Associatieve democratie - linkse hoop
i n bange, n e o l i b e r a l e d a g e n

Recensie van Paul Hirst, Associativedemocracy Newformsof economieand
soc~al~ovemance
Cambruige Polity Press, 1994.2~2pp., en Joshua Cohen en
Joel Rogec^Ass~c~ationsanddemocracy.
Londen- Verso, 1995,267pp.
Als zelfs The Economix- toch niet een kweekvijver van 'hot hlooded radicahsm' - in
haar eindejaarsnummer pleit voor vormen van direcre democratie om het leginmiteirsprobleem van bestaande representatieve mstituties te lijf te gaan, moet er toch
echt iets dan de hand zijn Hoewel Carole Pacemans Partieipation and democratie
theory uit 1970 zich lange tijd op de liieratuurh~stenwist te handhaven en Fneder
N~scholdsOr~~nzsatioâ€
und Dewokratie uit 1969, evenals Rolf SchwendrersModelle
zur RaÃ¡tkukdemokratren Paul Blumbergs Industrial democracy (respecrievelijk uu
1970 en 1968), het zelfs-rot een Nederlandse vertaling wisten te brengen, waren de
daadwerkelijke democratiseringspogmgen uit die jaren eerder schaars en weifelend
dan grootschalig en radicaal De versterking van de 'basis' binnen de PvdA in 1969,
de oprichting - in 1966 -van een polirieke beweging die zich exclusief inzette voor
instit~itioneledemocratisering (D66), de toep om arbeiderszelfbestuur naar aanleiding van de ~ ~ ~ ~ - h e d r i j f s h e zine t1972,
t ~ n ~de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (WUB) in 1970 en de Wetten op de Ondernemingsraad van 1971 en 1979
vermochten de burger niet de substantÃ¬elinspraakmogelijkheden re geven die Pateman cum suis voorstonden. De laarste jaren lijkt het democratisenngsidee evenwel
aan een revival bezig. Tenminste, democratie 'as such' staat weer volop in de helangstelling. Al t e vergaande conclusies mag men daar namelijk niet aan verbinden,
Want ook al gaar het steeds om 'democratie', men heeft het allesbehalve over hetzelfde. Democratie is immers essentially contested. De aandacht valt grofweg uiteen m
drie onderling sterk afwijkende politiek-theoretische perspectieven.
Her eerste betreft de concrete instituties van moderne representatieve meerpartijendemocratieen. Aansluitend hij verschuivingen in de participauevorm van de gemiddelde burger - van partij naar one-tssue-bewegingen als Greenpeace en Amnesty
International - wordt ofwel gesproken van een groeiende kloof tussen 'politiek' en
burger, ofwel van een 'verspreiding' van politieke machtscentra. De belangstelling
voor het referendum, al dan niet correctief, sluit hier nauw hij aan. De verwachting
is dat mtroducrie van vormen van directe participatie binnen representatieve instituties het bestaande democratische tekort zal kunnen opvullen
Het tweede komt voort uit pogingen om mondiale economische prestariever-

