijn, hebben getracht
deze institutionele verleiding te overwinnen. Dit deden zij door ofwel aan burgers en
de publieke sfeer (Habermas) ofwel aan het lerende vermogen van publieke instanties
(Sabel) een corrigerend vermogen toe te kennen dat er garant voor moet staan dat
instituties niet in routines verzanden. Van hun hand zijn verschillende voorstellen te
lezen voor een experimenteel institutioneel programma. Habermas’ (1996)
programma laat zich typeren als een voorstel voor een grotere nadruk op de
deliberatieve procedures in de democratie om de communicatieve netwerken tussen
de staat en het publiek als een maatschappelijke articulatieruimte te gebruiken.
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Sabels (1997; 1999; 2004) voorstellen om tot een versterking van het
probleemoplossende vermogen van de overheid te komen buiten de representatieve
democratie laten zich typeren als een programma dat de nadruk legt op de
coördinerende procedures tussen staat, burgers en deskundigen. Hoewel het werk
van beide auteurs onmiskenbaar een intelligente en creatieve bijdrage behelst aan de
pragmatistische politieke theorievorming, zijn er kanttekeningen bij hun
institutionele ontwerp te plaatsen. De reden daarvoor is dat beide auteurs ten
onrechte ofwel aan de zeggenschap die burgers kunnen hebben ofwel aan het
handelingsvermogen waarover bestuurlijke instanties beschikken, een (te) groot
gewicht toekennen. Ik licht dat in de twee volgende paragrafen nader toe en keer
daarna terug naar Latour om zijn idee toe te lichten dat we instituties moeten
begrijpen als mechanismen die mediaties bewerkstelligen. Ik zal verdedigen dat een
dergelijke invalshoek (ook al is die niet zonder complicaties) een duidelijke
meerwaarde kan hebben.
Deliberatie
Waar Habermas in zijn eerdere werk de overheid ondergeschikt heeft verklaard aan
het primaat van de politiek (en aldus aan de representatieve democratie) dient zij in
zijn nieuwe visie (1996) dichter tegen de publieke sfeer aan te schurken naar een
meer deliberatieve invulling van democratie. De grotere maatschappelijke nabijheid
van de uitvoerende organen van de overheid maakt ze gevoeliger voor de problemen
die er spelen en de oplossingstrategieën die daarvoor geschikt zijn dan de centrale
wetgevende organen. Habermas’ accentuering (en ook die van veel van de andere
auteurs die ik besproken heb die zich achter het deliberatieve programma scharen)
van de rol van vrije deliberatie tussen burgers in de publieke sfeer als voedingsbodem
voor een geslaagde democratie lijkt echter niet op een organiserend principe
gebaseerd te zijn dat sterk genoeg is om bestaande machtsstructuren en praktische
belemmeringen te overwinnen (Shapiro 1996; Young 1997; Mouffe 2000). Hij zadelt
de publieke sfeer op met de zware opgave om problemen te signaleren en te
adresseren zonder daarvoor de nodige (overheids)instituties voor te stellen die
daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zoals Marres (2005: 141-145) terecht stelt, vereist
institutioneel falen in Deweys lijn van denken dat we een experimentele zoektocht
inzetten naar nieuwe vormen om publieken te articuleren en te organiseren. Dat
moment breekt aan wanneer bepaalde tradities, gewoontes en routines niet meer
voldoen om in een problematische situatie tot legitieme besluiten te komen. Dan is
politieke innovatie vereist. Dat betekent niets minder dan dat de architectuur van de
staat permanente renovatie behoeft. Democratische arrangementen dienen zich aan
te passen om zich op de maat van de publieken toe te snijden. Het is zeer de vraag of
het deliberatieve programma van Habermas daarin kan voorzien.
Dit voorbehoud valt toe te lichten aan de hand van de organisatie van het aidsbeleid
zoals ik dat in hoofdstuk vier heb besproken. Afgemeten aan de politieke lacunes
waarin het aidsberaad op de bewuste Bloody Sunday niet weet te voorzien, kan
geconstateerd worden dat het als deliberatief arrangement tekort schiet. Ten eerste
is de organisatiegraad van de homobeweging en haar vermogen om de achterban te
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mobiliseren zoveel sterker ontwikkeld dan dat van de hemofiliepatiënten, dat van een
gelijkwaardig overleg geen sprake is. Ten tweede ontbreekt een duidelijk criterium
voor de vraag wie er aan het beraad kunnen deelnemen. Intraveneuze
drugsgebruikers en prostituees zijn er in het begin niet bij betrokken, maar waarom
eigenlijk niet? Ten derde overschat het deliberatieve programma de mogelijkheden
van achtergestelde groepen zoals hemofiliepatiënten, drugsgebruikers en prostituees,
om zichzelf te formeren tot actieve burgers. De algemene tekortkoming van het
deliberatieve programma is aldus dat het te weinig aandacht heeft voor de concrete
problematische omstandigheden en de specifieke politieke en ontologische
constellatie waaronder de besluitvorming gestalte krijgt. Het ‘ziektezelfbestuur’, zoals
het beraad van medici, woordvoerders van homo-organisaties en de directie van de
bloedbank zichzelf met een geuzennaam bestempelt, slaagt er allerminst in om via
(zoals Barber de ‘sterke democratie’ typeert) een ‘participatief proces’ een ‘politieke
gemeenschap’ te scheppen die de afzonderlijke deelnemers in ‘kritische en vrije
burgers’ transformeert die hun eigen interesses weten in te ruilen voor het ‘algemeen
belang’.
Coördinatie
Waar Habermas’ programma aan een gebrek aan institutionele concreetheid lijdt,
lijkt Sabels werk meer aanknopingspunten te bieden. Sabels idee van coördinatie
zoekt de ingang bij de rol van publieke instanties in de institutionele netwerken van
het overheidsbeleid. Zijn programma legt de nadruk op het probleemoplossende
vermogen van institutionele arrangementen. Niet de hiërarchische positie van
instanties is voor hem bepalend voor de rol die ze te vervullen hebben, maar hun
functionele betrokkenheid bij een bepaald probleem. Vanuit die dynamiek stelt hij
een institutioneel arrangement voor dat op de maat van de problemen gericht moet
zijn. Het nadeel van zijn programma is echter dat onvoldoende duidelijk wordt hoe
controleproblemen en de dreiging van een democratisch tekort verholpen kunnen
worden (Bohman 2004; Engelen 2004). Ook in dit geval is het zeer de vraag of een
institutioneel ontwerp dat naar zijn pragmatistische instructies wordt opgesteld wel
voldoende experimenteel zal blijken om te ontkomen aan het gevaar van verstarring.
