
PERSPECTIEF 

Reinventing democracy 
"Privatisering mag ( ... ) nooit omslaan in koude sanering en zo 

waarborgen en rechten aantasten waar we gezamenlijk voor staan". 

Hans van Mierlo 

door Carel Tielenburg 

D e praktische en de ideologi
sche betekenis van reinven

ting government 

Door alle aandacht in het publieke debat 
voor de betrekking tussen politiek en bur
gers - recent weer naar aanleiding van het 
Kamerdebat over de vorming van de 
stadsprovincie Rotterdam - zouden we bij
na vergeten dat ook de interne werking 
van het openbaar bestuur nog steeds onze 
volle aandacht behoeft. Alweer vier jaar 
geleden kreeg de discussie hierover een 
sterke impuls door de verschijning van het 
boek 'Reinventing Government' van Os
borne en Gaebler. De regering Clinton 
nam destijds dit werk als leidraad voor 
haar beleid inzake de organisatie van de 
federale overheid en de 'N ational Per
formance Review' stelde onder leiding van 
vice-president Gore een rapport op met 
hervormingsplannen. 

Bij de reorganisatie en 
vernieuwing van het 

openbaar bestuur zou het 
om meer moeten gaan dan 

alleen enkele vuistregels 
voor het verhogen 

Een dergelijke ambitieuze onderneming 
in de betekenis van reinventing govern
ment zou moeten beginnen met het goed 
doordenken van de problematiek waar
voor men zich gesteld ziet. En juist op dit 
punt blijft het boek van Osborne en 
Gaebler mijn inziens in gebreke, waar
door zowel de analyse als de aanbevelin
gen 'in de lucht blijven hangen'. De 
praktische betekenis ervan voor het de
bat over de omvorming van het openbaar 
bestuur komt hierdoor in het geding. Het
zelfde geldt voor de pogingen die hieruit 
voortvloeien om daadwerkelijk tot andere 
vormen te komen. 

van de effectiviteit. 
In feite gaat het om een 

reconstructie van de werking 
van het openbaar bestuur, 
om depolitisering en om de 

noodzaak van het 
Niettemin hebben de auteurs zich inmid
dels met het boek een immense popula
riteit weten te verwerven, die in het licht 
van de feitelijke inhoud nogal merkwaar
dig overkomt. De vraag is waaraan het 
zijn populariteit te danken heeft. De aan-

'her-uitvinden' van de 
democratie. 

. ------------------------_e 

De belangstelling voor het onderwerp is sindsdien gebleven, al 
werd in de afgelopen jaren, ook in Nederland, het accent verlegd 
van de centrale naar de lokale overheid: 'City management' en 
'reinventing local government' vormen voorlopig de laatste fase in 
de opmars van deze benadering in het openbaar bestuur. Waar
schijnlijk is dit de belangrijkste reden dat regelmatig de vraag op
duikt hoe het is gesteld met de realisatie van een beter functione
rende en goedkopere overheid, of, zoals de organisatoren van de 
Landelijke Bestuurskundedag het vorig jaar uitdrukten in de on
dertitel van hun symposium over reinventing government: "Hoe
ver zijn wij?". Deze vraagstelling gaat uit van de veronderstelling 
dat het thema zelf al voldoende doordacht is en dat het nu vooral 
zou moeten gaan om de implementatie van het concept. In deze 
bijdrage zal ik trachten duidelijk te maken dat over het thema 
nog niet diep genoeg is nagedacht. Er is nog géén sprake van een 
concept, laat staan dat we al de balans op zouden kunnen maken 
van de implementatie ervan, van de lokale overheden tot en met 
de invloed van de Nederlandse overheid in de Europese Unie. 