K

x

schillen re verklaren. Mede door het fenomenale economische succes van autocratisch geregeerde zuidoost-Aziatische staten is de vanzelfsprekendheidvan de combinatie van kapitalistische markteconomie en democratische rechtsstaat (wederom)
op losse schroeven komen te staan. Deze wesrerse toevalligheid lijkt geenszins de szne qua non voor welvaart en welzijn waarvoor zij lange tijd werd gehouden. Belangrijker is een ethos van vertrouwen en coÃ²peratieOftewel, culturele factoren wegen
zwaarder dan instirutionele, aldus recentelijk - Samuel Huntmgton en Francis
Fukuyama.
Het derde perspectief, ren slotre, is expliciet normatief en daarom het interessantste. Nu de naoorlogse welvaartsstaat met grote economische en morele problemen
kampt en dus in toenemende mate kwetsbaar blijkt voor aanvallen van neoliberale
zijde, zoekt 'links' voor een antwoord onder het historische stof naar democratische
alternatieven voor etatisnsch centralisme. Eis is daarbij dat zij zowel de sturingscapaciteit van de centrale overheid en de autonomie van het individu vergroten als economisch en electoraal haalbaar zijn. Teruggrijpend op oude basisdemocratische tradities binnen de social~snschebeweging zien 'nieuw linkse' coryfeeÃ«als Habermas,
Blackburn, Michnik, Miller en dus ook Joel Rogers, Joshua Cohen en Paul Hirst in
verdergaande democratisering htr instrument voor verdere verbreiding van mdividuele en collectieve vormgevmgsmogelijkheden dan onder bestaande institutionele
condities mogelijk is.
De vraag is hoe reeel dit is. Per slot van rekening zijn de meeste democratiseringsaanzetten van de jaren zestig en zeventig, althans hier te lande, in welwillendheid gesmoord, Pateman en Nascholds democratieklassiekers worden niet meer gelezen; de
WUB is niet meer; de ondernemingsraad heeft zich ontpopt tot een tam platform
voor secundaire arbeidsvoorwaarden waar zeker geen dwingende voorstellen voor
grotere werknemerszeggenschap van verwacht hoeven te worden; binnen de PvdA
opereert de partijtop nu al weer sinds maart 1972 op grote en groeiende afstand van
de 'basis'; en met de inttoducrie van een tandeloos correctief referendum is de raison
$Ãªtr van D66, op de gekozen burgemeester na, zo goed als komen te vervallen.
Kortom, doet 'links' er niet beter aan uitbouw van her democratiebeginsel voorlopig
in de ijskast te laten en zich re beperken rot verdediging van bestaande welvaarrsarrangementen? Deze vraag kun je ook omdraaien als desondanks uitgewerkte democratiser~n~svoorstellen
zoals die van Paul Hirst en die van Joshua Cohen en Joel
Rogers ter tafel komen, in welk opzicht verschillen deze dan van de democratisermgsaanzetten uit de jaren zestig en zeventig? Waarom denken Hirst en de zijnen te
slagen, waar Patemans neo-republikeinse lofzang op parricipane als levensstijl faalde?

-

-

Hirsrs monografie is een voor de hand liggend uitvloeisel van zijn belangstelling
voor her werk van Britse 'pluralisten' als Laski, Figgis en Cole, die, net als Hirst, het
geheel eigen karakter van de verenigingen, stichtingen, partijen en bewegingen - oftewel, associaties - benadrukken die in moderne maatschappijen de ruimte tussen
het private en het
bevolken. Het omvangrijke essay van Cohen en Rogers samen met hegeleidende commentaren eerder verschenen in her tijdschrift Politics
Ã®'Socie- is het product van dezoektocht naar democratische antwoorden op contemporaine bestuurskundige vraagstukken. Evenals Hirst komen Cohen en Rogers

uitemdelijk terecht bij een pleidooi voor grotere bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor democratisch bestuurde verenigingen die zich noch naar de publiekrechtelijke noch naar de privaatrechtelijke logica voegen.
Hoe verschillend de respectievelijke vertrekpunten ook mogen zijn, zowel Hirsts
monografie als het essay van Cohen en Rogers bestaat uit een inspirerende cocktail
van kritische maatschappijtheorie met een scheut concreet utopisme. I n grote lijnen
delen zij de bekende sociologische diagnose dat de crisis van bestaande verzorgmgsarrangementen herleid kan worden tot een onophefbare spanning tussen de complexiteir van de sociaal-economische werkelijkheid enerzijds en de structurele beperkingen van een centralistisch bestuurssysteem anderzijds. Met neoliberalen ais
Hayek nemen zij afscheid van een zuiver discursief, cogniuvistisch kennisconcept,
en benadrukken zij het belang van de zogenaamde 'racit knowledge' die ligt ingebed
n gebruiken, tradities en praktijken.
Anders dan Hayek en zijn neoliberale aanhangers beschikken Hirst, Cohen en
Rogers echter wil over instirucionele fantasie. Uit de crisis van de welvaartsstaat
volgt niet als vanzelf de oplossing van meer marktwerking en absolute eigendomsrechten, zoals neoliberalen menen. Er is veel meer mogelijk, en sommige van die
mogelijkheden presteren op moreel vlak zelfs veel beter en op economisch vlak ren
minste niet slechter (en vaak beter) dan de neoliberale marktsamenleving. O m hier
zicht op te krijgen moeren valse tegenstellingen plan versus markt, vrijheid versus
gelijkheid, staat versus samenleving, publiek versus privaat, et cetera - terzijde worden geschoven. Dergelijke tegenstellingen, aldus met name Hirst, hebben te lang de
zoektocht naar functionele equivalenten voor bestaande vormen van markt, democratie en rechtsstaat geblokkeerd. De inzichten die recent institutioneel vergelijkend
onderzoek naar welvaartsstaten, belastmgregimes, industriele verhoudingen en
macro-economische politiek hebben opgeleverd, vestigen de aandacht juist op de
sterke verwevenheid van staat en markt, vooral op juridisch vlak, en op de veelvormigheid van concrete markten. In de institutionele details schuilt de mogelijkheid
tor transformatie van complexe samenlevingen als de onze.
De drie basisprincipes van associatieve democratie beantwoorden alle aan het
cruciale inzicht dar her vermogen tot centrale sturing principiele beperkingen kent.
Het eerste luidt dat individuen heel wel in staat zijn hun belangen via dehberatieve
processen te herformuleren in publieke termen. Dit wil zoveel zeggen als: democratie moet meningsvormend zijn, in ieder geval moet zn meer zijn dan louter belangenrepresentarie Actieve deelname aan democratische processen gaat namelijk onherroepelijk gepaard met (moreel wenselijke) wijzigingen in rnotivane en gedrag. In
de woorden van Cohen en Rogers:

