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Het parool van de 'maakbaatheid van de samenleving' wotdt bijna vanzelfsprekend 

geassocieerd met de hoogtijdagen van de Nederlandse verzorgingsstaat in de jaren 

zeventig, die mooie maar vervlogen dagen dat 'links' het ideologisch initiatief nog in 

handen had. De Nedeilandse samenleving moest niet alleen welvarend, maat vooral 

ook gelukkiger worden 'gemaakt'. Toch dook de begripcombinatie 'maakbaarheid 

van de samenleving' pas op in de titel van een publicatie van het Alberdingk Thijm 

Genootschap uit 1978, zo wordt in de bundel Maakbaarheid. Liberale wortels en he

dendaagse kritiek van de maakbare samenleving ondet tedactie van Duyvendak en De 

Haan vastgesteld (171). Dat was dus luim na de oliecrisis en zelfs na de val van het 

kabinet-Den Uyl, en net vóór de zwaai naar de ideologie van de markt, die met het 

aantreden van Thatchei in 1979 en Reagan in 1981 inzette. Een curieus politiek mo

ment, waarin het gloeiend onbehagen over maatschappelijke stagnatie kennelijk 

nog kon worden toegedekt met een nieuw begrip, dat de mogelijkheden van groot

scheepse oveiheidsplanning opnieuw bevestigde. 

Dat 'maakbaatheid van de samenleving' pas enige tijd na de peiiode waatmee het 

woidt veibonden in zwang is gekomen, geeft het huidige debat eiover een wat dub

belzinnig karakter Het debat gaat uiteraard over de huidige politieke posities, en 

heeft door de verkiezingsoverwinningen van Blair en van Schroder aan belang ge

wonnen. 'Markt' en 'maakbaarheid' wotden als ideologische maatlatten ovet politie

ke ptogramma's gelegd, waaibij niet altijd even duidelijk is of meer markt nu min

der maakbaarheid betekent of juist niet. Het debat is echter tegelijkertijd een inter

pretatie van de politieke en culturele eifenis van de jaren zestig en zeventig in een 

teiminologie, die niet helemaal van toen was en eigenlijk ook niet echt van nu. Het 

is een strijd om een eifenis, waarbij het niet zozeer de vraag is hoe het testament 

moet worden gelezen als wel wie nu eigenlijk de erflatei is. Het debat is, zoals zovele 
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van dit soort retrospectieve debatten, veibonden met een schuldvraag. Tegenstan- REVIEWS 

dets van het ideeëngoed van de 'maakbaaiheid van de samenleving' ('de liberalen') 

rekken het met een associatieve aigumentatie tot aan de grenzen van het groteske 

op, en beschuldigen de roenmalige voorstandeis ('links') van politieke waaghalzerij 

of van domheid. De beschuldigden en hun erfgenamen kunnen zich van twee stra

tegieën bedienen, een inkrimpingssttategie en een uitbreidingsstrategie. In de eetste 

stiategie nemen ze het begtip 'maakbaaiheid van de samenleving' in zijn letterlijke 

vorm, maken het los van alle onderliggende begrippen uit de associatieketen als 

planning en overheidsingrijpen, en zeggen vervolgens dat ze wel voorstander waren 

van de laatstgenoemde begrippen, maar nooit van het eerste. Het feit dat 'maakbaar

heid van de samenleving' als parool pas in zwang is gekomen na de politieke hoog

tijdagen van links zou zo'n strategie niet op voorhand onplausibel hebben gemaakt. 

In de tweede strategie breiden ze de associatieketen nog wat uit, en wel op een zoda

nige manier, dat het gedachtegoed van de liberalen er plotseling óók onder blijkt te 

vallen. Dat is de strategie die in de door Duyvendak en De Haan geredigeerde bun

del de boventoon voert. 

'Door de liberale wottels van de maakbare samenleving bloot te leggen, wil dit boek ten 

eerste de versmade rijkdom van de libetale erfenis tonen. Ten tweede wil dit boek bijdra

gen aan, zo niet een opwaatdering, dan toch een herwaardering van het idee van de 

maakbare samenleving. Wellicht dat na lezing niet alleen liberalen maar ook sociaal-de

mocraten de maakbare samenleving weer voor hun rekening willen nemen' (n). 