Een illustratie hiervan vormt de manier waarop getracht wordt het bestuursverkeer
tussen Nederland en de EU in het milieubeleid te reorganiseren. Om in de toekomst
botsingen te voorkomen zoals rond de invoering van de Nitraatrichtlijn en de
discrepantie tussen het Nederlandse en Europese bestuurlijke regime te verkleinen,
heb ik laten zien dat de oplossing niet gelegen is in een versterking van de
deliberatieve aspecten (à la Habermas) door de consultatieve functie van de
Commissie (zoals betoogd in het Witboek Governance van 2001) uit te breiden. Maar
is de versterking van de bestuurlijke coördinatie (zoals Sabel die voor staat) wel
afdoende?
Op zich sluiten Sabels ideeën aan op enkele van de initiatieven die de Unie sinds
enige jaren onderneemt. Kern daarvan vormt het idee om meer met kaderrichtlijnen
te werken die doelvoorschrijvend in plaats van middelvoorschrijvend zijn. Deze
kunnen vergezeld gaan van een intensieve informatie-uitwisseling tussen lokale,
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regionale en nationale probleembenaderingen om optimaal gebruik te maken van
succesvolle lokale innovaties en de nationale beleidsinventiviteit. De lokroep van de
institutionele verleiding is echter groot. Scott (1998) heeft niet nagelaten te
benadrukken hoe institutionele ontwerpen faliekant kunnen mislukken. Hoe nobel de
intenties ook zijn, hoe doordacht, doorsproken en wetenschappelijk onderzocht de
voorstellen voor beleidsmatige vernieuwing, het gevaar blijft op de loer liggen dat de
werkelijkheid weer eens weerbarstiger en recalcitranter (om een term van Latour te
gebruiken) zal blijken dan zelfs de pragmatist voor mogelijk houdt. Willen publieke
instanties een werkelijk experimentele democratische rol vervullen dan zullen ze ook
de condities moeten scheppen waaronder voldoende interventies te genereren zijn.
Ze zullen zich responsief moeten tonen, open staan voor correcties en feedback
moeten toelaten. Een pragmatistisch institutioneel ontwerp zal, wil het geen afbreuk
doen aan zijn experimentele intentie, nimmer een bestuurlijke blauwdruk dienen te
zijn, maar voortdurend in de laatste fase van ontwikkeling dienen te verkeren.
Habermas schuift de vraag naar de politisering van objecten min of meer naar de
publieke sfeer toe: vanuit de gisting die daar plaats vindt, kunnen onderwerpen
worden aangedragen aan het reguliere politieke beraad. Bij Sabel sneeuwt de vraag
naar het politieke moment onder in technocratische procesconstructies waarbinnen
‘publieken’ redelijk onzichtbaar blijven. Het is zeer de vraag of hierdoor een
pragmatistisch institutioneel programma wel voldoende ondersteund wordt. Immers,
er kan nooit met recht op worden vertrouwd dat een institutioneel systeem niet stolt
in zijn vorm. In een democratisch bestuurlijk systeem in een dynamische
samenleving bestaan geen perpetua mobilia die zichzelf in beweging kunnen houden.
Een alternatief: translatie, mediatie en articulatie
Het alternatief dat bij Latour is te lezen, is om de gewenste rol van instituties niet in
termen van deliberatie of coördinatie te begrijpen, maar in termen van mediatie. Hoe
kan nu dit concept een bijdrage leveren aan het denken over een institutioneel
programma dat aansluiting kan vinden bij een pragmatistische visie op democratie?
Op welke manier kunnen vanuit dit concept de nadelen worden ondervangen van de
voorstellen van Habermas en Sabel? Op zichzelf genomen wijst het werk van
Habermas en Sabel in de goede richting. Net als Dewey verwerpen ze een
democratiemodel dat ofwel de vorming van de collectieve wil ofwel de bescherming
van individuele rechten centraal stelt. Beiden onderkennen dat zowel het
democratische project als de daarvan afgeleide rol van de staat gericht zal moeten zijn
op die specifieke publieken waarvoor de procedures van de centraal georganiseerde
geaggregeerde representatieve democratie te grofmazig zijn. De vraag is dan hoe die
publieken tot uitdrukking kunnen komen in de instituties buiten de formele organen
van de representatieve democratie.
Latour is door deze vraag gegrepen maar worstelt met het antwoord. In zijn oeuvre
trekt een rijk begrippenapparaat voorbij waarmee hij deze rol van instituties probeert
te duiden. Cruciaal in zijn gedachtegoed is het idee dat instituties de locaties zijn
waarin verschillende praktijken niet alleen samen komen maar ook veranderen. Deze
verandering wordt door Latour met verschillende termen benoemd. Hij gebruikt
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daarvoor afwisselend de begrippen translatie, mediatie en articulatie. Translatie
betekent zowel vertaling als verplaatsing. Wanneer een bepaald probleem uit de
praktijk eenmaal op een institutionele wijze behandeld wordt, gebeurt er ook iets met
dat probleem. Wanneer in het geval van BSE de problematiek rond een zieke koe in
een weiland verhuist naar het bureau van een gezondheidsinspecteur, verandert het
niet alleen van plaats maar ook van betekenis: het is een andere kwestie geworden
omdat het probleem aan andere zaken gerelateerd wordt. Het is niet langer een lokale
aangelegenheid maar het wordt een publieke zaak omdat nationale instellingen en
beleidsmakers het tot een probleem van nationaal belang maken.
De andere twee genoemde termen volgen in het verlengde van dit begrip. De term
mediatie verwijst naar de locus waar deze translatie zich voltrekt. De term articulatie
verwijst naar de uitkomst van die mediatie. Deze verschillen zijn niet onbelangrijk
maar deze termen kennen toch vooral een gemeenschappelijke boodschap, namelijk
dat instituties een transformatieve werking hebben.178
Zoals we eerder zagen, zoeken ook Habermas en Sabel naar alternatieve vormen van
‘politiek’ buiten de representatieve democratie. Ook zij stellen vast dat het klassieke
idee van de representatieve democratie zowel conceptueel, empirisch als normatief in
belangrijke opzichten aanvulling behoeft. Onmiskenbaar is er ook in de begrippen
‘deliberatie’ en ‘coördinatie’ iets van de hierboven genoemde transformatieve werking
terug te lezen. Deliberatie is ook: een uitwisseling van gedachten om aanvullende
beelden van de werkelijkheid kenbaar te maken, zodat niet alleen de meningen van
de betrokkenen kunnen worden bijgesteld maar ook het beeld verandert van de
problematische situatie die ter discussie voorligt. Coördinatie betekent ook:
onverwachte interacties toelaten zonder bij voorbaat zeker te zijn van de uitkomsten.
Zo bezien staan ook Habermas en Sabel een transformatieve werking voor van de
interactie tussen instituties en publieken.