-

'Vertrekkend vanuit een faire uitgangssituatie en gegeven de verwachting dat de uitkomsten van her deliberat~eprocesbindend zullen zijn, mag worden aangenomen dat de participanten meer open zullen staan voor de belangen van anderen dan onder andere condities het geval zou zijn geweest' (1995, 160).
Het tweede principe luidt dat democratische besluiten het beste op dar bestuurlijke
niveau genomen kunnen worden waar ook de implementatie ervan moet plaatsvin-
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den. En dat moet dan zowel territoriaal als functioneel begrepen worden. In de
woorden van Hirst:
D e beginselen van associatieve democratie staan haaks op zowel her centralismevan de
moderne staar als op zijn soevereiniteitsclaim. Associatieve democratie behelst een opdeling van verantwoordeh)khedenin zo veel mogelijk afzonderlijke domeinen, zowel terntonale als functionele, en het terugbrengen ervan tot zo kleinschalig mogelijke en 7 0 lokaal mogelqke autoriteiten' (1994,26)

Functionele en territoriale decentralisatie dus, of subsidiariteit - niet alleen om de
kwaliten van de besluirvorming te verhogen maar ook om de mogelijkheden van actieve democratische participatie te vergroten.
Ten derde geldt dat associaties alleen dan moreel acceptabel zijn wanneer zij gestoeld zijn op vrijwilligheid; 'de kern van de theorie,' aldus Hirst, 'is de vrijheid van
individuen om zich te verenigen' (1994,49). Individuele autonomie valt alleen te garanderen wanneer de gemeenschappen waarvan een individu deel uitmaakt gekozen
gemeenschappen zijn, geen lotsgemeenschappen. Dat, op zijn beurt, vereist constitutioneel verankerde civiele, politieke en sociale rechten. Associatieve democratie
komt dus neer op de combinatie van het delegeren van overheidstaken naar kleinschaligere semi-publieke verenigingen, bij gelijktijdige democratisering van deze
verenigiiigen en een zo omvattend mogelijke invulling van het bestaande stelsel van
constitutioneel gewaarborgde rechten.
De intellectuele wortels ervan zijn nier moeilijk te traceren. Ten eerste de democratietheoretische vertaling van het Kannaanse autonomieconcept en Rousseaus algemene wil - de burger regelijk als auteur en als ontvanger van democratische wilsbesluiten - zoals uitgewerkt door Hirst in Rrpresentative democracy and cts limits
(1990) en door Cohen en Rogers in On democracy (1982).Ten tweede het katholieke
corporatisme met zijn subsidiariteitsbeginsel en zijn ideaal van volkskapitalisme en
kleinschalige, ambachtelijke productie. En ten derde het staatspluralisme van Laski
en consorten met zijn nadruk op cooperatie, zelfbestuur en functionele representatie en zijn afkeer van het centralisme en collectivisme van her Britse Fabianisme en
zqn technocratische en paternalistische compromissenpolitiek.
Aan deze principes kunnen uiteraard verschillende - meer of minder radicale - invullingen worden gegeven. De ininiinumvanant is die van Cohen en Rogers. In antwoord op de complexiteirstoename van moderne samenlevingen en her navenante
verlies aan legitimiteit en smringscapaciteit van centrale overheden betogen zij dat
u m e r e beschikkingsbevoegdheden voor 'associatieve arena's' de effectiviteit (en
daarmee de legitimiteit) van moderne staten zal vergroten. Het gaat hen dus primair
om ontlasting van centrale overheidsinstanties door formulering, implementatie,
uitvoering en controle van beleid over te dragen aan het maatschappelijk middenveld, zoals dar in CDA-kringenheet. Het geconstrueerde karakter van de meeste associaties evenwel benadrukkend, menen zij dat centrale overheden er goed aan doen
actief hun eigen opvolging te regelen; vanfirstproblrm solver'[sl dienen ZIJ zich te
transformeren totjÃ¬rsorgantzer[sl vfsocial capacmesfor their solution. Inzicht in de

