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Maakbaarheid, wetenschap en politiek 

D oo r J a n Will e m D u yv e nd a k 

Er bestaan van die onuitroeibare 
clicbé's: Linkse partijen willen de 
samenleving veranderen, gebrui

ken hiervoor de overheid en baseren zich 
hierbij op inzichten uit de sociale weten
schappen; rechtse partijen daarentegen 
zijn conservatief, menen dat de regulering 
van de samenleving primair door de 
markt dient te geschieden en nemen al
leen de economie als wetenschap serieus. 
Stel, we kennen een onderzoeker die na 
wil gaan hoe de verhouding tussen polit. 
iek en wetenschap zich de afgelopen de
cennia in Nederland heeft ontwikkeld. 
Kan hij of zij aan zo'n simpel links-rechts
schema ontsnappen? Of zal onze onderzoe
ker zich ontpoppen als cliché-onderzoeker 
en ter linkerzijde gaan reconstrueren hoe 
menswetenschappen en progressieve poli
tiek samen het geloof in een 'maakbare sa-

In het vorige, speciale 
Jubileumnummer van Idee, 
schreven Ido de Haan en 

Pieter Pekelharing over de 
verhouding tussen 

intellectuelen en politiek. 

Tilburg mag dan pas 25 jaar geschiedenis 
zijn, de sociaal-demokratische planninga
traditie heeft haar wortels in de eerste 
helft van deze eeuw, wanneer economi
sche crisis en armoede om planmatig op
treden van de overheid vragen ten faveure 
van hen die wel erg door de markt worden 
getuchtigd. De radikale studenten plaatst
en zich in de jaren zestig en zeventig met 
hun eis van 'politisering van de wet
enschap' in feite in deze traditie, waarin 
politieke interventie in het maat
schappelijk leven op grond van weten
schappelijke kennis ten behoeve van 'ach
tergestelde groepen' al gedurende enige 
decennia theorie en praktijk was. Bij deze 
lange traditie kunnen we bijvoorbeeld 
denken aan het invloedrijke werk van de 
econoom Jan Tinbergen, dal o.a. resul-

Hier zetJan Willem 
Duyvendak de discussie 
voort. Hoe verhoudt de 

intellectualiteit zich tot de 
idee van constructie en 
maakbaarheid van de 

samenleving? 

menleving' voortbrachten, om vervolgens 
de neergang van het idee van een 'maakbare samenleving' toe te 
schrijven aan de ter rechterzijde heersende opvatting dat het niet 
aan de overheid is om het 'welzijn' van burgers te bepalen en dat 
de overheid daartoe overigens ook niet over de adekwate midde
len beschikt? 
Een dergelijke geschiedschrijving van de relatie tussen weten
schap en politiek zou tekort schieten; het verhaal waarin het 
maakbaarheidsidee links opkomt en rechts afgaat, is namelijk te 
simpel. Zo bestaan niet alleen bij links maar ook bij rechts maak
baarheidsconcepten. Bovendien verandert de betekenis van deze 
concepties ook nog eens in de loop van de tijd. Om recht te doen 
aan deze meer complexe geschiedenis, zal de onderzoeker eerst in 
moeten gaan op het linkse idee van een 'maakbare samenleving' 
én op de linkse kritiek die hierop gekomen is. Vervolgens zal stil 
moeten worden gestaan bij de rechtse kritiek op bet ideaal van 
linkse maakbaarheid. En tenslotte mag in het artikel geen be
schouwing ontbreken over 'technokratische maakbaarheid', een 
type maakbaarheid dat zich in deze paarse tijden in grote popula
riteit mag verheugen. 

Wete11schappelijk socialisme 

De traditie van het wetenschappelijk socialisme is lang. De oplev
ing van dit gedachtengoed aan de Kari-Marx-universiteit in 