Het verschil met Latour is dat hij deze transformatieve werking centraal stelt. Om dit
nader toe te lichten, wil ik Latours gebruik van de termen translatie, mediatie en
articulatie in verband brengen met enkele concepten uit het werk van Dewey en
James. Om te beginnen het begrip translatie. De tweevoudige betekenis van vertaling
en verplaatsing die Latour aan die term toekent, kan worden verhelderd aan de hand
van een onderscheid van James. Want waarom is deze transformatieve werking nu
voor pragmatisten van zo’n groot belang? De reden daarvoor is dat zij zowel op het
gebied van de kennistheorie als op dat van de politieke theorie een radicaal
antidualisme voorstaan. Ze verzetten zich tegen wat ik eerder met Whitehead de
fallacy of bifurcation noemde, de filosofische neiging om conceptueel gezien strikte
onderscheidingen aan te brengen, zoals tussen ‘wetenschap’ en ‘samenleving’ en
‘kennen’ en ‘handelen’. In plaats daarvan stellen ze een filosofisch programma voor
De betekenis van deze termen is af te leiden uit het gebruik ervan en de toelichting die Latour in
verschillende publicaties heeft gegegeven. Het meest overzichtelijke beeld biedt de verklarende
woordenlijst die is opgenomen in Pandora’s Hope (1999: 303-311). Over translatie lezen we daar dat
deze term verwijst naar “all the displacements through other actors whose mediation is indispensable
for any action to occur. In place of a rigid opposition between context and content, chains of
translation refer to the work through which actors modify, displace, and translate their various and
contradictory interests.” Mediatie vervolgens verwijst naar een “event or an actor that cannot be
exactly defined by its input and output.” Articulatie tenslotte is een ontologische bepaling die datgene
betreft dat ‘uit’ een translatie of een mediatie komt en dat wordt toegevoegd aan de werkelijkheid.
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waarin dergelijke relaties worden bemiddeld. ‘Relaties’ zijn voor pragmatisten reëel
bestaande entiteiten. Gebeurtenissen krijgen betekenis op grond van deze relaties, op
basis van de wijze waarop ze aan andere gebeurtenissen worden gerelateerd. Vanuit
die visie menen James, Dewey en zeker ook Latour een alternatief programma voor
de kennistheorie en de politieke theorie te kunnen opstellen. Daarin stellen zij de
verhoudingen (zoals tussen ‘wetenschap’ en ‘samenleving’ en ‘kennen’ en ‘handelen’)
op een nieuwe manier ter discussie. Die verhouding bestaat volgens James (1911: 138)
niet uit sprongsgewijze (saltatory) maar uit stapsgewijze (ambulatory) relaties.
Sprongsgewijze relaties zijn kenmerkend voor die epistemologische theorieën die
onoverbrugbare conceptuele onderscheidingen hanteren, zoals tussen subject en
object en denken en werkelijkheid. James prefereert een wijsgerig perspectief waarin
vanuit stapsgewijze relaties wordt gedacht. Hij licht dit onderscheid toe aan de hand
van de begrippen ‘verschil’ en ‘afstand’ en verbindt daaraan de markering van zijn
eigen positie:
“‘Difference’, for example, is saltatory, jumping as it were immediately
from one term to another, but ‘distance’ in time or space is made out of
intervening parts of experience through which we ambulate in succession.”
[…]
“Now the most general way of contrasting my view of knowledge with the
popular view (which is also the view of most epistemologists) is to call my
view ambulatory, and the other view saltatory; and the most general way
of characterizing the two views is by saying that my view describes
knowing as it exists concretely, while the other view only describes its
results abstractly taken.” (James 1911: 138)
James formuleert zijn onderscheid binnen de kennistheorie. Hij wil een alternatief
ontwikkelen voor het idee dat de ‘kloof’ tussen kennis en werkelijkheid en tussen
subject en object alleen overbrugd kan worden door een grote sprong, een salto
mortale. In plaats daarvan bepleit hij dat de vermeende kloof tussen kennis en
werkelijkheid geen absoluut ‘verschil’ tussen twee uitersten markeert maar hooguit
een afstand die stap voor stap geslecht kan worden. Het gaat Latour evenals Dewey
om wat James de intervening parts of experience noemt: de tussenstappen die nodig
zijn om de afstand tussen kennis en werkelijkheid te overbruggen.
Dewey en Latour gaan echter nog een stap verder. Waar James primair een
alternatief voor de modernistische kennistheorie wil ontwikkelen, nemen Dewey en
Latour belangrijke onderdelen uit zijn redeneerwijze over om ook een alternatief voor
de politieke theorie te ontwerpen. In hun ogen is het ‘sprongmodel’ ook in de
politieke theorie ongeschikt om de relaties mee aan te duiden tussen (laten we
zeggen) ‘politiek’ en ‘samenleving’. Daarom zoeken zij naar openingen om het
concept van ‘democratie’ zodanig te overdenken dat dit ook op een andere manier
begrepen kan worden dan als een manier om eens in de vier jaar via algemene
verkiezingen een ‘sprong’ te maken van de politieke voorkeuren van de samenleving
naar een afspiegeling daarvan in het parlement. De mechanismen van de
representatieve democratie mogen belangrijke voordelen bieden (zoals one man one
196

vote en het wegstemmen van disfunctionerende partijen) voor specifieke
probleemsituaties zijn technieken zoals verkiezingen en algemeen stemrecht, te
grofmazig. Pragmatisten hebben goede redenen om te betwijfelen of het idee van
‘afspiegeling’ niet alleen in de kennistheorie maar ook in de politieke theorie wel een
adequaat concept is. In plaats daarvan bestaan relaties in deze pragmatistische visie
zowel in politiektheoretisch als in kennistheoretisch opzicht uit netwerken. Die
netwerken vormen geen kopieermachine waarmee beelden van de werkelijkheid met
een minimum aan informatieverlies kunnen worden gereproduceerd. Die netwerken
slaan een brug tussen veronderstelde dichotomieën. De afstand tussen kennis en
werkelijkheid en tussen politiek en samenleving wordt erdoor gemedieerd.
De politiektheoretische consequentie van het loslaten van een duidelijk onderscheid
tussen zulke verschillende concepten als ‘kennen’ en ‘handelen’ is dat ook
afbakeningen tussen ‘wetenschap’ en ‘politiek’, ‘feiten’ en ‘waarden’ en ‘middelen’ en
‘doelen’ vervagen. Dewey heeft er voor gepleit om de verhouding tussen deze
concepten niet langer instrumenteel op te vatten. Latour steunt hem in dat opzicht
door de bemiddelende functie van instituties te benadruken. Instituties zijn in dit
opzicht niet te begrijpen in termen van input en output (wat erin gaat en wat eruit
komt) maar ontsnappen aan een dergelijke bepaling. Instituties bewerkstelligen geen
instrumentele maar een transformatieve relatie.
Deze transformatieve werking is kenmerkend voor het democratische en
wetenschappelijke onderzoek dat Dewey voor ogen staat en dat hij aanduidt met de
term
inquiry.
Inquiry
vormt
een
alternatief
voor
instrumentele
veranderingsprocessen waarin een onderscheid wordt aangebracht tussen de
bepaling van doelstellingen enerzijds en de keuze van de middelen die nodig zijn om
die doelen te bereiken anderzijds. Dewey verkiest een procesmatige benadering
waarin doelen en middelen in een iteratieve verhouding staan. De uitkomst van een
proces van inquiry is niet een representatie maar een transformatie van een
problematische situatie waardoor nieuwe handelingsmogelijkheden ontstaan. Een
dergelijke uitkomst noemt Latour een articulatie.