beperkingen van centrale stunng zou moeten volstaan om deze transforma~iein
gang te zenen. Associatieve democratisering is bij Cohen en Rogers uiteindelijk een
taak van de centrale overheid en dus een top down-proces.
In de maximumvariant van Paul Hirst daarentegen krijgen associaties in de eerste
plaats meer en belangrijkere overheidstaken en verantwoordelijkheden overgedragen, waaronder de verantwoordelijkheid voor hovenminimale verzorgmgsarrangementen hij een gegarandeerd basisinkomen. Volgens Hirst moet dan ook niet langer
associati
van secov~dur~
s Cohen en Rogers in de titel van

voorzieningen worden verstrekt aan direct staatstoezicht te onttrekken' (1994,117).
Hoewel Hirst dus minder dan Cohen en Rogers op de smringscapaciteit van
centrale overheden vertrouwt, draait het ook bij hem om hec afstoten van raken en
verannvoordelijkheden inclusief de bijbehorende financiele middelen - naar lagere organen. En uiteindelijk is dat proces ook bq Hirst in handen van centrale overheidsm'itanties, waar dan ook een betrekkelijke grote bevoegdheid, vooral in de
voorwaardelijke sfeer, blijft liggen. Zo kan een vrijwillige associatie pas publieke financienng claimen wanneer haar interne organisatie aan strikte democratische cntena voldoet, wanneer de dienstverlening beantwoordt aan publiekelijk vastgestelde
normen en wanneer exzt-rechten zijn gewaarborgd.
Het is duidelijk dat dit hoge eisen stelt aan de sociaal-economische context - gelijkheid - en alleen leefbaar is wanneer civiele, politieke en sociale rechten constitutioneel 7 i p gegarandeerd - stabiliteit en bestaanszekerheid. Door middel van het
stimuleren van kleinschalige, innovatieve productieclusters - bestprarticex hoopt
Hirst de dreigkracht van economische machtsconcentraties te ondermijnen en de
sociaal-economische kansengelijkheid te cregren die sinds de Toqueville als sme qua
non voor effectieve democratisering geldt. En door associatieve democratie niet te
presenteren als vervanger maar als complement van bestaande representatieve instituties, hoopt Hirst de hestaanszekerheden te garanderen die individuele en collectieve experimenteerl~isteerst vermag te doen ontvlammen.

-

-

Het klassieke democratische vraagstuk van 'meerderheidstirann~e'mag hiermee dan
een al even klassiek antwoord hebben gekregen - spreiding en scheiding van macht
en verantwoordelijkheden, territoriaal (federalisme) dan wel functioneel (wiaspolztiras) of een combinatie van beide - de mogelijkheid dat minderheidssrandpunten
onder associatief democratische condities niet toch rneerderheidstizrheszullen innemen laar zij onverlet. Hoe te voorkomen dat - negatief dan wel posmef geprivilegieerde minderheden hun territoriale enlof functionele meerderheden aanwenden
om de besluitvorming te monopoliseren? Hirst noemt dit het gevaar van ottomunzzatton, of, in goed Nederlands, 'balkanisering'. De kwestie is nu ofverdergaande de-
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mocratisering op deelterreinen onder post-metatysische, multiculturele condities
niet juist een uitnodiging tot segmentatie inhoudt, een gevaar dat vervolgens alleen
zouzqn in te dammen door een overkoepelende nationale saamhorigheid.
Hirsrs antwoord is tegelijk een ontkenning en een bevestiging. Wie het pluralisme aanvaardt, ontkomt er niet aan tevens re accepteren dat die nationale saamhorigheid dunner en dunner wordt. Maar waarom zou dat kwalijk zijn, zo vraagt Hirst.
Sociale stabiliteit vereist niet een dik gedeeld ethos of een consensus op hoofdzaken.
Daarvoor volstaat het collectieve leerproces van een gezamenlijke beslechting van
verdelingskwesnes; conflict kan heel wel fungeren - en heeft historisch gezien ook
veelvuldig gefunctioneerd - als fundament voor een virale democratische rechtsstaat. Hitsts hoop is dat zijn pluralistisch regime zal uitmonden in een complex
bouwwerk van overlappende lidmaatschappen die geen van alle bepalend (hoeven