Carel Tielenburg is docent bestuurs- en beleidskunde aan de Haagse 
Hogeschool. , en wetenschappelijk medewerker van de SWB. 

beveling van president Clinton ("This 
book gives us the blueprint") op de omslag zal sommigen er mis
schien toe brengen het boek te gaan lezen, maar kan niet als ver
klaring voor de wereldwijde bekendheid worden aangevoerd. De 
vergelijking met een andere bestseller, 'In Search of Excellence', 
dringt zich op. Deze studie van zogenaamd excellente organi
saties van twee Amerikaanse management-goeroe's, Peters en 
Waterman, werd in de jaren '80 binnen korte tijd een bestseller. 
Onder meer vanwege de nadruk op de betekenis van organisatie
cultuur ('it is soft, but it can be managed') en het zogenaamde 7 
S-model. Critici hebben zowel de theoretische basis als de empiri
sche onderbouwing van dit concept ter discussie gesteld. De con
ceptualisering was slechts 'losjes' gebaseerd op het werk van 'ou
de' organisatie-wetenschappers als Karl Weick en James March, 
terwijl het succes van de 'onderzochte' excellente ondernemingen 
slechts een momentopname bleek te zijn. Ik vrees dat voor 'Rein
venting Government' hetzelfde op zal gaan: er is eigenlijk geen 
sprake van een concept en de gepresenteerde vuistregels, ont
leend aan talloze praktijkvoorbeelden, kunnen sommigen mis
schien een houvast bieden in hun eigen werk/praktijk, maar ze
ker is dat allerminst. 
De ideologische betekenis van reinventing government als ma-
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De ordening van het publieke leven 

nagementbenadering is waarschijnlijk de belangrijkste factor die 
aan het succes heeft bijgedragen. In een periode waarin, volgens 
de auteurs van het boek, grote onenigheid bestaat over de exter
ne opgaven van het openbaar bestuur ("what governments 
should do"), lijkt een heroriëntatie op overheidsmanagement 
("how they operate") een alternatief voor het herstellen van (een 
deel van) de ontbrekende consensus op een 'pragmatische' basis. 
Osborne en Gaebler menen dat het, vanwege de schaarse publie
ke middelen en de povere beleidsprestaties, niet langer zinvol is 
een 'ideologisch' debat te voeren over staatstaken. In plaats hier
van dient men de aandacht te verleggen naar de inzet van de 
middelen: ''The central failure of government today is one of 
means, not ends" (Osborne and Gaebler, 1992: xxi). De reeks van 
zich voortslepende debatten over de rol van de staat - preciezer 
gezegd: over de verhouding tussen markt en staat op alle moge
lijke terreinen - heeft het klimaat geschapen waarin 'Rein
venting Government' van Osborne en Gaebler als benadering 
kon worden geënt. 
Of reinventing government, als actieprogramma, ook praktische 
betekenis kan verkrijgen, is onder meer afhankelijk van de 
vraag of het een empirische toetsing kan doorstaan. In het boek 
zelf wordt hiertoe geen poging ondernomen, zodat vooralsnog de 
ideologische betekenis dominant is. En het gevaar is dan dat het 
een (management-)ideologie blijft en we derhalve te maken heb
ben met een " ... program or plan of action based on an explicitly 
systematic model or theory of how society works, which is held 

with more confidence (passion) than the evidence for the theory 
or model warrants" (Fischer, 1984: 173). 