Het resultaat van dit wat ingewikkelde begrippenspel is dat als we vanuit een
pragmatistisch perspectief over de rol van instituties buiten de formele
representatieve democratie nadenken, we een belangrijke plaats moeten inruimen
voor mechanismen die een transformatieve uitwerking toelaten. Publieken laten zich
niet direct representeren. Ze worden door tussenstappen bemiddeld. Waar het
democratische ideaal van Dewey en Latour eruit bestaat nieuwe publieken die als
gevolg van nieuwe problemen ontstaan present te maken, wijst de democratische
praktijk uit dat publieken en problemen niet direct representeerbaar zijn maar dat
hun aanwezigheid bemiddeld tot stand komt. Tussen ideaal en praktijk staan
instituties. Om het kort en krachtig te zeggen: zonder institutionele technieken
ontstaan er ook geen publieken. Dat wil niet zeggen dat instituties als een bestaande
structuur de voorwaarde vormen waaronder publieken kunnen ontstaan. Het wil
zeggen dat instituties op publieken gericht dienen te zijn om hun ontwikkeling
mogelijk te maken. Het is via deze instituties en de bemiddelende werking die
daarvan uitgaat dat nieuwe publieken zich kunnen articuleren.
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7.4

Institutionele technieken

In hoofdstuk vijf heb ik de overheid die ontworpen is naar het concept van mediatie
een bemiddelende overheid genoemd. Een bemiddelende overheid is een overheid die
experimenten met instituties toelaat en de vorm ervan relatief maakt aan de nieuwe
publieken en problemen die zich aandienen. In die zin is een bemiddelende overheid
ook een politiserende overheid: ze ontsnapt aan haar ondergeschikte positie ten
opzichte van de representatieve democratie om zelf (buiten de verkiezingen om)
nieuwe publieken aan te dragen. De bemiddelende overheid is als zodanig in het
verlengde te zien van het marktforum dat verschillende handelaren bijeen brengt, de
rechtzaal waarin hoor en wederhoor plaatsvindt en het wetenschappelijke tijdschrift
waarin experts elkaar van repliek dienen. Ze biedt mechanismen aan om
uiteenlopende actoren bijeen te brengen die op verschillende manieren bij een zaak
betrokken zijn. Vanuit dit perspectief valt ook aan te geven wanneer een
bemiddelende overheid faalt. Ze faalt wanneer ze er niet in slaagt nieuwe publieken
te articuleren. Wanneer nieuwe publieken institutioneel gezien buiten de boot vallen
omdat er geen voorzieningen zijn waar hun problemen kunnen worden gearticuleerd,
zijn de instituties niet toereikend. Het ontbreekt deze publieken dan aan een loket.
Misleidend aan de term ‘bemiddelende overheid’ is echter dat het niet noodzakelijk
de overheid hoeft te zijn die zorg draagt voor articulatieprocessen. Het kunnen (juist)
ook andere actoren zijn, zoals betrokken burgers of experts die een tekort signaleren
waardoor een nieuw publiek in een beleidsschacht dreigt te vallen. Het doel van
mediaties is om een proces van politisering op gang te brengen. Dit moment breekt
aan wanneer politici, deskundigen of groepen burgers van een bepaald probleem een
publieke kwestie willen maken.
In welk daglicht komen nu de kwesties uit de casuïstiek te staan wanneer we ze vanuit
dit perspectief bekijken? Hoe kunnen we met behulp van de termen translatie,
mediatie en articulatie het politieke moment van de besproken problemen aanwijzen
en daarop een institutioneel programma enten met behulp waarvan impliciete
kwesties expliciet kunnen worden gemaakt? Ter afsluiting van deze studie wil ik
enkele technieken onderzoeken die een vorm kunnen bieden aan de gewenste
transformatieve werking van instituties met behulp waarvan een proces van
politisering, in de hierboven beschreven zin, op gang kan worden gebracht. Ik noem
deze technieken articulatietechnieken.
Articulatietechnieken vertonen enige gelijkenis met het mechanisme van
democratische voice. Toch kunnen ze daaraan niet gelijkgesteld worden. Het verschil
is dat deze technieken expliciet het accent leggen op het politiseren van problemen,
in situaties waarin een institutioneel vacuüm heerst. Het zijn geen bestuurlijke
technieken die als additionele mechanismen naar believen aan een bepaald bestaand
bestuurlijk arrangement kunnen worden toegevoegd. Ze vormen geen onderdeel van
een bepaalde bestuurlijke architectuur maar komen in beeld wanneer er zich
problematische situaties voordoen waarvoor niet eens bouwtekeningen bestaan.
Articulatietechnieken dienen in situ te worden ingebracht om van een bestuurlijke
constellatie een democratische aangelegenheid te maken, in de betekenis die het
pragmatisme zoals in deze studie besproken, daaraan geeft.
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Voor de concretisering van deze technieken sluit ik me aan bij enkele suggesties van
de Braziliaanse politiek theoreticus Roberto Unger (2004). Ungers ideeën maken deel
uit van een zeer specifiek en radicaal programma. Dat programma zelf wordt hier niet
in de discussie betrokken: een bespreking van Ungers ultraliberaal en welhaast
utopisch (Shapiro 1989) democratisch experimentalisme en zijn specifieke
rechtstheorie zou (hoe interessant en innovatief ook) het onderwerp van deze studie
te buiten gaan. Toch is het te verdedigen dat het in deze studie ontwikkelde
perspectief aansluit op Ungers programma van empowered democracy: de
articulatietechnieken die ik presenteer delen met zijn programma het idee dat
bestaande instituties zich als ‘valse noodzakelijkheden’ kunnen voordoen waarmee
een op democratische reconstructie en renovatie gericht programma geen genoegen
hoeft te nemen.179 Ik presenteer de technieken in het vervolg en verwijs daarbij enkele
malen onder dit voorbehoud naar Ungers werk.
Articulatie door mobilisatie
Waar Habermas hoge verwachtingen heeft van de articulatiemogelijkheden van de
publieke sfeer, laat hij na deze te omlijsten met concrete mechanismen die deze
articulaties ook kunnen ondersteunen en stimuleren. De eerste suggestie die ik
bespreek kan gelezen worden als een voorstel dat de institutionele leemte moet vullen
die Habermas heeft laten liggen, namelijk als een techniek die ingrepen van
betrokken publieken ondersteunt die zich aan instituties kenbaar maken, in de
dubbele betekenis van het woord: ze maken zich bekend en laten zich kennen.
