
Wie zijn de vrienden van een open samenleving? Zij die pleiten 

voor een bepaalde levenswijzc of zij die pleiten voor minder regu

lering, minder staat, meer abstractie en meer globalisering? Deze 

vraag kan pas beantwoord worden wanneer wij onze samenleving 

zien als bestaande ui t drie sferen: een publieke sfeer, een prive

levenssfeer en een economische sfeer. In de boeiende bundel 'De 

open samenleving en haar vrienden: in discussie met Jan Glastra 

van Loon' worden de economen echter node gemist. 

T
ocn J.F. Cla'>tra van Loon. na 

twcc jaJr <.;tJat-,-,ccrctari~ op 

hct dqJartcmcnt van Ju-,titic 

vi~eur~ en advic-.;organcn n1ct ccn vcclal 

hogc graad van spccialislische ck,kun

dighcid Hct tunctioncren van onzc 

parlcmentairc democratic 

wordt doorkruisl door 

proLTl.,<..,Cll, \\'JJfill lllZH . ."ht 

vcrdicht ot vcrdund 

tc Z!Jn gcwec-,r, 

in I 'l75 onvrijwdlig op

<,laple, hcdt hi) zip1 crva

ringcn nccrgc<.,chrcvcn in 

ccn hoekje met de t1tcl 

'Kanalcn graven' In het 

laatqc hoofdquk mijmert 

hiJ over de rol van her 

amhtclijk apparaat in om 

rcgcnng'i-,tcl-,el. Hij vraagt 

zich al ol de voor hclcid 

en politick relcvantc inlor

lllJtlc wei hinncnkoml, zo- Prof. dr. EJJJ\1 

worclt. 1 Hct loen reeds 

opgcn1crktc gchrck ZlJil 

dwarwcrhindingen tu.,.,cn 

hct amhtci1Jkc apparaal en 

de maatschappij were! uit

gcwerkt 111 hct '"""Y 'De 

ruimtc waarin \Vij Ieven' 

dat in I CJCJ.J door hct 

Wcten<,chappclijk llurcau 

van [)()() wcrd uitgcgcvcn als dat zou moctcn. Wat Kint~11m1 SJ 
aan inlormatic do(Jrkoml, zo qclt hij. i'> 

athankel1jk cncrzijd'> van de mate waar

in e11 de manicr waarop grocpen ziJn 

gcorgani<,ccrd, andcrzijd-, van de toc

gankclqkhcid van bcpaalde in'>ta11t1c<, 

[ )c rcgcri ng \vord t OJllgcvcn door cTn 

kram van tijdcliJke en pcrmanenlc ad-

( llV II'!) 

in de scric 'ldeccn' 

Dezc tek'>l " voorgclcgd aan een der

ticntal vrienden. collcgac en gcpromo

vccrdcn van J F. Claslra van Loon. llij 

gclcgcnheid van diem vijtcnzevcntig'>lC 

verjaardag z1jn de UlllllllCnlarcn en 

wccrlcggingcn op d1t c-;;.,tly gchundcld. 
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In het essay 'De ruimte waarin wij Ie

ven' wordt onzc san1cnkving gekarak

teriseerd als een be<,tcl dat bcstaat uit 

domeinen of '>fcren. De private, gc'>lo

ten ruimtcs worden omgcven door ecn 

publieke ruimte, waar openhcid, recht 

en gezamenli)kc he.,luitvorming hecr

sen. Hct ondcr<,chcid tusscn privaat en 

puhliek is fundamcnteel voor de rechts

staat en de democratic, die ergcm in 

het essay 'wonderen' worden gcnoemd 

'niet aileen van vcrnuft, maar vooral van 

gccumuleerdc, uit praktijkervMing 

voortgekomen, inzichtcn in de neigin

gen en cigen<,chappen van de men< 

i\laar de puhlieke ruimtc is nu gefrag

menteerd in <,pccialistische suh-ruimtes. 