Uitgangspunten en mnatstave~t 

Voor de verheldering van de praktische betekenis is het van be
lang, dat de discussie over de interne werking van het openbaar 
bestuur tussen alle betrokkenen wordt gevoerd. En die discussie 
zal veel verder gaan dan de vraag: 'Hoever zijn we?'. Om te be
ginnen moet er gesproken kunnen worden over een andere vraag 
die nog onvoldoende gesteld is, namelijk: welke uitgangspunten 
en maatstaven dienen bij de omvorming van de publieke sector 
te worden gehanteerd. Een groot probleem in dit verband vormt 
het gegeven dat er eigenlijk niet gesproken kan worden van een 
concept. In zijn huidige vorm bestaat het programma van 'Rein
venting Government' uit niet meer dan een tiental vuistregels, 
geïllustreerd met een groot aantal voorbeelden en 'gevalstudies', 
waarmee ondernemende ambtenaren en hervormingsgezinde po
litici hun voordeel kunnen doen bij het opnieuw 'uitvinden' van 
de praktijk van het openbaar bestuur. De vele voorbeelden ko
men de leesbaarheid van het boek van Osborne en Gaebler zeker 
ten goede, maar het maakt een kritische doordenking van de 
problematiek van de interne werking op zichzelf lastiger. Juist 
omdat de voorbeelden 'voor zichzelf spreken' en er geen nood
zaak lijkt te bestaan tot de vorming van een hecht theoretisch 
fundament. Ik hanteer de term 'vuistregel' omdat deze in dit ver-
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band meer van toepassing is dan de door de auteurs zelf gehan
teerde aanduiding 'principe'; het gaat om regels die rechtstreeks 
worden ontleend aan vele, uiteenlopende praktijkvoorbeelden. 
Het is de vraag of 'her-uitvinden' wel zo'n gelukkig gekozen uit
drukking is. Het is naar mijn mening in ieder geval geen adequa
te aanduiding van de activiteiten die in het boek worden besch
reven. Weinig bestuurders en ambtenaren zullen, als het om de 
modernisering van het openbaar bestuur gaat, hun situatie ver
gelijkbaar vinden met die van de stripfiguur Willie Wortel. 
Gemeten aan de bedoelingen van Osborne en Gaebler gaat het 
echter om niets minder dan een reconstructie van het denken 
over de interne werking van de overheid. Hoe gebrekkig - althans 
in theoretisch opzicht - deze exercitie in hun boek verder ook 
mag zijn uitgevoerd, het vormt wel de kern van de benadering. 
Onder reconstructie verstaan we in dit verband het ontleden van 
een gangbaar concept en het samenvoegen van de delen in een 
nieuwe vorm ten einde het in het begrip gestelde doel beter te re
aliseren (Habermas, 1981: 141). Het gangbare concept is hier ui
teraard de bureaucratie, maar voor de reconstructie wordt, op
merkelijk genoeg, geen apart begrip gehanteerd. 'Her-uitvinden' 
duidt op een iteratief proces, op een activiteit die telkens moet 
worden herhaald, maar het is niet duidelijk binnen welke (be
sluitvormings) structuur dit dient te gebeuren. Anders gezegd, 
Osborne en Gaebler constateren terecht een toegenomen behoefte 
aan zelforganisatie en zelfbestuur, maar zij werken dit niet con
sequent uit en komen evenmin tot een ontwerp van een structuur 
die het sturen van dynamische processen (beter) mogelijk moet 
maken. 

Budget- versus doelgeoriënteerde politiek 

Het is de vraag in hoeverre de constatering dat de middelen en 
niet de doeleinden het grootste probleem vormen, letterlijk moet 
worden opgevat. In zekere zin vormen de middelen inderdaad het 
grootste probleem, maar dit komt - hoe paradoxaal het ook moge 
klinken - juist doordat wordt gestreefd naar de perfectionering en 
optimalisering van de inzet van middelen. 
Voor een goed begrip van de discussie is het onderscheid tussen 
budget-georiënteerd versus doel-georiënteerd besturen van be
lang. (Tielenburg, 1995: 9) Osborne en Gaebler lijken te kiezen 
voor een budget-georiënteerde wijze van besturen, waarbij men 
zich in wezen concentreert op het perfectioneren van de beschik
bare middelen. Deze wijze van besturen gaat gepaard met forse 
inkrimpingen van het overheidsbudget in bepaalde sectoren, ter
wijl gelijktijdig wordt gestreefd naar vergroting van de doelma
tigheid en doeltreffendheid van de resterende middelen. In een 
doelgeoriënteerde benadering staan concreet gewenste, toe
komstige situaties centraal en worden beleidsmiddelen aange
wend om die gewenste situaties of doelen te bereiken. 
Maar Osborne en Gaebler wijzen terecht op het zinledige karak
ter van discussies die uitsluitend over· doelen gaan en stellen hier 
een budgetgeoriënteerde aanpak tegenover, die alleen betrekking 
heeft op de middelen. Er is echter geen enkele reden om aap. te 
nemen dat beide benaderingen niet te combineren zouden zijn. 
De Amerikaanse filosoof John Dewey heeft ooit gesteld dat wij 
technischer over doeleinden en ethischer over middelen zouden 
moeten nadenken, in plaats van al onze idealen uitsluitend in 
doeleinden te vertalen en al onze techniek louter in middelen te 
investeren. Dewey richtte zich vooral tegen denkrichtingen en so-