Dat is tot nu toe aan dovemansoren gezegd. 

De bundel van Duyvendak en De Haan beweegt zich grotendeels op het vlak van de 

politieke ideologie, en dat geldt ook voor de door Quarles van Ufford en anderen 

geredigeerde bundel De ideologie van de markt. De auteuts van de laatste bundel 

wolden wat mindei gedreven dooi een collectieve politieke agenda dan die van de 

eerste, of het zou in een wat algemenere zin het 'ontneutraliseren' van de marktme-

tafoor moeten zijn, het plaatsen van die metafooi in een politieke, culturele of nor

matieve context. Opmeikelijk is, dat de redacteuren in de inleiding van de bundel 

de ideologie van de markt juist in verband brengen met een groot maakbaarheidsge-

loof, en niet 'markt' en 'maakbaarheid' als tegenpolen zien. Daaibij is dan wel het 

object van de maakbaatheidsdiscussie uit de bundel van Duyvendak en De Haan, 

'de samenleving', vervangen door een ander object, het economisch resultaat. 

'Het marktdenken relativeert het geloof dat politieke actoten de samenleving kunnen 

"maken". Maar het marktdenken breekt niet het maakbaarheidsgeloof af. Integendeel, 

dat gtoeit en bloeit als nooit tevoren. Er is haast een ongebreideld geloof in "manage

ment", in ons "professioneel" vermogen om efficiënt en doeltreffend te zijn. Het geloof 

in maakbare politieke idealen is vervangen door een geloof in de maakbaarheid van resul

taten. Vragen naar middelen, technieken, organisatie verdringen daarbij de vraag: waar

toe?' (20). 
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KRISIS 75 De confrontatie van instrumentaliteit en normativiteit uit de laatste zin van het ci

taat zou uit het boek Maakbaarheid en normativiteit van Maiin Tetpstta kunnen 

stammen, zij het dat hij het niet zou zien als een tegenstelling tussen een geloof in de 

politiek en een geloof in de matkt, maat als twee contexten van beleid en bestuur 

Ondanks het feit, dat het begrip 'maakbaarheid' veelvuldig door Terpstra wordt ge

bruikt, is het boek niet bedoeld als interventie in het 'maakbaaiheidsdebaf of zelfs 

maat als bijdrage aan het debat ovei de vetzoigingsstaat. Het is een systematische in

leiding in het denken ovei bestuui en beleid, en ligt daarom eerder in het verlengde 

van publicaties als Van Biaams Filosofie van de bestuurswetenschappen (1989) dan van 

de diie andere publicaties die hier worden besproken. Terpstra ziet het idee van 

'maakbaarheid' als de onvermijdelijke begeleider van elke vorm van sturing en be

leid, als een kenmerk van het doelgericht handelen van de overheid. Maakbaarheid 

wordt daaidooi niet zozeer verbonden met het nastreven van grote politieke idealen, 

zoals in de bundel van Duyvendak en De Haan, maar met het 'technische kaïaktei' 

van het handelen van een overheidsorganisatie. In beleid wordt de maatschappelijke 

omgeving van de oveiheid geobjectiveeid in een reeks van oorzaken en gevolgen, 

doelen en middelen. Het beleid woidt dan vervolgens in dit denkmodel ingepast als 

een oorzaak, die de door de overheid gewenste verandering totstandbrengt. Terpstra 

noemt dit technische, objectiverende denkmodel de denkfiguur van de machine. 

Als we dus uit het boek van Terpstra een bijdrage aan het 'maakbaarheidsdebat' zou

den moeten destilleren, dan zou die inhouden dat de maakbaarheidsgedachte elk 

overheidsbeleid begeleidt, en daarom onvermijdelijk is. Ze kan alleen worden be

grensd en in evenwicht wolden gehouden door concurrerende denkmodellen, zoals 

die van de communicatie en de normativiteit. 