zijn voorwaardelijkheid -

Anderzijds onderkent Hirst wel degelijk het belang van een stabiele, overkoepelende democratische rechtsstaat. Uiteindelijk is dit het platform waar eventuele
grondwetsschendingen moeten kunnen worden aangekaart en bestraft. En daar vinden we dan het eerste verschil mei de aanzetten van Pateman en consorten; Hirst en
de zijnen is het niet re doen om een perfectionistisch pamcipatie-offensief across the
board, maar slechts om een aanvulling van bestaande representatieve instituties met
bij sociale en economische orgamsademocratische veranr~oordm~sverplichtingen
t e . Participatie wordt niet als het summum bonum gezien. Van belang is slechts de
introductie van de mogelijkheid rot zeggenschap, waar dat momenteel onder liberale
democratische condities ontbreekt.

te kunnen komen dan het 'nieuw linkse' off
evenals een huurle
are' democratie dus voor onmogelijk. John Stuarr
government welgeteld drie regels aan de mogelijkopinievorming dus gedelegeerd te worden aan een algemene vergadering. Daarenboven is de beste regering, aldus Mill, de regering door de wijsten en dus een regering door enkelen. Een dikke eeuw larer deed de Amerikaanse politicoloog Robert
Dahl her nog eens dunnetjes over. In zijn theoretische reflectie op de vormen van
massa-participatie, waarin de studentenbeweging van de jaren zestig grossierde, concludeerde Dahl dat noch de kwaliteit van de besluitvorming, noch het tijdsbeslag