ciale bewegingen die voor het bereiken van verheven doelstellin
gen bereid zijn onaanvaardbare middelen aan te wenden. In ze
kere zin dreigt bij Reinventing Government hetzelfde gevaar, niet 
omdat er sprake zou zijn van verheven doelstellingen, maar om
dat de beheersing van de uitgaven een doel op zichzelf is gaan 
vormen. En dat kan onaanvaardbare gevolgen hebben. Privati
sering bijvoorbeeld kan uitmonden in koude sanering en is dan de 
uitdrukking geworden van een gedepolitiseerde, 'verzakelijkte' 
vorm van politiek bedrijven. 

Empirische depolitisering 

Depolitisering van de politiek kan op twee manieren worden be
naderd. Om te beginnen is er een empirische, conjuncturele notie 
van het verschijnsel, maar depolitisering kan ook worden gezien 
als een meer structureel verschijnsel. Beide noties zullen hieron
der nader worden uitgewerkt. 
Volgens de empirische benadering is er een soort van golfbewe
ging waarneembaar in de belangstelling voor politiek vanuit de 
samenleving en de invloed van de politiek op die samenleving. 
Als de belangstelling en de invloed toenemen, is er sprake van 
'politisering': "een toeneming van de inhoud, processen en effec
ten van overheidsbeleid". 'Ontpolitisering' duidt op het tegenover
gestelde, namelijk op " ... het verdwijnen of verminderen van de 
politiek. Zij berust op de gedachte dat de politiek geheel of gedeel
telijk overbodig is geworden, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe 
maatschappijvorm en geen nieuw overheidsbeleid nodig is. De po
litiek wordt dan vervangen door bestuur of beheer van de kant 
van de overheid of door zelfbestuur van de kant van de maat
schappij". (Hoogerwerf, 1995: 23-34) 
Er valt een onderscheid te maken tussen de volgende tien vari
anten van ont- of depolitisering: 

1) de marxistische variant van de depolitisering: na de beëindi
ging van de klassenstrijd zal er geen politiek meer nodig zijn 
en valt het afsterven van de staat te verwachten; 

2) politieke stromingen die de macht van de staat om uiteenlo
pende redenen vrezen, hetzij omdat die macht een bedreiging 
vormt voor de status quo (conservatisme), dan wel voor de in
dividuele vrijheid (liberalisme), of omdat iedere vorm van 
staatsdwang principieel strijdig is met de eigen opvattingen 
over organiseren en samenleven (anarchisme); 

3) de depolitiserende werking van de pacificatiepolitiek in het 
tijdperk van de verzuiling; 

4) de depolitisering als gevolg van de steeds geringer wordende 
ideologische verschillen tussen de grote politieke stromingen 
('ontideologisering'); 

5) de groei van het overheidsapparaat en het ontstaan van de 
vierde macht, dat wil zeggen de ambtelijke bureaucratie als 
zelfstandige machtsfactor; 

6) het denken over management zoals dit gestalte kreeg in de 
door James Burnham geconstateerde scheiding tussen het ei
gendom en de leiding van de produktiemiddelen; 
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7) de economische benadering van de politiek, ook wel aangeduid 
als het politieke marktdenken; 