De clcskundigen spelen een steed., he

langrijker worclcnde rol in de hesluit

vorming. waardoor de puhlieke ruimtc 

onoverzichtelijkcr en ondoorzichtiger 

wordt en de clcmocratie verzwakt 

wordt. De burger zeit wordt er steeds 

mindcr hi) hetrokken. Op zich zou dit 

al erg gcnoeg zi_jn, n1aar bovcndicn 

wordt de kwJiitert van de hesluitvor

ming er niet hcter op: slcchte tocpas

baarheid van de hesluiten. Hct essay 

pleit voor ecn herstcl van een democra

ti'>chc hcsluitvorming. De puhlicke 

ruimtc client opnicuw toegankelijk te 

worden gcmaakt. Hierhij wordt onder 

andere gedacht aan een zekerc ontdc

partementalisering, cen districtenkie<,

stelsel en referenda. [)at is niet zo 

nrcuw, mJar wei intrigerend is de po

ging van Clastra van Loon om de ver

nicuwing in het politiekc hestel te 

verbinden met ecr1 verandering van on

ze politiekc cultuur, ecn herovering van 

de publicke ruimte en een gclijke dia

loog tu<,<,crl burger en overhcicl. 

Open samenleving 
De hundeling van commcntarcn were! 

voorzien van een titel, die rderccrt aan 

The open society and Its cne1111es' Karl 

Popper wa<, aan dat hock in maart 19:lH 

begonnen toen hij het nieuws van de 

Duitse invasie van Oostenrijk hoorclc. 

1-lij wcrkte viJIJaar aJn een tebt waarin 

hij ongewoon <,chcrpe kritick uitoefen

dc up PIJto, Hegel en KJrl i\brx. In dit 

hock probeerde hi) de gehcurteniS'>en 

die lcidden tnt de Twecde Wereld

oorlog tc plaatsen alsmede pmhlcmen 

aJn te gcven die zouden ontstaan na 

die oorlng. t'\lct zrJn kritiek op i\larx en 

hct historicisme hecft hij jarcnlang be

trekkclijk aileen gestaan in hcpaalcle 

acaclemi-.chc kringcn. In het kort komt 

de analyse van Popper nccr up ccn idc

ilal-typi<,che vergelijking tusscn '>tam

mensamcnlcvingen, die concreet, col

lectid en ge<,lotcn zrJn, met riltionele 

maatschappiJen, die abstract, individu

alistisch en open zijn. Het gaat hier om 

cen interpretatie, cen />oint of PrerP, bc

docld om hi.,torisch materiaJI eens an

clers tc beki)ken en te orclenen. In de 

ogcn van Popper ondcrgingcn de 

Criehc -.tad<,taten die idcaJI-typischc 

ontwikkeling van traditionclc '>ilmenle

ving nJar ccn n1ccr rationclc 11ltElt

'>chappij in de zc.,de en vijfcle eeuw 

voor Christu'>. Hij ziet de politieke op

Jn.,.,ingcn van die tijd in Sparta al., een 

reactionairc poging 0111 de ~tamnlcn~a

menlcving te hehouden. Het uitcenval

lcn van een tri!ditionelc, geslnten 

~amenlcving veroorzaakt vcrwarring. 

Sociale veranclering vergt nu eenmaal 

vccl van de lcclcn van een samenlcving. 