De behoefte aan een dergelijke techniek is toe te lichten aan de hand van de casus
aids. De conclusie die uit die casus te trekken valt, is dat het bestuurlijke arrangement
dat de eerste zorg voor het aidsbeleid op zich neemt, democratisch gezien vele
onvolkomenheden bevat. Een verzameling van medisch specialisten, directies en
woordvoerders van de Amsterdamse GG&GD, de bloedbank en de homobeweging,
bepaalt die begindagen in hoge mate de koers van het beleid. Kennis over het
verspreidingspatroon, de mogelijke risico-publieken en de aard van de besmetting
(viraal of een lifestyle aandoening) druppelt uit alle hoeken van de wereld binnen
(maar vooral uit de VS) en moet voortdurend gerelateerd worden aan de lokale
situatie. Directe politieke aandacht is er nauwelijks: de staatssecretaris houdt zich
afzijdig. Ambtelijke begeleiding is er evenmin: de overheid laat de besluitvorming
over aan de betrokken organisaties. Zo ontstaat er de situatie dat het forum waarop
de kennis over de aard en het verspreidingspatroon van aids verzameld wordt, tevens
de locatie wordt waar de meeste politieke beslissingen over de aanpak van de
epidemie en het voorkomen van discriminatie of stigmatisering worden voorbereid.
Kennis en verantwoordelijkheden zijn verregaand verstrengeld.
Wat de casus ook laat zien is dat zich in de loop van de besluitvorming een
ingrijpende verschuiving voordoet. Gaandeweg verschuift de aandacht van de
Een groot verschil in vertrekpunt is dat ik me voor dit programma in belangrijke mate op de
politieke theorie van Dewey beroep. Unger daarentegen heeft het experimentalisme van Dewey als
‘conservatief’ bestempeld (West 1987). Mijns inziens doet hij Dewey daarmee tekort. Politiek en
theoretisch bezien had Dewey zoals ik in hoofdstuk twee en drie liet zien, geenszins vrede met het
Amerikaanse beleidspragmatisme maar verzette hij zich er fel tegen.
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bescherming van de volksgezondheid naar de bescherming van de bloedvoorraad.
Die bescherming faalt echter jammerlijk. Deze constatering ontbreekt vrijwel volledig
in de literatuur die aan de onderhavige kwestie is gewijd. De consequenties zijn
niettemin ingrijpend. De vraag hoe de bloedvoorraad van besmetting kan worden
gevrijwaard en welke risico’s daaraan verbonden zijn, wordt vanaf dat moment de
centrale kwestie. Natuurlijk wordt niet uit het oog verloren dat deze vraag uiteindelijk
de gehele volksgezondheid betreft maar het is de bescherming van de bloedvoorraad
waarop alle actoren zich concentreren.
Zoals uit deze korte recapitulatie wederom duidelijk wordt, schreeuwt de organisatie
van het aidsbeleid die begindagen om een bijstelling van het vizier. Gaandeweg
verschuift de aandacht naar de bescherming van de bloedvoorraad. Paradoxaal
genoeg slaagt het cordon sanitaire van de deelnemende instanties er niet in deze van
besmetting te vrijwaren zodat er onnodige slachtoffers onder de hemofiliepatiënten
vallen. Inderdaad, het bloedschandaal is niet van de omvang zoals bijvoorbeeld
Frankrijk en Canada dat hebben gekend, maar een bloedkwestie is het zeker en ieder
onnodig slachtoffer is er een teveel.
Waar is het legitieme gezag op dat moment? Dat de staatssecretaris zich van de
besluitvorming afzijdig houdt valt niet te rechtvaardigen met een beroep op het feit
dat de politiek en de kennis verspreid, en dus ontraceerbaar zijn. Er zijn (zo heeft ook
de Nationale Ombudsman in 1995 vastgesteld) niet voldoende aanwijzingen dat deze
politieke en wetenschappelijke proliferatie ieder optreden van de overheid bij
voorbaat onmogelijk maakt. Het optreden van een politiek instituut als de
staatssecretaris kan de articulatieruimte voor andere groeperingen vergroten door het
beraad breder te maken dan de focus die het nu krijgt. Dat is niet iets waar het
zelfregulerende overleg zelf in slaagt: het staat te weinig open voor groepen die buiten
de boot dreigen te vallen. Het voorziet niet zelf in de zorg voor een nieuw publiek. Het
beraad regelt zelf het invitatiebeleid voor de inbreng van nieuwe expertise.
Onafhankelijke deskundigen voeren geen externe check uit op de kennisontwikkeling.
Om daarin verandering aan te brengen had de staatssecretaris gebruik kunnen en
moeten maken van een interventie.
Het nieuwe ‘publiek’ dat van deze bestuurlijke verschuiving en van de afwezigheid
van de staatssecretaris het grootste slachtoffer wordt, zijn de hemofiliepatiënten.
Weliswaar maakt aids die eerste dagen de meeste slachtoffers door directe (seksuele)
overdracht onder homoseksuelen, de hemofiliepatiënten zijn uiterst afhankelijk van
de bloedbank. Hun belangen worden het minst in de besluitvorming gearticuleerd.
Dat heeft twee gevolgen.
Ten eerste wordt de urgentie van een mogelijke overstap van gezuiverde factor XIIIpreparaten (waarbij materiaal wordt toegediend uit een pool van 2000-3000
donoren) naar het minder besmettingsgevaren opleverende cryoprecipitaat (dat uit
veel minder grote pools komt maar een bewerkelijke toedieningsmethode kent en tot
bijverschijnselen kan leiden) niet tot een keuze gemaakt. Het Centraal Laboratorium
voor de Bloedtransfusiedienst biedt de hemofiliepatiënten weliswaar aan gebruik te
maken van het cryoprecipitaat, maar tot een concrete facilitering van het keuzeproces
(iets waaraan de politiek weinig assertieve hemofiliepatiënten zeker behoefte hebben)
komt het niet.
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Ten tweede weten de hemofiliepatiënten zich niet gehoord in de afwegingen en de
uitruil die tussen de homobeweging en de bloedbank (met behulp van het
bemiddelende werk van de GG&GD) worden gemaakt. In plaats van dat de
homobeweging een moreel beroep op haar achterban doet om helemaal geen bloed
meer te geven, wordt een compromis bereikt. Homoseksuelen met vijf of meer
partners in de voorafgaande zes maanden wordt verzocht af te zien van donatie. In
ruil voor die oproep neemt de homobeweging de voorlichting over aids voor haar
eigen leden ter hand.
Waar de belangen van de hemofiliepatiënten geen plek aan de ronde tafel van het
aidsberaad krijgen, verdienen ze het om op grond van de specifieke constellatie van
de problematiek, present te worden gemaakt. Hun positie, hun problematiek en hun
ervaringen vragen om articulatie. Die roep wordt niet verhoord. Bij gebrek aan
voldoende organisatiegraad en politieke assertiviteit, ontbreekt het hun aan het
vermogen om zelf actief het beraad binnen te dringen. Epistemisch activisten, zoals
de aidspatiënten in het eerste hoofdstuk zijn genoemd die zich binnendringen in het
laboratorium om de nog niet vrijgegeven aidsremmende middelen op te eisen,
worden zij niet. In plaats daarvan wacht hen een ongearticuleerde rol.