Jan Willem Duyr~>ndak (lid can GroenLinks) i& 10cioloog *'" verbo11deu Mil 

dl' Am~lertlallul' Srhool roor Sociaollfll'll'rosrfwppelijk O~tdn:al'k 

teerde in de oprichting van het Centraal 
Planbureau, bij aanvang bij uitstek de 

'materialisering' van sociaal-demokratische maakbaarheidsambit
ies. 
Het nieuwe van de gepolitiseerde studenten (en docenten) lag dus 
niet zozeer in het nastreven van een vorm van 'wetenschappelijke 
politiek', alswel in het type wetenschap waarvan de studenten 
meenden dat het aan een betere politiek zou kunnen bijdragen. 
Het waren de, na de oorlog sterk gegroeide, sociale wetenschappen 
die 'maatschappelijk relevant' werden verklaard, en wel met name 
die sociale theorieën die radicale politisering van de wetenschap 
ter wille van maatschappijverandering voorstonden. We moeten 
hierbü in de eerste plaats aan het marxisme denken, dat immers 
stelde dat de wereld niet anders moest worden geïnterpreteerd 
maar dat het er op aan kwam om de wereld te veranderen. 
Natuurlijk waren de sociale wetenschappen in de na-oorlogse 
jaren van wederopbouw niet afzijdig gebleven. Zo schrijft Ido 
Weijers over de in die jaren zeer invloedrijke Utrechtse School en 
de door haar aangehangen fenomenologie: "de fenomenologie 
wordt onze nationale wetenschap van de geestelijke wederop
bouw" (1991:25). De 'Utrechtse' wetenschappers sluiten in die 
jaren nauw aan bij de sociaal-demokratische politiek van piece
meal engineering: rustig aan zodat het lijntje niet breekt. Het 
'maakbaarheidsideaal' van de Utrechtse School is primair gericht 
op ordening: "Mateloosheid beschouwt men uiteindelijk als de 
grootste bedreiging van de naoorlogse samenleving. Men(. .. ) bet. 
oont zich voorstander van ordening, economische en politieke or
dening, maar vooral morele herordening. Dat is wat door deze ge
neratie onder 'actieve cultuurpolitiek' wordt verstaan: tegen de 
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oude liberale gedachte van de terughoudende staat en voor een be
paald soort sterke staat" (idem, p. 119, cursief in origineel). 
De 'alles moet anders'-studentengeneratie die zich in de late jaren 
zestig, vroege jaren zeventig roerde, stond daarentegen een ander 
type maakbaarheida-politiek voor ogen: de mens, de economie én 
de samenleving moesten radikaal veranderen. Het ging hen niet 
om de geleidelijke, ordentelijke vernieuwing van de samenleving 
maar om een omvattende, radicale en snelle verandetings-polit
iek. Hoewel zich enkele forse botsingen voordeden tussen de 
linkse studenten en de sociaal-democraten, toonde het succes van 
de politieke vernieuwingsbeweging Nieuw Links binnen de PvdA 
aan dat de radikale jeugd met haar ideeën over een 'maakbare sa
menleving' in feite minder ver venvijderd was van de ROeiani-de
mokratie dan het zich op het eerste gezicht liet aanzien. Haar 
(kwasi-)marx:isme mocht dan haaks staan op de reformistische 
PvdA, zij deelden een fundamenteel vertrouwen in de overheid -
beide hielden er étatische maakbaarheida-gedachten op na. Ze 
waren er van overtuigd de wetenschappelijke waarheid in pacht te 
hebben én ze waren vol vertrouwen 
in de mogelijkheid tot planmatige 
realisering van hun doelstellingen 
via de staat. 
Onder invloed van Nieuw Links ra
dicaliseerden de doelstellingen van 
de sociaal-democraten. In plaats 
van bun maakbaarheidapolitiek ge
richt op 'ordening' stond nu maat
schappij-verandering in haar vaan
del geschreven. Dit betekende dat 
er een utopisch element aan hun 
politieke programma werd toege
voegd dat de voorafgaande decen
nia een meer pragmatisch karakter 
bad gedragen. 

udenten hadden kennis genomen van sociale theorieën die erop 
wezen dat 'macht' nu juist niet centraal georganiseerd was, maar 
overal aanwezig. Een voorbeeld was het gedachtengoed van 
Michel Foucault, die stelde dat het idee van 'macht' als iets dat 
Jouter wordt uitgeoefend door de staat, buitengewoon beperkt is. 
Hij liet zien hoe disciplinerende en normaliserende machtseffecten 
in gevangenissen, opvoedingainstituten en psychiatrische inrich
tingen optreden, door als 'vertogen' in te werken op lichamen, 
seksualiteitsbeleviog, etc. 
Foucault en andere sociale theoretici, zoals Bourdieu en Gouldoer, 
wezen hierbij nadrukkelijk op de machtspolitieke rol van kennis. 
Zij ondermi.Jnden de positivistische claim van de 'waarheid' van 
wetenschappelijke kennis door te laten zien dat de wetenschap de 
macht heeft om haar eigen 'waarheid' te produceren. Deze we
tenschappers waren ver verwijdet·d van het idee van planmatige 
verandering van de samenleving op basis van onbetwistbare, wet
enschappelijke kennis. Maakbaarheida-politiek ging uit van een 
oude, superieure waarheidsclaim -zowel in politiek als in episte

mologisch opzicht- waar libertaire 
intellectuelen nu juist afscheid van 
hadden genomen. 