En de verandering naJI" een abstrJcte 

maatschappij vergt mrsonahlerrcss, huma

nitcit en ccn acticf gcvoel voor besluit

vorming. In de plaats van allerlci 

familialc en magischc vcrplichtingcn 

treden abstracte plichten De ontwikke

ling van de filosofie is dan ook, naar 

zijn inzicht, een antwoorcl op de instor

ting van de gesloten samenlcving. t'vlaar 



ook andere antwoorden, andere reac

tiel zijn 111ogclijk Tc hcginnen hij 

Heraclitus zijn cr hlmotcn tcgcn hct 

individuali-,me, tcgcn de vcrzwakking 

van lamilichandcn, tcgcn hct dcmocra

tisch karaktcr van cen open 111aatschap

pij gcwccst. Socrates zou voor haar 

idealcn stcrvcn, maar Plato, zijn mccst 

hcgaaldc leerling, vcrzcttc zich tcgcn 

de open 111aatschappij Plato conci

piccrde zijn aanval als ccn kritiek op 

het type sa111cnlcving dat Sucrate<, vcr

moordde. In Plato\ 'Wctten' is er geen 

plaats mccr voor vrije discus<,ic, kritiek 

op de politiekc institutics ol VriJC ver

spreiding van idcecn. Plato worclt nccr

gezet als een inncrlijk vcr<,chcurd 

iemand. Wie zou cigcnlijk tcgcn de hu-

111anitairc opvattingen van Socrates 

kunnen zijnc Plato had geen vertrou

wcn in de vrijheid en de hu111anite1t van 

cen open maat-,chappij. De gcslot<:n sa-

111enleving is onhcrcikbaar, doordat zc 

achtcr ons ltgt. Popper prohcert ons te 

ovcrtuigcn dat de wcg van de redelijk

hcid, van de kritische omgang met cl

kaar c:1 de hcrcidheid 0111 pcrsoonlijk 

vcrantwoordclijkhcid tc dragcn de cni

gc is. Dat i-, niet aileen Plato's pro

hlccm, maar hct i'> het problccm voor 

iedcrcen die rcagccrt op de socialc vcr

andcringcn in zijn tijd T/,is slruU<}lr lou

d'" our [rclin<}S, for il is stdl 1}oin<] 011 wit/Jill 

oursclurs. Plato tOilS thr child of 11 ti111r tohich is 

still our 011'11'' 

Tegen dczc achtcrgrond i-, hct cen uit

daging om hct hock 'De open samenle

vtng en haar vricnden: in discussie met 

ian Clastra van Loon' tc lczcn. De rde

tTntic aan hct hock van Popper wordt 

gemaakt door C.).J\1 Schuyt, die hicr

mcc cen veronderstclling van hct essay 

bckritiscert: was onzc <,amcnlcving 

vroegcr wezcnlijk opcnerc Popper wees 

utopisch dcnkcn, institutionaliscring 

van skren en sociologisch detcrminis

mc at. In een totalitairc samcnlcving 

worden aile slcren ondcrworpc11 aan 

ccn lcidende institutie en het ondcr

<,chcid tu1sen puhlickc en private ruim

tc wordt te nict gcdaan. len open 

samenlcving, zcgt Schuyt, wordt nict 

gedominccrd door ccn in'>litutie. De 

grcnzcn tu<,scn de skrcn liggcn ntct hc

lel11aal vast. lr zqn gcvcchtcn om do

mcinalhakeningcn, zodat de juistc 

verhouding tussen politick en cthick, 

tussen recht en moraal, tusscn politick 

en economte voortdurcnd gczocht 

wordt Par.., wannccr de norn1cn en 

waarden van ccn slccr ol 111stitutie do

minant zip1, necmt de openheid al. Op 

zich is dus ccn vcrwctcnschappclijking 

ol tcchnocratiscring van de politieke 

hcsluitvorming nog niet direct een bc

dreiging voor die open samenlcvtng In 

de gcschicdcni~ zijn cr n1ccr grcn...,gc

schillcn gcwecst. En op die wijze relati

vccrt Schuyt de hcdrcigingcn van de 

democratic, zoals zc door Cla<,tra van 

Loon nccrgczct zijn. AI-, wctemchap

pelijke ol cconomischc argumentcn 

thans mccr tcllcn, dan zou het ook wei 

ccns de on111acht ol de onwil van politi

ci kunt1c11 zijn 0111 cxplicict morclc keu

zcn tc 111aken. De zwakheid van ons 

huidigc politickc hestcl is mccr een 

kwestie van een zwakkc dc111ocratischc 

cultuur. Democratic is ccn lcvcnswiJzc, 

zcgt Schuyt, ee11 hepaaldc wiJze van 

cloen. Democratic wortclt in lokalc gc

nleenschappcn, in gcogrtlti-,ch atgcha

kendc ecnhcde11: dorp, stad, natic. Er 

client ook sprake te zijn van ecn zekerc 

gemccnschappeliJkhetd: samcn wcrkcn, 

samcn Ieven, samcn tcts docn, '>amen 

de zorgcn van de dag tc ltJI gaan. 