van deze vormen van participatie uitbreiding ervan tot de Amerikaanse bodypolitic
rechtvaardigden.
Sinds de Zwitsers in 1866 met hun partiapatoir federalisme begonnen, weten we
dat deze tegenwerpingen grotendeels schijntegenstellingen zijn. Wie grotere participatiemogelijkheden voorstaat, is niet automatisch tegen representatieve instituties,
tegen verdergaande democratisezoals omgekeerd de de~kundi~heidsar~umenten
ring ook representatieve instituties raken; als effectieve besluitvorming kleine gremia van experts vereist en als rationele burgers wel wat beters te doen hebben dan
participeren, waarom dan uberhaupt voor democratische inspraak, hoe minimaal
ook, geopteerd? Met andere woorden, alleen wanneer onder directe democratie volledige inspraak over alle onderwerpen door alle betrokkenen wordt verstaan, snijdt
de onmogelijkheidsknnek van tijd, schaal en expertise hout. Realistische voorstander;) van meer participatie staan echter het deeltijd- en toerbeurtptincipe voor.
Meerkeuxreferenda en radicale decentralisatie, in combinatie met creatieve toepassingen van nieuwe technologieen, zijn daarvoor de instrumenten bij uitstek. Lopende zaken en routinebeslissingen kunnen evenwel het beste overgedragen worden aan
een gekozen parlement van politieke professionals, teneinde de participatiebereidheid van de burger nier te overvragen. Hirst, Cohen en Rogers zijn overduidelijk
pdrticip~toirerealo's.
Deze onmogelijkheidskritiek wint aan plausibiliteit als het gaat om democratisering buiten de sfeer van (apolttiquepohttcienne, en dan met name om democratisering binnen ondernemingen. Wat erbinnen op morele gronden wordt verworpen namelijk dat technocratische expernse zwaarder dient te wegen dan individuele gelijkwaardigheid - wordt erbuiten op instrumentele gronden klakkeloos onderschreven. Economische democratie geeft geen pas; leiding geven is wat de manager doet,
de uitvoerder heeft slechts uit te voeren. Zowel Hirst als Cohen en Rogers laten aan
de hand van recente managementliteratuur en het uitdijende onderzoek naar institutionele voorwaarden voor regionaal economisch succes zien dat deze vertelling
thuishoort in de hierarchische onderneming van gisteren; hedendaagse marktcondines - instabiel, onzeker en gefragmenteerd- zetten een premie op platte, democrat~schearheidsorganisaties. Met een beroep op het cruciale belang van 'sociaal kapitaal' en wederzijds vertrouwen betogen zij dat democratie en efficientie heel wel
kunnen samengaan, niet alleen binnen de onderneming maar ook tussen ondernemingen.
Zo verbetert bedrijfsinterne zeggenschap de toegang rot praktische, lokaal gesitueerde kennis; neemt de kwaliteit van beslissingen roe doordat ze op de werkvloer
gelegitimeerd moeten worden; vergroot democratische inspraak het draagvlak, wat
de implementatie van beslissingen vergemakkelijkt; kan participatie in tijden van
herstrucrurering voorkomen dat re gemakkelijk voor de contraproducueve optie
van downstzmg wordt gekozen; geeft democratisering 'stem' aan het lange-termijnbelang van de werknemer; draagt democratisering bij aan de verlaging van transactiekosten; en genereert medezeggenschap die condities -wederzijds vertrouwen die noodrakelijk zijn voor een hoogwaardige economische omgeving.
Nationale en regionale overheden spelen hierbij een belangrijke voorwaardenscheppende rol; constratnts in de vorm van 'flexibele rigiditeiten' - scholingsplicht,
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zeggenschapregelingen, arho-wetgeving, kwaliteitscriteria, minimuminkomen, er
cetera -zijn niet alleen de restricties op de eigendomsrechten van de ondernen~er
die neoliberalen erin willen zien, maar spelen juist een belangrijke mogelijkheidcreerende rol. Het Duitse co-determmatse-beginsel dat instemming van werknem e s i j d e met strategische managementsbeslissingen vereist, wat de loyaliteit van de
werknemer vergroot en de arheidsmohiliteit verkleint en dus een positieve invloed
op de scholingsinspanning van Duitse ondernemingen heeft, is hier een goed voorbeeld van. Doordat dergelijke wettelijk afgedwongen mspraakregelingen gemakkelijke maar op de lange duur contraproducueve uitwegen blokkeren, zijn de voorstellen van Hirst en kompanen, anders dan die van Pateman cum suis, niet alleen
moreel, maar ook bedriJfseconomisch attractief. In dit neoliberale tijdsgewrkht een
niet te onderschatten voordeel
Iedere aanzet tot democratische radicalisering draait uiteindelijk om het vergroren
van individuele en collectieve mogelijkheden om het eigen bestaan vorm te geven.
De kwestie of dat ook is wat mensen willen, is daarom niet onbelangt'ijk. Voorsranders neigen er nogal eens toe wat dit betreft een 'utopisch' voorschot op de toekomst
te nemen. Dit is uiteraard de beroemde 'leerschool der participatie' die sinds Rousseau als panacee voor electorale passiviteit wordt gezien; mensen willen wel maar
kunnen niet, en als ze eenmaal kunnen, zullen ze het willen ook. Deze remedie is
ongeldig; om effectief te zijn moet zij vooronderstellen wat nu Juist ter discussie
staat -parricipatiebereidheid, een democratische habitus of een democratisch ethos;
een drogredenermg diepetztio prmcipii heet,
O p de vraag of het theoretisch enlof praktisch primaat nu bij context ofactor, hij
institutie of praktijk moet liggen, zijn in beginselen twee radicaal tegengestelde antwoorden mogelijk, met ook twee diametraal verschillende politieke handelingsstraregieen. Wie kiest voor actor of praktijk verklaart gegeven preferenties voor heilig;
hij ofzij zal er - defaitistisch - in moeten herusren dat aan een ontoereikend democratisch ethos nu eenmaal nier valt te sleutelen. Wat er ook maakbaar is, electorale
voorkeuren zijn dat zeker niet. Wie daarentegen kiest voor context of institutie
loopt al snel het gevaar bestaande preferenties paternalistisch te bagatelliseren. Omdat voorkeuren restloos opgaan in de context, volstaat institutioneel tuinieren om
de gewenste gedragswijzigingen te bewerkstelligen. Wat zich na het - ideologische
failliet van 'de maakbare samenleving' ook aan maakbaarheid mag onttrekken, electorale preferenties zeker niet.
In hun afkeer van het defainsnsch conservatisme van het ene uiterste, slaan Cohen en Rogers door naar het andere. Daarmee maken zij het zich in Hirsts optiek te
gemakkelijk. Cohen en Rogers benadrukken namelijk sterk het kunstmatige karakter van associaties. Omdat context of institutie in belangrijke mate bepalend is voor
ethos en praktijk volstaat sturing van hovenaf. Institutionele innovatie is m hun variant van associatieve democratisering unprohlematisch. Dit stellig vertrouwen in
institutionele maakbaarheid mondt volgens Hirst evenwel uit in een weinig heilzaam dilemma; om effectief te kunnen vormgeven, moet de associatieve vormgever
tegelijk voldoende autoritair en voldoende democratisch zijn; 'maken' vereist vowel
distantie, neutraliteit en objectiviteit, als (in een democratische context) democrati-