Om de hemofiliepatiënten beter in de gelegenheid te stellen zich te articuleren en zich
als een nieuw publiek te manifesteren, zouden ze geholpen kunnen zijn geweest met
wat Unger (2004) destabilisatierechten noemt: rechten die de belangen van burgers
of groepen burgers beschermen wanneer zij in bestaande instituties interveniëren om
deze open te breken, aan te vullen en nieuw leven in te blazen. Destabilisatierechten
beschermen het belang van burgers bij het openbreken van instituties en organisaties
die gesloten blijven voor het destabiliserende effect van conflicten en aldus
geïsoleerde eilanden van macht worden (Unger 2004: 530). De bedoeling van deze
rechten is primair om systematisch routinematig gedrag dat ten koste gaat van een
‘open’ benadering van een nieuw probleem, bij te stellen:
“The point of destabilization rights is not to demarcate a fixed zone of
discretionary action, within which an individual rightholder may do
whatever he pleases, but to prevent recurrent, institutionalized
relationships among groups from falling into certain prohibited routines of
closure and subjugation.” (Unger 2004: 535)
In zekere zin ondersteunen destabilisatierechten bepaalde vormen van burgerlijke
ongehoorzaamheid. Ze vormen echter geen vrijbrief voor alle soorten verstorende
actie. Ze geven geen blanco cheque aan de burgers om iedere vergadering te
ontwrichten. Waar routinematig gedrag in het klassieke beeld van de bureaucratie
een prijzenswaardige eigenschap is (omdat het willekeur voorkomt), kan het een
blokkade vormen in situaties waarin nieuwe problemen om nieuwe
handelingspatronen vragen. In die situatie is niet het routiniseren maar het
politiseren van actie geboden. Destabilisatierechten voorzien in de mogelijkheid dat
burgers en maatschappelijke groeperingen tot een dergelijke politisering
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aanzetten.180 Ze voorkomen dat er een sanctie wordt gesteld op een institutionele
ontwrichting die vanuit het democratisch perspectief dat in deze studie uiteen is
gezet, valt aan te moedigen. Kritiek en oppositie worden gevrijwaard van
onderdrukking. Maar een beroep op destabilisatierechten betekent meer dan dat.
Ook Unger legt dat verband. Destabilisatie is geen doel op zich: het is de articulatie
die een transformatie teweeg moet brengen. Het doel is niet zozeer dat publieken hun
‘recht’ kunnen komen halen (daarvoor ontbreken de instanties), maar de bestaande
constellatie open te breken om zich via deze articulatietechniek te presenteren.
Articulatie door inquiry
De tweede suggestie die ik bespreek kan gezien worden als aanvulling op het
perspectief van Sabel. Sabel slaagde erin om enig zicht te bieden op de institutionele
grondstuctuur die vereist is voor een lerend en zelfcorrigerend institutioneel regime.
Het bleef echter de vraag of zijn architektuur in staat mag worden geacht om nieuwe
problemen en de daar bij horende publieken die nog te prematuur zijn om in een
bestaande orde tot uitdrukking te komen, adequaat te laten articuleren. Dergelijke
publieken en problemen komen veelal, wanneer ze er niet in slagen zichzelf te
organiseren, pas aan het licht door extra onderzoek (in Deweys betekenis van
inquiry). Voor dergelijk onderzoek kan een vorm van institutionele protectie
behulpzaam zijn.
Een voorbeeld van een situatie die in aanmerking had kunnen komen voor meer
institutionele protectie is het mineralenaangiftesysteem (MINAS) zoals dat in de
landbouw wordt gebruikt om de nitraatuithuishouding in kaart te brengen en te
beheersen. Het MINAS vormt een onderdeel van wat we in Latours termen een
beleidsassociatie kunnen noemen: een netwerk van mest, grond, water, nitraat en
boeren dat via een complex administratiesysteem, regelgeving, meetapparatuur en
beleidsinstrumenten verbonden is met de ambtelijke burelen in Brussel en Den Haag.
Bedoeld om op boekhoudkundige wijze de mineralenhuishouding van veebedrijven in
kaart te brengen om zodoende gedifferentieerde bemestingsniveaus na te streven in
plaats van uniforme gebruiksnormen, verliest het echter gaandeweg zijn
bondgenoten. Milieuorganisaties verfoeien het systeem omdat het de in haar ogen
werkelijke problematiek, de veel te grote veestapel, niet helpt terug te dringen.
Veetelers, die het ingewikkelde systeem indertijd verkozen hebben omdat het de
gewenste variabiliteit onderkent, zijn ontevreden over de administratieve
rompslomp. De Nederlandse overheid slaagt er niet in het systeem als een volwaardig
alternatief voor de streefnormen door de Commissie toegestaan te krijgen. Toch is het
systeem beleidsmatig en praktijkwetenschappelijk gesproken, uit de kunst. Maar
waar MINAS de variëteit in de bodem en de verschillende oplossingsmethoden voor
de nitraatproblematiek in (wederom) Latours termen wil articuleren, strandt het op
de Europese drang om de problematiek op een eenduidige wijze te reguleren.
In de omschrijving van Sabel en Simon (2004) behelzen destabilisatierechten het recht “to
disentrench or unsettle a public institution when (a) it is failing to satisfy minimum standards of
adequate performance and (b) it is substantially immune from conventional political mechanisms of
correction.” (Sabel en Simon 2004: 1062).
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Wat in deze situatie behulpzaam had kunnen zijn, is dat de ‘vrijstelling’ die op
nationaal niveau in dit verband is afgegeven, ook Europees van kracht was gemaakt.
Door voor de opschorting van regels over onder andere mestinjectie, om
experimenten van verschillende coöperaties mogelijk te maken, ook in Europees
verband een status aparte in te stellen (in Nederland zelf was het systeem wettelijk
omkleed) had het MINAS tot een helderder articulatie kunnen komen.
Een idee dat behulpzaam kan zijn voor de vormgeving van een dergelijke
institutionele protectie is Ungers (2004: 461-462) notie van een miniconstitutie.
Miniconstituties betekenen dat in een bepaalde situatie bestaande regels tijdelijk
worden opgeschort. Daarbij moeten we niet denken aan het vogelvrij verklaren van
burgers of het instellen van vrijhavens zoals in Nederland tot enkele jaren geleden
gebeurde in de woonwagenkampen. Evenmin bedoel ik met dit idee te verwijzen naar
het instellen van een eigen rechtsgemeente voor bepaalde groepen burgers, zoals het
in 2005 in Canada geopperde idee om voor bepaalde islamitische gemeenschappen
de sharia van toepassing te verklaren. Waar destabilisatierechten van toepassing zijn
op burgers en groeperingen in een situatie waarin er überhaupt geen adequate
procedures zijn, kan een miniconstitutie doelbewust worden ingesteld om bestaande
regels die niet voldoen tijdelijk op te schorten. Het idee van miniconstituties komt
van pas in situaties waarin overheden, wetenschappers en burgers te maken krijgen
met een nieuw probleem waarvoor nog geen geschikte procedures bestaan. Een
miniconstitutie sluit in deze zin aan op wat Fung (2003: 339) later een minipubliek is
gaan noemen: een specifiek publiek in een specifieke context dat te vluchtig is om al
in een bestaande orde tot uitdrukking te komen.