Staat in beweging van de voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voot 

het Regelingsbeleid (WWR) Donnei staat op een wat andere maniet enigszins bezij

den het 'maakbaarheidsdebat' in de strikte zin. Het is niet zozeer een beschouwing 

over politieke ideologieën als wel een bijdrage aan het denken ovei de staat als pu

blieke institutie in veranderende omstandigheden. De discussie hietovet, zo stelt 

Donner vast, heeft een aantal golfbewegingen gekend en duurt nu al dertig j aai en is 

bovendien internationaal. Er is een wisselende benaming voor de centrale thema's 

van het debat: 'kerntaken' van de staat of overheid, Je-inventing government', pu

bliek domein en markt, politieke en staatsrechtelijk hervormingen, enzovoort. 

Donner neemt de vraag naar de 'kerntaken' van de staat als uitgangspunt van zijn 

boek, maai komt tot de slotsom dat de dynamische wisselweiking tussen staat en sa

menleving het niet zinvol maakt om te proberen dergelijke kerntaken vast te leggen. 

In zijn ruimtelijke en institutionele benadering van de staat is het begrijpelijk dat in 

zijn ootdeel het concept van de 'maakbaaiheid van de samenleving' van perifere be

tekenis geweest is. 

'Eerder is beschreven hoe, onder invloed van economische, politieke en juridische inzich

ten, de sociaal-economische dynamiek en institutionele mogelijkheden elkaar zijn gaan 

versterken in de relatieve beslotenheid van nationale samenlevingen. Alles leek welhaast 

te lukken, waardoor de indruk van een maakbare samenleving kon ontstaan. (...) De 

concepten van sturing en maakbaaiheid van de samenleving ontstonden - achtetaf be-
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zien - op een moment dat Nederland binnen de gemeenschappelijke markt juist de REVIEWS 

greep op ontwikkelingen begon te verliezen' (71 en 87). 

Met andere wootden: het idee van de maakbare samenleving kon slechts bestaan 

door een goed lopend nationaal project (wederopbouw en verzorgingsstaat) binnen 

een schetp begrensde natie. Door de internationalisering van politiek en economie 

zijn die tijden voorbij, en daarmee is de grondslag onder het idee van de maakbare 

samenleving weggevallen. 

De publicaties ovetziend is et eigenlijk niet sprake van één debat, maai van twee. In 

het ene debat speelt het begrip 'maakbaaiheid' een centrale rol, in het andere een 

marginale. Er is ten eerste het politiek-ideologische 'maakbaarheidsdebaf, dat in de 

eerste alinea's van dit artikel al aan de orde is geweest. Dat gaat over de (on)zin, het 

nut en de gevaren van politieke visies, utopieën en vetandetingsidealen. In de dis

cussie staan vootstandets of zelfbenoemde rehabiliteetdets van de 'maakbaarheids-

gedachte' tegenover een niet altijd goed te identificeren tegenstander, die nog het 

best kan wotden aangeduid als 'de tijdgeest'. De meest prominente vertegenwoordi

gers van die tijdgeest zijn op dit moment de 'maiktdenkets', maar ook voor conser

vatieve gemeenschapsdenkers zijn er in principe sterke grenzen aan de politieke 

maakbaarheid. 

Het debat tussen de voorstanders van de 'maakbaarheidsgedachte' en de 'markt-

denkers' gaat niet zozeer over de maakbaarheid op zichzelf, maar over politieke ver

sus economische maakbaarheid, over maakbaarheid als collectief en als individueel 

project. Zowel de auteuts van de bundel Maakbaarheid As die van De ideologie van 

de markt hebben in principe gelijk als zij ervan uitgaan, dat de maakbaarheidsge

dachte gedeeld woidt door liberalen en door sociaal-democraten. Beide stromingen 

gaan in hun optimistisch mensbeeld (om dat oudeiwetse wooid maar weet eens te 

gebiuiken) uit van de veranderbaarheid van de mens en van de samenleving. Er zijn 

natuurlijk uitzonderingen: wanneer het liberalisme a la Judith Shklat in negatieve 

zin wordt omschreven als de politieke doctrine, die gebaseetd is op de afkeer voor 

wreedheid en geweld, passen daar in principe verschillende posities ten aanzien van 

maakbaarheid binnen (Shklar 1989). Maar historisch gesproken bestaat die veiwant-

schap tussen liberalisme en sociaal-democratie ten aanzien van het 'maakbare leven'. 