8) de centralisatie van taken en bevoegdheden op een bepaald 
niveau (meestal nationaal of supra-nationaal) ten koste van de 
niveaus daaronder, m.a.w. politieke besluitvorming op cen
traal niveau, uitvoering van beheerstaken op de lagere ni
veaus; 

9) de opkomst van de technocratie, waardoor politieke vraag
stukken kunnen worden herleid tot wetenschappelijke pro
bleemstellingen, kennis en inzichten; 

10) de depolitiserende werking van de informatisering, waardoor 
omvangrijke, hiërarchisch opgebouwde overheidsorganisaties 
zullen worden vervangen door dynamische beleidsnetwerken, 
waarin de overheid een groot beroep doet op de zelf sturing van 
delen (sectoren) van de maatschappij. 

Uitgezonderd de eerste misschien, zijn voor alle bovenstaande 
tendensen van depolitisering duidelijke aanwijzingen te vinden 
in de huidige samenleving. In het bestek van deze uiteenzetting 
zijn vooral de laatste zeven tendensen van belang. Reinventing 
government heeft zijn wortels in de onder zes, zeven en tien ge
noemde ontwikkelingen. Vooral het politieke marktdenken is 
hierbij van belang. Deze stroming wordt wel aangeduid als de 
'New Public Management'-beweging (Naschold: 1994): een bewe
ging die zich in theoretisch opzicht laat inspireren door de econo
mische keuzetheorie. In deze benadering worden wetenschappe
lijke analyses en verklaringen van het gedrag van actoren in de 
collectieve sector, politici, ambtenaren en pressiegroepen, geba
seerd op economische uitgangspunten. Eén van de bekendste uit
gangspunten is de gedachte dat het democratische politieke pro
ces moet worden beschouwd als een markt en dat er ruilverhou
dingen bestaan tussen de actoren in het politieke systeem. Dit 
geldt zowel voor politieke leiders in relatie tot hun achterban, als 
voor de betrekking die leiders van pressie
groepen met hun leden onderhouden. Vol
gens de aanhangers van deze theorie is dit 
uitgangspunt van toepassing op de verhou
ding tussen 'bureaucraten' (ambtenaren) en 
hun cliënten. De hervormingsvoorstellen 
van de New Public Management-beweging 
hebben daarom ook een uitgesproken eco
nomische oriëntatie. Men tracht de werking 
van de overheidsbureaucratie te hervormen 
door de marktwerking op alle mogelijke ter
reinen te introduceren of te versterken. 

dere delen van de samenleving. Nog belangrijker is in mijn ogen 
dat de aanpak van bepaalde maatschappelijke problemen niet 
door de overheid aJléén kan worden verricht. De zogenaamde on
tembare beleidsproblemen - beleidsproblemen die niet met de 
bestaande middelen en concepten ter hand kunnen worden geno
men CV an de Graaf en Hoppe, 1992) - vereisen een horizontaal ge
coördineerde aanpak in plaats van de gebruÎ){elijke, traditionele 
verticale wijze van besturen. Anders gezegd, ik ga ervan uit dat 
beleidsnetwerken voornamelijk worden geactiveerd bij de aanpak 
van moeilijk tembare beleidsproblemen. 
Toch zijn er maar weinig auteurs die voldoende grond aanwezig 
achten om van structurele depolitisering te kunnen spreken. 
Veeleer lijken zij de mening toegedaan dat de politiek de huidige 
trend zal overleven. Van een verdwijning, of zelfs maar een ver
plaatsing van de politiek kan in hun ogen geen sprake zijn. 
Hoogerwerf (1995: 32) geeft bijvoorbeeld als argument dat " ... de 
diverse vormen van ontpolitisering wel worden verondersteld, 
maar onvoldoende zijn onderzocht en aangetoond". Bovendien 
blijken, aldus dezelfde auteur, politisering en depolitisering per 
beleidssector en per periode te kunnen verschillen. Het is dus mo
gelijk dat in een bepaalde beleidssector processen van politisering 
en depolitisering elkaar opvolgen en afwisselen. Het is dus denk
baar dat in een bepaald tijdvak in de ene sector sprake is van po
litisering, terwijl in een andere juist een proces van depolitisering 
gaande is. Met name het laatste biedt voor verder onderzoek een 
interessant gezichtspunt. Een voorbeeld van een sector waar al 
sinds jaren sprake is van depolitisering, is de volkshuisvesting en 
dan met name in het woningcorporatiebestel in de sociale huur
sector. 