De ratio achter het instellen van een miniconstitutie is er volgens Unger in gelegen
dat er grenzen bestaan aan de zelfrevisie van institutionele arrangementen. Wanneer
deze arrangementen stollen in hun vorm sluiten ze andere institutionele opties uit. Ze
maken alternatieve verbanden en associaties onmogelijk. Om daar verandering in aan
te brengen kunnen miniconstituties een uitweg bieden. Ze voorzien een
experimentele praktijk van de nodige robuustheid om het onderzoek dat daarbinnen
geschiedt tot uitdrukking te laten komen. Het biedt een tijdelijke, op maat gesneden
institutionele vorm aan om een bepaalde associatie tot articulatie te laten komen.
Het voor de hand liggende bezwaar tegen een miniconstitutie is dat een dergelijke
constructie alsnog een overgave aan de institutionele verleiding lijkt te impliceren.
Wat is er nu gewonnen wanneer als tegenwicht tegen een tekortschietend
institutioneel arrangement een ander arrangement wordt ingebracht? De reden
hiervoor is dat bestaande praktijken die enige bescherming verdienen niet zozeer
constitutioneel ‘gefundeerd’ moeten worden om tot articulatie te komen (hetgeen ook
een atypisch verlangen van een pragmatistisch programma zou zijn) maar tot op
zekere hoogte beschut dienen te zijn om niet gekaapt te worden door de invloed en de
belangen van andere partijen (Engelen 2004: 329). Een miniconstitutie kan helpen
om publieken te laten spreken. Wat in dat geval vereist is, is het opdoen van
ervaringen met de nieuwe problematiek. Door nieuwe ervaringen op te doen en te
leren van een nieuwe praktijk, kan informatie worden verzameld, vertrouwen
gewonnen en kennis worden opgedaan. Een miniconstitutie opent de ruimte voor
dergelijk onderzoek. Het maakt het mogelijk met nieuwe en bestaande regels te
203

experimenteren. Juridisch gezien staat niet het naleven van de regels daarin voorop
(ook niet het omgekeerde trouwens, het bewust en stelselmatig overtreden van
regels) maar het opbouwen van jurisprudentie. Door ervaringen te documenteren en
te codificeren ontstaat er een geheugen voor de omgang met een bepaald probleem,
waar later uit geput kan worden in vergelijkbare situaties op andere locaties.
Instituties in een onvoltooide staat
Eerder dan pasklare antwoorden te bieden op ingewikkelde problemen heb ik in de
twee voorafgaande paragrafen nog eens enkele voorbeelden willen bespreken van de
complexe vraagstukken op het snijvlak van wetenschap en politiek. De instutionele
technieken die ik heb voorgesteld dienen daarbij vooral om de richting aan te geven
waarin een op pragmatistische leest geschoeide politieke theorie het zal moeten
zoeken, wil het buiten de mechanismen van de representative democratie tot
processen van politisering komen. De articulatietechnieken die ik besproken heb zijn
geen garantie voor democratisch succes. Ze kunnen er aan bijdragen dat publieken
die de dupe dreigen te worden omdat hun voortbestaan met betrekking tot een
bepaalde kwestie in het geding is, een houvast wordt geboden. Het doel van deze
technieken is om institutionele aansluiting te vinden of (wanneer die weg is
afgesneden) institutionele innovatie in gang te zetten. Articulatietechnieken vormen
in die zin ingrepen om mediatie mogelijk te maken, daar waar de bestaande
voorzieningen falen of ontoereikend zijn. Ze dienen om de relaties zoals die tussen
mensen, objecten en leefomgeving bestaan, in problematische situaties onder de
aandacht te brengen en kunnen ertoe bijdragen dat bestaande institutionele
arrangementen die niet voldoen in aanmerking komen voor renovatie.
Articulatietechnieken onderkennen dat voor bepaalde groepen extra bescherming
nodig is, dat er partijen kunnen bestaan die een uitgestoken hand kunnen gebruiken
of dat sommige problemen meer onderzoek vereisen.
Het effect dat deze technieken beogen is om nieuwe publieken gearticuleerd te
krijgen. Ze dragen nieuwe kandidaten aan voor een plaats in de democratie. Nieuwe
publieken vormen geen onderdeel van de bestaande politieke gemeenschap maar
ontstaan als gevolg van de consequenties van een nog niet geïdentificeerd politiek
probleem. Degenen die onderdeel uitmaken van een publiek zijn niet noodzakelijk
deelnemers aan een gezamenlijk probleem. Ze worden betrokken rond een probleem,
zoals vreemden door het lot verenigd kunnen worden. Het politieke effect dat een
articulatietechniek beoogt, is dat dergelijke publieken present worden gemaakt.
Zonder dergelijke technieken blijven deze publieken ongekend.
Articulatietechnieken geven aan dat instituties nooit ‘af’ zijn. Regels, procedures,
instrumenten en voorzieningen bevinden zich in een onvoltooide staat, in de dubbele
betekenis van het woord. Ze zijn incompleet en nooit volledig afgerond omdat ze een
mediërende functie te vervullen hebben. En ze maken onderdeel uit van een staat die
altijd in ontwikkeling dient te blijven om onderdak te kunnen bieden aan publieken
die voorheen niet werden gekend.
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Tot slot
Het pragmatisme is er meer dan eens van beschuldigd een te lichtzinnige kijk te
hebben op kennis en politiek, en filosofisch gezien met een te vrijblijvend, zelfs
relativistisch programma te komen. Het zou een naïef vooruitgangsgeloof in de
bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan de samenleving combineren met een
onderschatting van de machtstructuren die de ontplooiing van mensen bedreigen.
Deze studie wil laten zien dat die voorstelling van zaken onterecht is. Blind voor de
effecten van wetenschappelijke, technologische of ecologische kwesties is het
pragmatisme allerminst. En groen is het evenmin waar het de politieke complicaties
betreft om deze kwesties te behandelen. Waar het voor waarschuwt is institutionele
spoorvorming. Wanneer zich nieuwe maatschappelijke kwesties voor doen
(infectieziekten zoals aids en BSE of milieuproblemen) kunnen bestaande
institutionele structuren wel eens eerder deel zijn van het probleem dan van de
oplossing. Nieuwe kwesties roepen nieuwe publieken in het leven waarvoor vaak nog
geen voorzieningen bestaan. Het perspectief dat ik in dit laatste hoofdstuk uiteen heb
gezet, is erop gericht deze publieken present te maken. Het zoekt naar vluchtheuvels
waar bestaande instituties falen of ontoereikend zijn.