-

sche legitimiteit O p empirische gronden meent Hirst vervolgens dat de enige uitweg u ~ dit
t dilemma het afzwakken van her geconstrueerde karakter van associaties
is. Hir'it: 'Het construeren van associaties door overheidsorganen kan alleen plaatsvinden wanneer reeds vormen van quasi-geconstrueerde en quasi-politieke solidariteit aanwezig zip' (Cohen en Rogers 1995,107)In grote lijnen is dit mijns inziens correct. De stelling dat menselijke interactie,
mits vrijwillig, wederzijdse sympathie bevordert, mag dan een van de best gestaafde
sociaal-psychologische generalisaties zijn, dit laat onverlet dat interactie zelf pas mogelijk is op de grondslag van een basaal wederzijds vertrouwen. Noch botst zij met
het inzicht dat het antwoord op de vraag waarom nu pist deze personen met elkaar
inteiacteren en niet anderen, gezocht moet worden in omstandigheden die betrekkelijk los staan van het interactieproces zelf, zoals toevallige functionele of territoriaIe nabijheid, fysieke of mentale sahents, et cetera.
De erkenning dat er -pace Cohen en Rogers -wel d
mate waarin associaties ~econstrueerdkunnen worden, b
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none van 'maakhaaiheld' onhoudbaar is. 'Niet alle staten zijn wat dit betreft even
goed uitgerust (..J. De voorwaarden voor het construeren van effectieve vormen
van coeperatie zijn niet overal in gelqke mate aanwezig,' aldus Hirst (Cohen en Rogers 1995,109).
O f her voorstel van associatieve democratisering zijn belofte van linkse hoop in
bange, neoliberale dagen zal kunnen waarmaken, is uiteraard aan de kiezer. Alleen
wanneer het voorstel voldoende politiek enthousiasme weet te genereren kan het
wat dat betreft geslaagd worden genoemd. Dat is momenteel niet het geval, en iedere uitlating hierover is dus speculatief. Toch kan Iets meer worden gezegd over de
vraag of het voldoet dan de eisen die de acniele politieke en sociaal-economische situatie stelt
Omdat Hirst rum suis a c h niet blind tonen voor de kern van 'waarheid' in de
neoliberale kritiek op de naoorlogse welvaartsstaat - kon: zij genereert n u eenmaal
'perverse neveneffecten', zij is niet berekend op hedendaags pluralisme en zij doet nu
eenmaal onrecht aan de rijkdom van menselijke mogelijkheden- is de strategievan
verdeigaande democrarisenng mijns inziens inderdaad te prefereren boven behoud
van het bestaande, laat staan boven omvorming in de richting van de neoliberale
marktsamenleving. Anders dan die sociaal-democraten die zich bereid tonen een
verdere verwezenlijking van de verhchtingsidealen te offeren voor behoud van naoorlogse instituties, en anders dan weer andere sociaal-democraten die bestaande instituties maar wat graag inruilen voor de neoliberale illusie van grotere individuele
vrijheden, gebruiken Hirst en de zijnen het libertaire momenturn om de 'ruige bevrijding' door het neoliberalisme van haar 'ruigheid' te ontdoen zonder de noodzaak
van 'bevrijding' van een knellend centralisme te ontkennen. Het is kortom haar 'realisme' dat associatieve democratie bij uitstek tot een utopie van deze tijd maakt.
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