Structurele depolitisering en bureaucratisering 

In de empirie wisselen perioden van politisering en depolitisering 
elkaar in een soort van golfbeweging af. Vaneen structureel ver
schijnsel zou geen sprake kunnen zijn, omdat hiervoor elk bewijs 
ontbreekt. Niettemin ben ik van mening dat er wel degelijk spra-

Ook de tiende variant van depolitisering 
speelt in dit verband een belangrijke rol. 
Onder een beleidsnetwerk verstaat men 
een sociaal systeem waarbinnen actoren 
communicatie- en interactiepatronen ont
wikkelen die enige duurzaamheid vertonen 
en gericht zijn op beleidsproblemen of -pro
gramma's (Hufen en Ringeling, 1990). Het 
ontstaan van deze netwerken kan overigens 
niet alleen worden verklaard uit de infor
matisering van het openbaar bestuur en an- Volkshuisvesting: een sector waarin al jaren sprake is van depolitisering 
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ke is van structurele depolitisering, namelijk op grond van het 
voortgaande proces van bureaucratisering. In het vervolg van dit 
artikel zal ik proberen deze relatie tussen depolitisering en bu
reaucratisering aan te tonen. 
De centrale vraag in de benadering van depolitisering is die naar 
de status van de politiek in relatie tot het vraagstuk van demo
cratie. Hierbij is het essentieel om een onderscheid te maken tus
sen politiek en vormen van bureaucratisch beheer. Deze zijn ver
weven geraakt en waar het om gaat, is het op een verantwoorde 
manier ontwarren van de kluwen. Dit geldt ook voor het vraag
stuk van de interne werking van de overheid, opgevat als een ma
nagementvraagstuk. Want ook dan is er een verhouding tot de . 
politiek, in welke vorm dan ook. De vraag is echter welke rol er 
voor de politiek is weggelegd, gegeven deze verhouding. Als die 
wordt bepaald door de budgetoriëntatie of het marktdenken (zie 
hierboven), dan is haar rol slechts marginaal. De bepaling van de 
rol van de politiek vormt dan het voorlopige sluitstuk van een 
ontwikkeling waarbij politieke vragen eerst worden herleid tot 
problemen van beleid, die op hun beurt weer worden geherformu
leerd tot managementtaken (bijvoorbeeld in de vorm van de tien 
basis-'principes' van Reinventing Government). We zouden hier 
bijna kunnen spreken van een 'wetmatigheid' in de werking van 
het openbaar bestuur. 
Dit proces van herdefiniëring en reducering van politieke vragen 
tot managementtaken neemt een aanvang bij de begripsmatige 
gelijkschakeling van politiek met (overheids-)beleid. Zo is het in 
de bestuurskunde niet ongebruikelijk 'politiek' te omschrijven als 
'de inhoud, processen en effecten van overheidsbeleid'. In rein
venting government wordt in feite 'government' met overheids
management gelijkgeschakeld. 
Politiek is naar mijn mening een zaak van machtsuitoefening 
enerzijds en argumentatie en reflectie anderzijds. Alle drie zijn 
zij onmisbaar bij het vormgeven van de sociale verhoudingen in 
een samenleving. Maar in hun onderlinge verhouding dienen ar
gumentatie en reflectie te kunnen gedijen buiten de strategische 
context van machtsuitoefening (lees: overheidsbeleid), en niet 
daarbinnen. Het argument van tegenstanders van deze benade
ring dat de politiek dan een bijna oeverloos verschijnsel wordt, 
slaat in mijn ogen de plank mis. Het overheidsbeleid is juist een 
oeverloos verschijnsel geworden in de alom tegenwoordige vor
men van bureaucratisch beheer. 
De vormen van bureaucratisch beheer zijn niet synoniem met de 
groei van het overheidsapparaat en het ontstaan van de vierde 
macht (zie hierboven onder 5). Bureaucratisering wordt hier ge
bruikt in de betekenis van een ordenend mechanisme dat alge
meen werkzaam is in de samenleving, maar in veel gevallen wel 
een oorsprong vindt in de overheidsbureaucratie. Overal waar re
laties, die principieel gebaseerd zouden moeten zijn op wederke
righeid, worden omgevormd tot eenzijdige betrekkingen, is het 
bureaucratisch mechanisme werkzaam. 
Praktisch gesproken betekent dit een afname van het demo
cratisch gehalte van de betrekkingen in alle sectoren van de 
maatschappij. De mogelijkheden om die relaties zelf vorm te ge
ven, raken steeds verder ingeperkt. De werking van het bureau
cratisch mechanisme holt de democratie van binnenuit uit en ver
vangt de macht van het argument in het gunstigste geval door de 
macht van het getal en in het ongunstigste geval door de macht 
van specialisten. 