Het zijn eetdet de levensbeschouwelijk consetvatieven, die uitgaan van principiële 

grenzen aan de maakbaarheid, die bijvoorbeeld worden ingegeven door de biolo

gisch bepaalde of door de zondeval veroorzaakte neiging tot het kwade in de mens. 

Dat zijn de échte tegenstanders van de maakbaarheidsgedachte. 

Toch zetten de auteuts van de bundel Maakbaarheid een stap te vet als ze het li

beralisme niet alleen verantwoordelijk willen maken voor de maakbaarheidsgedach

te, maar juist ook voor het parool van de 'maakbaarheid van de samenleving'. Die 

stap te ver komt in mijn ogen voort uit het negeien van het ondeischeid tussen 

Isaiah Beilins twee vrijheden, de negatieve vrijheid van dwang en de positieve vrij

heid van het levensontweip (Beilin 1996). De kern van het liberale politieke maak-

baarheidsproject was gericht op het scheppen van de maximale institutionele voor

waarden voor een zo groot mogelijk gehalte aan negatieve vrijheid, de kein van een 
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KRISIS 75 (utopisch, sociaal-democratisch) project 'maakbaarheid van de samenleving' is 

noodzakelijkerwijs gebaseerd op een invulling van de positieve vrijheid, die door de 

liberalen zoveel als mogelijk wordt vermeden. Dat is de grondslag van het antago

nisme tussen liberalen en de voorstanders van de 'maakbaarheid van de samenle

ving', ook nu. Vandaar ook dat de 'maakbaaiheid van het eigen leven' door liberalen 

als nastrevenswaardig wordt gezien, en de politieke maakbaarheid van de samenle

ving als een doodzonde. Natuutlijk, er zijn voldoende historische voorbeelden te 

noemen van liberale denkers die het primaat van de negatieve vrijheid hebben verla

ten, en op allerlei terreinen stappen hebben gezet tet politieke invulling van de posi

tieve vrijheid. Die kans is des te grotet naaimate het politieke liberalisme ook steik 

levensbeschouwelijk is ingevuld. In de bundel Maakbaarheid worden daatvan enke

le voorbeelden besproken. Maar het principiële verschil tussen liberaal en 'maker 

van de samenleving' blijft, zoals ook het principieel verschil tussen de christen die 

gelooft in zondeval en de humanist blijft, hoe dicht ze elkaar soms ook in de prak

tijk mogen naderen. 

Mij bevalt het huidige debat ovei de 'maakbaaiheid van de samenleving' niet zo. 

Niet alleen is het vooral op politiek-ideologische posities gericht, maat bovendien 

wotdt het debat gevoeld vanuit twee uiteiste posities. 'Maakbaaiheid van de sa

menleving' en 'matkf zijn in piincipe de maximale en de minimale positie van de 

publieke sectoi in de samenleving. Deze twee extremen slaan alle tussenliggende 

nuances in de rol van de publieke sector dood, en werpen het debat teiug op negen-

tiende-eeuws niveau, alsof het nog gaat tussen de vooistandets van de nachtwakers-

staat en het socialistisch utopisme. 

Ondertussen zijn in de westeise samenlevingen van de twintigste eeuw talloze 

vatianten van betrokkenheid van de publieke sector ontwikkeld en uitgetest, van 

selectieve onthouding via globale regelgeving en toezicht tot dooi de staat gefinan-

cierde en georganiseerde dienstveilening. Er is ervaring opgedaan met privatisering, 

deregulering en decentralisatie, maai ook met nieuwe voimen van staatsinterventie 

en toezicht. Ook daarovet vinden debatten plaats, soms slechts binnen een maat

schappelijke sector, soms met een algemener karakter Dat is het tweede debat dat in 

de hier besproken publicaties naat voien komt. Dat debat gaat ovei de plaats van de 

publieke sector en de staat in de samenleving. Ik beschouw dat debat als belangrij-

kei dan het eetste, niet alleen omdat het meet nuances toelaat in de tol van de pu

blieke sector en daarmee meer recht doet aan de ontwikkelingen in de publieke sec

tor zelf, maar ook omdat het aantal 'spelets' in het debat etmee wotdt uitgebieid. 