Humanitcit is de crkcnning van dezc 

gcmccnschappeliJkhcid, die op haar 

hcurt het hc<,t gcgarandccrd wordt door 

de democratic als he'>tuurwonn. De he-
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Iangen van de gemeen<,chap wor·den 

nrct van hurtcn al, lllZlttr van hinncn uit 

gcformulccrcl. ;\[-, expert-,, lohhyi'>ten 

ol advie<,rilllcn zich in de hc,Juitvor

nling opdringcn dun komt dat door 

een gehreK aar1 polrtieKe cultuur 

Puhlick gczag wordt van hinncnuit en 

van ondc:rop gclormulcerd. Zo'n gczag 

i'> lcilhaar en hekriti<;ccrhaar i\[, die 

cultuur onthrcc:kt, dan hehhen de bur

ger'> zich Iaten vcrdring<:n door politici. 

len urltuurom<,[ag zou tot '>land kun

nen komen door een andere wi'>'clwer

king tu'>'>en burger<, en rn<;titutie'>, die 

Schuyt zoekt hii een herwaardering van 

de politick van het pragmati'>me 

lndividualisering 
De door Popper vcrmclde ei<;<:n voor· 

cen open '>illllcnlcving, tc wet<:n reclc

lijkheid, humilniteit cr1 g<:pil'>l gevoel 

voor· jui'>tc bc:,Juitvorming, worden in 

de ovcrige artikelcn op zecr ver'>chil

lcnde wijzc opgepakt Net a[, Popper 

worclt er '>0111'> tlililr de ilntieke wncld 

gekeken, zo<1ls hl)voorhccld door H.r\1 

Vcrri)ll Stuilrl, die het puhliekc: a'>pecl 

van het '>trafrecht behilndelt. R.A.V 

van Haer<,olt<: kijkt vanilf de Verlich

ting tenrg naar cit: antieke wcreld. Hij 

stelt, tu<,<,endoor, dar hct pleidooi van 

Clilstra Villl Loon voor cen herwaardc

ring van de algemeen men'>elijke ver

nlogcn.;; van wil~- en mening~vonning 

venvilrll<,chilp vertoont mel ickecn van 

dt: voonnalige Chri<,telijk-Histori'>che 

Llnie V<1n H<1ersoltc laat ook zicn dat 

e<:n lihcraal door niet-liberalcn onnodig 

individuali'>lischcr wordt ilfgeschilderd 

111<1ar d<1t her proce' Villl individualisc

ring geruime tijd v<i6r Chn<,tus inzctte. 

lk denk dat dit ook in lijn is m<:t de 

hoofdstelling van Popper 

De tcgen'>lelling private en publieke 

deer i'. niet altijd <:vcn vruchthaar 

Sommige auteurs lendcren naar om

"ichrijvrngcn, waJrdoor cr v<J.n lllCLT ...,/c

ren ge,proKen Karl worden. Lo ver

meldt C:.\X: de Vr·ic''> de ecorwnlt'>Lhe 

en de urlturelc inhedding I' I okkinK 

hreidt de tweedelrng puhlick en privaal 

uit met ccr1 'per<,oonii)Kc lcven"lcer'. 

omdat hir <;telt dar het puhlickc niel 

111<1g '.Jmcrwilllcn met de staat en het 

JXivatc met de maat'>chappij Het pcr

<,oonlijk<: drcnt gewaarborgd l<: worden 

t<:gcrwver de statclijke en de mailt

schappcliike vcrbanden. HiJ gedt on

der andere a[, voorbceld ck bescher

ming van hct Ieven die in de hander1 

Villl nwdische dc,kundigcn i'> gelegd, 

waardoor de ci.;,cn VZln zorgvuldigc vcr

Jilt\voording die van hct zorgvuldig 

handelcn zi)ll gaan ovcrhccr'>en. Expli

ciete uitwerkirlg van de wctcn'>chappe

lijke wcrcld ot de <:conomie, ill, eer1 

dcrdc steer, vindt niet plilats, ook al 

nic-t doordat hct tltlnvang<.;C<.,<..,Jy ccn 

twccdeling en gecn dricdclrng milakt. 