Het pragmatisme neemt, niet alleen in tijden van nood, geen genoegen met de
bestuurlijke status quo. Dat wil niet zeggen dat het een voortdurend appèl doet op
een democratisch ressentiment: institutioneel iconoclasme is geen doel op zich. Het
schrikt er echter ook niet voor terug om een aanzet tot institutionele renovatie te
geven wanneer de omstandigheden geen keus laten. Publieke instanties die, wanneer
de situatie daarom vraagt, weigeren te experimenteren, blijven in deze optiek in
gebreke. Dat is geen zaak die ons onverschillig mag laten. Instituties die niet
experimenteren lopen het gevaar het equivalent van het graf van de onbekende
soldaat te worden: een gedenksteen ter herinnering aan de publieken die
ongearticuleerd zijn gebleven. De les die we van het pragmatisme kunnen leren is dat
instituties nooit ‘af’ zijn maar principieel onvoltooid blijven. Een uitbreiding van het
repertoire aan institutionele technieken draagt ertoe bij dat we daar blijvend aan
herinnerd kunnen worden.
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AFKORTINGEN

Aids
BSE
CDC
CLB
CMBC
COC
CMRK
DCMR
EHvJ
EU
GGD
GG&GD
GMO
GRID
GVO
HIV
HTLV
LACT
LAV
LNV
MINAS
NGO
NVHB
NVHP
OMC
RIVM
SAD
SOA
UPO
VN
WHO

Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
Bovine Spongieuze Encephalopathie
Centers for Disease Control
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst
Centrale Medische Bloedtransfusie Commissie
Cultureel Ontspanningscentrum
Centrale Meld- en Regelkamer
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
Europese Hof van Justitie
Europese Unie
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
Genetisch Gemodificeerd Organisme
Gay Related Immune Deficiency
Gezondheids Voorlichting en Opvoeding
Human Immunodeficiency Virus
Human T-Cell Leukemia Virus
Landelijk AIDS Coördinatie Team
Lymphadenopathy Associated Virus
(Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (sinds 2003 staat
de V voor Voedselkwaliteit)
Mineralenaangiftesystem
Niet-Gouvernementele Organisatie
Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaren
Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
Open Method of Coordination
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Stichting Aanvullende Dienstverlening
Seksueel Overdraagbare Aandoening
Unidentified Political Object
Verenigde Naties
World Health Organization
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SUMMARY
The last few decades has seen a strong increase in the number of experiments with
participative democratic arrangements. Experiments such as these are designed to
strengthen the involvement of both experts and citizens in political decision-making
processes. They show an acknowledgement of the fact that Unidentified Political
Objects (UPOs), problems on the crossroads of science and politics, such as
environmental problems, biomedical issues and questions concerning food safety, are
too complicated, too controversial and too contested for central regulation. However,
it would be a mistake to regard these policy experiments solely as an administrative
matter. The central proposition of this dissertation is that they are also a matter of
democracy; when it is unclear which procedures need to be followed or which
institutions ‘own’ a certain issue, administrative questions become a matter of
democracy.
This dissertation makes use of a pragmatist perspective and is based on the work of
Dewey and Latour. It analyses the implications UPOs pose to the manner in which we
conceptualise democracy. From a pragmatist point of view, a political theory about
democracy in modern society should not ignore new problems and possibilities that
come into being as a result of scientific and technological developments. Current
thinking about democracy is strongly determined by a mistaken point of view in
which it is seen as a set of ideals, institutions and practices that constitute the
sovereignty of the people. In my dissertation I assert that democracy should instead
be conceptualised as a project of inquiry that aims to reshape society in problematic
situations. Neither theories about democracy that take the collective will of the
members of a society as their starting point, nor theories that are grounded in the
individual will of the citizens, rhyme with this conceptualisation. Instead, the object
of democracy should be defined as the public. The ‘public’ should not be seen as
consisting of an existing community but rather as one that comes into being and is
constituted of all persons directly or indirectly affected by a particular problem.
The implication of this pragmatist political theory is that formal institutions of the
representative democracy (e.g. elections and proportional representation) are not
sufficiently refined to identify these new publics. For this reason it is necessary to
revise the role of the state. Rather than serving as the neutral servant of the legislative
power, the state should take part in the identification of new political objects and ‘the
public’. This view is shared by a number of contemporary authors in the fields of
deliberative democracy and institutional experimentalism, e.g. Habermas and Sabel.
Where the former advocates a strengthening of the argumentative procedures
between citizens and the state to support the normative validity and the empirical
adequacy of decision-making processes (deliberation) in a theoretical way, it is the
latter whom reflects on the possibility of experiments within existing institutional
regimes (coordination) most concretely.
The question which institutional techniques might serve the state to identify new
publics and ascertain the political objects that affect them, has not yet been answered
satisfactorily however. Therefore, the dissertation discusses two cases to shed more
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light on how new publics come into being and how closely they are intertwined with
new problematic developments.
The first case study concerns the breakout of Aids in the Netherlands when a serious
crisis in blood donation occurred between 1982 and 1983. Due to the lack of political
involvement of the then Secretary of State the formulation of the first anti-Aids policy
was left in the hands of the parties that were affected by the disease. The lack of
organisation of the policy-process led to a remarkable shift: not the question of how
to protect the Dutch population became the main issue but the question of how to
protect the blood supplies. Protection of blood supplies failed however, because of an
imbalance between the interests of the different parties and the strong voice of the
well-organised gay movement. As a result, some 30-40 haemophilic patients were
infected with contaminated blood.
The second case concerns the issue of manure in the Dutch agricultural sector. More
specifically, it was a case of confrontation between existing Dutch and new European
regulations to control the pollution of the ground water by nitrate (mid-1980’s2006). In spite of the juridical regime of the EU with its strong emphasis on
command and control policies and its means-oriented directives, Dutch policymakers designed a sophisticated but labour intensive administration system
(MINAS) that measures the amount of nitrate in the soil taking the differences in the
soil into account. However, since EU regulations do not differentiate between
different kinds of soil and because the policy goals are not achieved, the European
Court of Justice pronounced the Dutch government to be in the wrong.
To make problems such as Aids and manure management a matter of democracy, the
new publics that come into being have to be identified. For that goal more refined
institutional techniques are required. For that reason the concept of ‘mediation’
offers a more promising alternative than the options that are currently offered by the
concepts of representation, deliberation and coordination. Mediation, in this sense, is
the experimental institutional process that aims to articulate new publics. The formal
institutions of democracy are in an unfinished state and need to be revised
permanently to open up for new publics. In sum: no articulation without mediation,
and no mediation without institutional techniques. This dissertation therefore ends
with a further exploration of new ‘mediating’ institutional techniques by discussing
two proposals (destabilisation-rights and mini-constitutions), which stimulate a
pragmatic and experimental democratic repertoire.
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