Want het gaat dan niet alleen om de publieke sectoi en staat ten opzichte van de 

matkt, maar ook ten opzichte van de civil society, en ovei de vraag of het zwaarte

punt binnen de publieke sector bij de nationale of bij de lokale staat moet liggen. 

In dat debat wordt niet zozeet gekeken naai de politieke doctrines, maar naar de 

institutionele en ruimtelijke dynamiek. Van de besproken publicaties is dat ge

zichtspunt het meest terug te vinden bij Donner. Terpstra laat de institutionele ken-

meiken van de staat evenmin geheel links liggen, maai stelt deze in algemene zin 

aan de otde als 'omgeving' van het bestuur. In enkele bijdragen van de beide bundels 

vindt men een wat meer op de actualiteit toegesneden institutionele benadeling te-
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lug: bijvoorbeeld bij Ewald Engelen in Maakbaarheid en bij Herman van der Wus- REVIEWS 

ten in De ideologie van de markt. 

Ondanks het feit dat het debat over de publieke sectoi etg meandert en meegolft 

met de hervormingspogingen van staat en openbaat bestuur zelf, heeft het desalniet

temin een aantal robuuste uitgangspunten opgeleverd. De belangrijkste zijn de vol

gende: 

i. De staat is een ruimtelijk geoiganiseetd en complex stelsel van publieke insti

tuties. Die publieke instituties zijn elk op een verschillende wijze en in verschillende 

mate vervlochten met maatschappelijke sectoren. Die mate van vervlechting kan va

riëren van globale regie- en faciliteringsfuncties, via ordening, inspectie en subsidië

ring tot het rechtstreeks leveren van goederen en diensten. 

2. De wisselweiking tussen de publieke instituties en de maatschappelijke secto

ren is dynamisch, en laat zich niet voot eeuwig fixeren in vaste afbakeningen of 

'kerntaken'. Die dynamiek veischilt bovendien per sector. Zelfs in de hoogtijdagen 

van het 'marktdenken' in de politiek was er sprake van een algemeen aanvaarde op

mars van de publieke instituties op het terrein van het milieu. 

3. Het gaat niet alleen om de wisselwerking tussen de publieke instituties en 'de 

maikt', maai ook om een reeks van andere instituties, zoals de belangen- en beroeps

organisaties, de semi-publieke dienstvetlenets, de rechtelijke macht, directe oigani-

saties van burgers, enzovoorts. Bovendien is de bevoegdheidsvetdeling binnen de 

publieke sector van belang, met name tussen nationale en lokale instituties. Er lijkt 

overigens wel een tendens te bespeuren om de nationale publieke instituties wat 

mindet een directe rol en wat meer een 'regierol' te laten vervullen, dat wil zeggen 

als scheidsrechte! te laten optreden voor de diverse spelers in een maatschappelijke 

sector 

4. Ovet de positie van de politieke instellingen en met name de democratisch ge

kozen otganen bestaat geen overeenstemming. Volgens sommigen (Luhmann is et 

één van) is de politiek zelf tot één van de vele sectoren van de publieke sector gewor

den, die zich in principe weinig onderscheidt van een sectoi als de gezondheidszorg. 

Volgens anderen is de positie van de politiek weliswaar afgenomen of verspreid, 

maar is er desondanks toch nog een belangtijke mate van politieke regie mogelijk. 