Door divnse auteurs worden <:r andcr-t: 

wij<;g<:rigc trildities hii gehililld llij

voorheeld in samenhang met H<1hcrmas 

ot met Ricoeur D<1ardoor worden an

cine aspcct<:n helicht van de open '>a· 

mcnkving. R. toque' gailt diepcr in op 

de nwtiltoor viln ck ruimtc Lltopiccn 

val len huiten ht:t hetekcnisr·il'>ter van de 

idc:ologie. De wirzc Wilarop de mens de 

ruimte <:rVililrt en in cultuur hrengt, 

beinvloedt de kijk Viln de mem op de 

dingcn. Dc: h<1nden tu<;<;en het ruimtclij

ke en het politi<:k<: zijn nauw, ook Jl 

door·dat stilten geogrilfi.,ch hepaald 

zijn 1\1ililr dat gcldt ouk voor de defi

ni0ring en de hcgrenzing van hct privC

domein. Belcid lendcert nililr '>impelc 

en modelmatige kennis, ideologic ten

dc:ert zelfs nJilr ec:nduidighcid 'Ecnheid 

Villl er·vJring en cenheid vJn kenni<, vill

len erin <,amen.' 1\kn'><:n kom<:n los van 



hun ervaring<,wercld en belcven hun 

wcreld nict a\<, een A1ii1Pclt, waarin iedcr 

gclitkclijk dee\ kan hcbben. De publie

ke ruimtc i' getranstormecrd in ecn tcr

ritonum voor belcid en bc<,tuur Maar 

hoc wordt wat nu het hclcid,terrcin 

van de ovcrhc1d gcworden i.;;, tcrugvcr

ovcrd door de burgers~ Dat gchcurt 

wanneer de reductic in de ervaring'>WC

reld vcrminderd wordt. De publicke 

ruimtc client weer ccn ruimtc van vcr

'chcidenheid te worden. l'er<,oonlijkc 

vrijheid wordt pa<; mogelijk gemaakt in

dien pluralitcit in de puhlieke ruimte op 

prijs wordt ge<,teld en hcleefd wordt a\<; 

een vcrrijking. Daar hangt cen n:cht,

opvatting n1cc san1en die vcr at ~taat 

van het gc'imtrumcnta\i.,ecrdc recht dat 

om openhaar territorium atpaalt. De 

kkine hitdrage van H.R. van Cun<;tcren 

borduurt hicrop voort door van een 

kennisparadox tc sprekeno 

wcrkplaats, de univcrsiteit, de buurt

winkel, de vaste kring notabelcn, de 

vastc grote bedrijven en de stabielc 

voctbalclubs. Tezamcn zouden die hct 

middenvcld vormen. In plaats daarvan 

zoudcn burgers zich in groepcn moeten 

organiseren, die niet mecr territoriaal of 

traditinncel ontstaan, die niet op de ou

dcrwetse manicr tot <,land komen en 

die nieuwe manieren van communice

ren vergen. Dan maakt ze duide\ijk dat 

de <;taat ook dngelijkc groepcn creeert, 

onder mecr door ovcrlegorgancn in het 

Ieven te roe pen of door hcstuur op af

stand aan gemengdc publiekc/private 

organi-,atic" over tc Iaten. !)czc lgroc

pen' zijn toch wat doorgaans met 'mid

dcnveld' wordt aangcduidc In het opstel 

van l'vl.I.H. den Ouden-\)ckkers wordt 

de puhlickc ruimtc gedefiniecrd a\, de 

ruimte van aile men<;cn gezamenlijk, 

waar zij dus samcn de baas 

kenni<, 1s breed ver<,preid 

moar ook erg vcrgankclijk 

Her gaat hem om een lo

kak en publieke ruimte 

\vaar, en1otionclcr \vcl

ltcht, de lotwcrbondetl

heid van men<;en g<:<,ta\te 

kritgt 

De paradox van de 
zijn en gczamen\IJk de 

macht moeten hebhen 

Die macht hangt samen 

met een <,chaars goedo ar

heid. \)c ontwikkeling van 

de vcrzorging...,-,taat hccft 

de scheiding tusscn het 

publicke en het private 

open samenleving is 

dat ze geen 

integratiekaders 

biedt. 