Liberwir link~ 

Roeuu•11iii: lr N lll's/(tUIIlh> lr f' t>fl of/(t'd fllm , bl'trmwrs 

gedt>poriN•rtl. 1'1' 11 nietm' dorp t f'I'NI gt'llmokt 

De erkenning van de vervlechting 
van weten-en-macht heeft in het li
bertaire kamp uiteindelijk tot twee 
verschillende posities geleid. De 
eerste stroming wil de grens tussen 
intellectuelen en politiek strak en 
helder trekken, juist omdat er zo'n 
directe koppeling bestaat tussen 
"geest en macht, kennis en belang, 
intellect en politiek", zoals socioloog 
Dick Pels schrijft; in 'De rol van de 
mtelleclueel. Een discussie over dis
tantie en betrokkenheid' (in Nauta 
el al., 1992:65). Pels pleit er voor 
dat een "principil!le ontkoppeling 

In het cliché-beeld is deze laatste maakbaarheidagedachte vooral 
verdwenen door de kritiek van rechts, waarin gewezen werd op de 
weerbarstigheid van de 'realiteit'. Deze bleek heel wat minder 
maakbaar dan links had gedacht. Hoewel rechtse politici zeker 
een grote rol hebbeo gespeeld in het demasqué van de 'maakbare 
samenleving', zou het onjuist zijn om de linkse anti-étatistische st
roming, die ook uit bet studentenverzet was voortgekomen, hierbij 
over het hoofd te zien. Terwijl 'maakbaarheida-links' de zelfverw
erkelijking van mensen via de staat, dus van bovenaf, dacht te 
kunnen bewerkstelligen, propageerde dit meer Liberaal en anar
chistisch geïnspireerde links mondigheid en autonomie van onder
op. Deze stroming wilde de moralistische overheid van de jaren 
vijftig en zestig -met haar volksopvoedingsidealen- niet vervangen 
zien door een overheid die weliswaar een andere invulling aan het 
welzijn van burgers gaf, maar zich niet minder met haar onderda
nen bemoeide. 
Terwijl de étatistische maakbaarheidsideologen naar de verove
ring van de staat uitkeken en lange marsen door de instituties 
voorbereidden, voerden deze libertaire intellectuelen vooral buiten 
het parlement strijd. Ze verwierpen het idee van 'centrale maak
baarheid' - alsof de politiek een centrum zou hebben waar vanuit 
de samenleving veranderd zou kunnen worden. Deze libertaire st-

tussen beide reeksen tot stand 
(wordt) gebracht,(...) de velden van de cultuur en de politiek insti
tutioneel worden gescheiden en (aan) beider autonomie wordt vas
tgehouden tegenover pogingen om de grenzen te doen vervagen• 
(idem). 
De tweede stroming deelt met de eerste haar scepsis over de waar
heirlsaanspraken van de wetenschap en staat, daardoor, evenzeer 
kritisch tegenover vormen van 'wetenschappelijke politiek' waarin 
nog in De Waarheid geloofd wordL Maar in plaats van de con
clusie te trekken dat de grenzen tussen wetenschap en politiek 
daarom minder vloeibaar zouden moeten worden, wordt hier gest
eld dat een dergelijke domeinafbakening geen zin meer heeft;, juist 
door de vervlechting van kennis en macht. De filosofe Annemarie 
Mol schrijft in de genoemde bundel : "Elke activiteit mengt zich in 
'de maatschappij', ook de activiteit van het schrijven. De 
maatschappij is echter gelaagd en complex en valt in steeds weer 
andere clusters in te delen. De vraag is dan ook niet: bent u bet
rokken, maar: waar mengen uw handelingen zich in? Hoc doen ze 
dat? Wat brengen ze teweeg?" (idem: p. 139) 
In lijn met de opvatting van Foucault dat macht en weten onlos
makelijk verbonden zijn, is het onmogelijk om denken en doen van 
elkaar los te koppelen. In plaats van de illusie van de linkse 
maakbaarheid te vervangen door de illusie van de intellectuele 
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machteloosheid, benadrukt deze traditie dat alle kennis macht.
seffecten heeft. 