Culturele democratie 

De betekenis van een democratie-opvatting die de werking van 
dit mechanisme wil beteugelen, is samengevat in het begrip cul
turele democratie. Met dit begrip wordt met name gedoeld op de 
sociale relaties die bestaan vóórdat ze verzelfstandigd zijn in en 
gereduceerd tot relaties tussen 'belangen' binnen en buiten de 
economische en institutionele context. Deze sociaal-culturele om
geving vormt de belangrijkste voedingsbodem voor de lokale, de 
institutionele en de parlementaire democratie (De Vries, 1994: 

11-17). Maar zodra ook de omgeving van buitenaf wordt beheerst, 
is er sprake van (totale) beheersing van de individuele levens
wijze. Dit proces van vermaatschappelijking, van verregaande so
ciale integratie, maakt geen pas op de plaats voor de drempel van 
het private (Glastra van Loon, 1994): de sociale cultuur wordt op
genomen in het publieke domein. En dan is de centrale vraag ook 
van dien aard: hoe kunnen wij invloed uitoefenen op onze om
geving? Hoe kunnen wij nog zelf vorm geven aan de verhouding 
die wij leven tot onze omgeving? 
Aan de ordening van het economische en het politieke leven zijn 
wij inmiddels zo gewend geraakt, dat bovenstaande kritische vra
gen nauwelijks meer aanleiding geven tot een publiek debat. In 
deze zin heeft de openbaarheid, sinds Habermas baanbrekende 
werk uit 1962 'Strukturwandel der Offentlichkeit', opnieuw een 
structurele verandering ondergaan. Want de alomvattende ge
lijkschakeling van de privé-levens (homogenisering), die het ge
volg is van de ordening van het publieke leven, is moeilijk in een 
brede maatschappelijke discussie te thematiseren en gaat veel 
verder dan de teloorgang van het openbare leven. De uitbreiding 
en differentiatie van het publieke domein, op een specifieke, tech
nocratische wijze, heeft de teloorgang van de sociale cultuur, van 
de individuele levenswijze (zeg maar gerust: de privé-levens) tot 
gevolg. Zeker, deze cultuur zou nog steeds de voedingsbodem voor 
het politiek-democratische bestel moeten zijn, maat dit is nog 
maar zelden het geval. En dan zijn we weer terug bij de overkoe
pelende vraagstelling, namelijk die naar de verhouding van de in
dividuen tot hun omgeving. 
Overigens moet bij de term 'belangen' in de omschrijving van cul
turele democratie niet worden gedacht aan abstract geformuleer
de, gegeneraliseerde belangen, zoals die door pressiegroepen en 
andere middenveldorganisaties worden 'vertegenwoordigd'. De 
articulatie van concrete, individuele belangen kunnen wèl tot een 
culturele democratie worden gerekend. Culturele democratie is 
een kritisch en geen systematisch begrip, dat wil zeggen het kan 
niet in de plaats van de formele democratie komen. Veeleer gaat 
het erom te waarborgen dat culturele democratie kan dienen als 
voedingsbodem voor formele democratie, omdat het de ruimte 
waarborgt voor zelfstandig aangegane betrekkingen tussen in
dividuele personen en hun omgeving. Het democratische gehalte 
van de samenleving neemt in principe toe naarmate er meer - ju
ridisch gewaarborgde - mogelijkheden zijn zo'n ruimte te schep
pen. Alleen langs deze democratische weg valt de werking van 
het bureaucratisch mechanisme te beteugelen. 