Er wordt, de hclc bundcl door, veJ-ras

send onconventioneel gekeken naar de 

open samenlcving. llij l.C van dn 

Vlie<, vinden we een verhandeling over 

de overgangen tu<;<;en openhare en pri

vate ruimtc. Zij ricllt haar aandacht op 

de intrede van het he<;tuur in de parti

culiere ru1mte. \)at gehcurt a\ vrocg, 

stclt ZIJ, in de per<;oon van de vroed

vrouw, de arts en de onderwijzer<, van 

de hasisschool Volgcn<, haar zip1 de 

meeste relcvantc bemiddclaars tusscn 

de openbare en particuhere ruimte ver

dwenen. A\., voorhecldcn noemt zij het 

gezin, de tamilie, de dorp<,<,chool, de 

vervaagd. D1ezelfde ont

wikkeling zou meek de polansat1e tus-

sen lihcralcn e11 socialistcn hewerkt 

hehhen. Het gaat om ecn herinrichting 

van de publieke ruimte en een daarhit 

pa<,<;cnde afhakening van de private lc

ven<,<,lccro een nieuw denwcratisch huis 

en ecn stuk binncnhuisarchttectuur. \)at 

kt1n pa~ indicn men de waardc van ar

bcid als integratiekadcr ol wcrkloos

heid als oorzaak van de<;integratie z1et 

Het gaat om een helcid met betrekking 

tot zowel de markt als de socialc saam

horigheid. Fen plcidooi dus voor een 

vcr<,melting van het <,ocialisti<,che en lt

heralc gedachtcngoed. lk zie er van al 
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om ook nog aandacht tc gevcn aan de 

bijdragcn van CW l\1ari'>, I..W. Nauta 

en D.W.I.I\L l'e"ers en rrobeer at te 

sluiten hr1 het runt dat niet aileen door 

1\LU-1 den Ouden-Dekkcr-. maar ook 

door andcrcn naar vor-cr1 wordt gc

bracht: de rublieke arrangementen ten 

behoeve van de sociale zekerheid van 

de individuele burgers De matcrielc 

voorwaarden voor de demouatische 

cultuur zijn in onze tijd anders dan die 

in de achttiende eeuw of die in de klas

sieke oudheid. Welstand is echter iets 

dat in toenemende mate door globaal 

werkende markten mogelijk of onmo

gelijk gemaakt wordt. De wclstand in 

ons land wordt slcchts or kortc termiJn 

aangegeven door het ruhlieke domein. 

Or de lange termijn bezien is de eco

nomie in Nederland een ondcrdeel van 

een globaal stelsel, dat wcrkt volgens 

economische wetmatigheden. In dit 

bock kriJgt de zuilensamenleving wei

nig adhcsiehctuigingcn, rnaar n1cn 

client nict te vcrgetcn dat die '>amenlc

ving wei integratickadcr~ nao-,t <..,ocialc 

zekcrheid hood. De raradox van de 

open samenleving is dat ze per definitic 

zulke kaders nict hi edt. Loopt elk plci

dooi voor mecr gemecnschaprelijkheid 

niet het risico tc verglijden van een 

plciten voor 'cultur·en' en voor civilitcit 

naar ecn plciten voor znveel concrete 

hetrokkenheid, dat het de trekken van 

een gesloten samenlevrng kriJgt~ Wie 

zijn de vrienden van cen open samenle

ving' Zij die pleiten voor ecn bepaalde 

levenswijzc ol ziJ die pleiten voor min

dcr n..:'gulcring, n1indcr .;;taat, n1cer ah"

trac.tie en mccr globaliscring~ lk dcnk 

dat dcze vraag pas heantwoord kan 

worden wanneer wiJ onze '>amenlcving 

nict conceptualisercn als hestaande uit 

twee ,fcren, maar· uit drie, te weten ecn 

publieke sfcer, een privc-levenS'>Ieer er1 

cen economise he sleer. r let gaat niet 

<,lecht'> om grensconllictcn tuS'>en het 

puhlicke en hct private domein, maar 

ook tusscn het cconomi-;che en het ru

blieke en natuurlijk ook tuS'>en het eco

nomi'>che en het prrvatc. Tc gemakke

lijk wordt over privati-;ering gcsproken, 

waar glohali-.ering hedocld wordt: cen 

af.,chuiven van ondernemingen en in

stellingen uit de publieke normativiteit 

naar de globalc 'normativiteit' van 

marktwerking, kostcnvergel ijkingen, 

marktsegmentering en qrategi-;che al

liantie<>. En zijn die vrienden van IF 

Cla<>tr·a van Loon ook hiervan de vricn

den~ In deze boeiende bundel heh ik de 

economen node gemist. 
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