5. Naast de positie van de politieke instellingen staat ook de staat als ruimtelijke 

organisatie ondel druk. Dat heeft te maken met de doorwerking van een aantal 

maatschappelijke ontwikkelingen. De tiansnationaliseiing van economie en cultuur 

is er één van, de politieke integratie van Europa is een andere, en de verminderde 

binding van personen aan plaatsen en instituties is nog een andere. De gemeenten 

hebben, als kleinschalige! politiek-iuimtelijke instituties, overigens al eetdei met 

dergelijke ontwikkelingen te maken gekregen dan de nationale staten, die er nu in 

alle hevigheid mee worden geconfronteeid. 

6. In tegenstelling tot het politiek-ideologisch 'maakbaaiheidsdebaf is dit debat 

sterk empirisch gevoed. Dat maakt het debat vaak wat minder gemakkelijk in zijn 

essentie te begrijpen, omdat het zich uitstrekt ovei velschillende arena's en daar door 

verschillende vormen van empirie wordt gevoed. Het betekent wel dat grootse pre

tenties te toetsen en te weerleggen zijn. Zo wist The Economist in een overzichtsai-

tikel ovet de toekomst van de staat te melden, dat zelfs de meest extreme 'teiugtre-
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KRISIS 75 dende overheden' in het Westen zoals de VS en Gtoot-Brittannië in de jaren tachtig 

en negentig het aandeel van de ovetheidsuitgaven in het BNP nauwelijks hadden we

ten te reduceren (The Economist 1997:11). 

Dit debat oogt veel minder heroïsch dan het debat rond de 'maakbaarheid van de sa

menleving'. Desondanks beschouw ik het als fundamenteler, en wel omdat het ge

woonweg meet recht doet aan de complexiteit en dynamiek van de veihouding tus

sen staat en maatschappij. In dit debat over de plaats van de publieke sector en de 

staat neemt de gedachte van de 'maakbaarheid van de samenleving' een zeer margi

nale positie in. In mijn ogen is dat terecht. De gedachte van de 'maakbaatheid van 

de samenleving' kan het best zo snel mogelijk uit de discussie wolden vetwijdeid. 

Juist voor politieke heivoimeis is het van levensbelang om het Scylla en Chaiybdis 

van de 'maakbare samenleving' en 'de markt' te vermijden, en zich te richten op alle 

veranderingsmogelijkheden in de publieke sectoi die tussen deze extremen liggen. 

Natuuilijk kan ook dat niet zonder politieke beginselen. Maar waar sociale recht

vaardigheid en de bijbehorende rol van de publieke sectot of een maximalisatie van 

de individuele autonomie of het verstetken van de gemeenschappen wel tot die be

ginselen behoren, behoren 'maakbaarheid van de samenleving' en overigens ook het 

platte 'marktdenken' dat niet. Zij komen voort uit een technociatische substitutie 

van het beginsel zelf dooi het middel. 

Dat betekent niet dat de bijdragen aan het debat over 'de maakbare samenleving' 

zinloos zijn. Integendeel, veel bijdragen bevatten juist materiaal om zowel de notie 

van 'de maakbare samenleving' als die van 'de maikt' te relativeten. De al eetdei aan

gehaalde pretentie uit de bundel Maakbaarheid om het begtip 'maakbare samenle

ving' te rehabiliteren als sociaal-democratisch en als liberaal patool beschouw ik wél 

als onzinnig. Die pietentie wetkt als een knellend hainas voor de bundel, waar de 

vaak fraaie historische beschouwingen met merkbare moeite in moesten worden ge

wrongen. Het parool van de 'maakbare samenleving' hoort echt thuis in de traditie 

van het negentiende-eeuwse utopisme of misschien nog in het optimisme van de na

oorlogse nationale wederopbouw, maat was al bij de lancering in 1978 een anachro

nisme. Het is vooi mij volkomen ondootgtondelijk dat je zou willen dat niet alleen 

je eigen stroming, maai ook je huidige politieke tegenstrevers, de liberalen, zich ach

ter een dergelijk anachronistisch begrip zouden scharen, terwijl er zoveel betere be

grippen voorhanden zijn om je politieke positie tegenover de publieke sectot te be

palen. Een fietstocht van Amsteidam naai Broek in Wateiland stippel je toch ook 

niet uit met behulp van de globe van de middelbare school? 
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