Besluit 

In het voorafgaande heb ik geprobeerd het verschijnsel depolitise
ring rijp te maken voor verdere analyse en onderzoek. 
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De aanleiding hiertoe vormde de huidige oriëntatie op overheids
management bij het verbeteren van de werking van het openbaar 
bestuur, exemplarisch weergegeven in de uiteenzettingen over 
reinventing government en New Public Management. De aard en 
de werking van de bureaucratische macht wordt in deze benade
ring echter te beperkt weergegeven en daardoor onvoldoende 
doorgrond. Het is met name de wijze van kijken, het 'paradigma' 
(de economische keuzetheorie), waardoor er op wezenlijke punten 
sprake is van een verschil in oriëntatie op het verschijnsel bu
reaucratie. 
De empirische opvatting van depolitisering ziet de verzelfstandi
ging van de bureaucratie als een gevolg van de groei van het 
overheidsapparaat. Inmiddels is die groei op z'n retour onder in
vloed van het marktdenken in de politiek, een nieuwe golf in de 
ontwikkeling van het denken over de verhouding tussen overheid 
en maatschappij. Door gebrek aan empirisch onderzoek kan niet 
worden vastgesteld inhoeverre depolitisering een structureel ver
schijnsel is. 
Als bureaucratie niet louter wordt gehanteerd als synoniem voor 
overheidsapparaat, komt de zaak echter anders te liggen. De wer
king van het bureaucratisch mechanisme gaat gepaard met 
structurele depolitisering en leidt in feite tot ontdemocratisering, 
omdat de voedingsbodem voor de formele democratie wordt aan
getast. Het heruitvinden van de overheid vormt hierop geen ant
woord, het heruitvinden van de (culturele) democratie wel. 
Men dient te beseffen dat beide opvattingen elkaar niet hoeven 
uit te sluiten. De culturele oriëntatie van de laatste opvatting is 
echter in de meeste empirische beschouwingen afwezig. Terwijl 

zij elkaar juist kunnen en moeten aanvullen. Daarmee wordt het 
perspectief op het verschijnsel van depolitisering verruimd. 
In een volgend artikel in Idee zal ik trachten bovenstaande theo
retische beschouwingen te illustreren met benulp van een case
studie van de verzelfstandiging van de woningcorporaties .• 
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TECHNOLOGIE 
IN POLITIEK PERSPECTIEF 

Wanneer de politiek inzicht heeft verworven in een proces van 
technologie-ontwikkeling, moet zij vervolgens beoordelen of en hoe 

bepaalde ontwikkelingen op de politieke agenda komen. 
Vier politiek normatieve criteria die centraal staan in het 

gedachtengoed van D66 worden in dit boek nader uitgewerkt: 
rechtsstatelijkheid, duurzaamheid, liberaliteit en democratie. 

Uitgave: SWB D66, Den Haag 1996.188 pagina's, ingenaaid. 

Nu verkrijgbaar via boekhandel of 070 -356.60.66. 
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