Van intellectuele politie/.: naar 
fmt i-pol itiel.·e inJellectuelen 

Naast Dick Pels, waren het o.a. Stepban Sanders en Anil Ramdas 
die in het door Lolle Nauta geopende debat over de publieke ver
antwoordelijkheid van 'intellectuelen' (Nauta 1987), een princi
pieel onderscheid introduceerden tussen intellectuelen als mach
teloze denkers enerzijds en politici als visieloze doeners ander
zijds. Waar Pels schreef dat "het 'organiseren van ideeën' niet 
kan samenvallen met 'het organiseren van mensen en dingen' " 
(in Naula ct al. 1992, p. 66) betoogde Sanders dat denkers (bij 
hem 'moeilijk-doeners' geheten) "toezicht moeten houden op de 
taal". Alleen intellectuelen zijn bij hem in staat deze kritische rol 
te vervullen, politici zijn namelijk zo druk met het politieke hand
werk dat ze "de spraak enkel doelmatig of instrumenteel denken 
te geblUiken, als een soort doorgeefluik van de werkelijkheid" (de 
Volkskrant, 5 december 1992). Anil Ramdas polariseerde de ver

houding tussen intellectuelen en politici nog verder. Een politicus 
beziet volgens hem "de wereld vanuit het struikgewas van zijn 
culturele omgeving, als een kikker. ( ... ) De politicus kijkt vanuit 

zijn eigen cultuur naar de wereld en probeert met die kennis zijn 
eigen cultuur te verbeteren. De intellectueel kijkt vanuit zijn 
persoonlijke visie naar alle culturen zonder ook maar iets te ve
randeren. Hij heeft als enige recht van spreken." En hij eindigt 
mei de woorden: "De intellectueel spreekt, de politicus handelt" 
(Filosofie Magazine, 1992, nr. 2, p. 23). 
Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof de samenleving bij 
Pels, Sanders en Ramdas nog steeds politiek maakbaar is: politici 
worden immers voorgesteld als doeners, als handelende persona
ges. Maar het werkelijke effect van de voorgestelde arbeidsdeling 

is dat politici niet meer zijn dan bedrijvige mieren die het zaakje 
runnen, zonder dal ze nog de ambitie mogen hebben om de sa
menleving te veranderen op grond van een idee. De wereld van de 
ideeën is bij hen namelijk gereserveerd voor intellectuelen, op 
voorwaarde dat deze zich niet meer inlaten met de uitvoering, 
met politieke kwesties. 
Om intellectuelen definitief te depolitiseren, werd het beeld van 
onnadenkende politici nog extra aangezet. Zo stelde Siep Stuur
man in een interview met De Groene Amsterdammer vorig jaar 
dat "driekwart van de parlementariërs oliebollen zijn", en in 
hetzelfde weekblad liet Dick Pels zich ontvallen: "Ach, je moet 
natuurlijk niet klagen over het gebrek aan intellectualiteit in de 
politiek. Het is niet de taak van die mensen om veel te lezen. Het 
is een romantische gedachte om van politici intellectuele hoog
standjes te verwachten. Als ze in de vakantie eens een goed boek 
lezen is dat meegenomen." Welk wéldenkend mens wil dan nog 
politicus zijn? 
Wie zou verwachten dat politici tegen deze terreinverdeling in op
stand komen, heeft. het mis. Niet toevallig zijn poHtici die toch al 
niets moesten hebben van de linkse 'maakbare samenleving', het 

zelfs geheel eens met het principiële onderscheid tussen doeners 
en denkers. Zo sprak Frits Bolkestein: "Politiek is geen intellectu
eel spel, poli tiek gaat over praktische zaken; over koopkracht, cri
minaliteit, de inrichting van de samenleving" (Filosofie 
Magazine, jaargang 1, nr. 2, p. 18) 
Dat zelfs 'de inrichting van de samenleving' een praktische kwes-

tie wordt genoemd, illustreert dat de scheiding tussen politici en 
intellectuelen definitief is. Terwijl vroeger bij zwaarwichtige za
ken als 'de inrichting van de samenleving' toch meteen gekeken 
werd naar wat sociologen en filosofen te melden hadden, is dit nu 
een onderwerp voor zogenaamde 'doeners' geworden. Bolkestein 
wil intellectuelen op een afstand houden omdat ze in de jaren zes
tig, in de tijd dat de wereld zo maakbaar leek, zijns inziens een 
funeste rol hebben gespeeld. 
Net zoals genoemde intellectuelen een zeker dédain ten toon 
spreiden voor politici, zo kijken politici meer en meer op intellec
tuelen neer ("intellectueel spel"). Terwijl wc misschien zouden 
verwachten dat Bolkestein 'intellectueel' een eretitel zou vinden, 
is het tegendeel waar. 'Intellectueel' is in de politiek zelfs een 
scheldwoord geworden: een intellectuele politicus vcrmengt im
mers zaken die ook volgens hem strikt gescheiden dienen te blijv
en. 
Het gaat er hier niet om of het principiële onderscheid dat nu 
alom tussen intellectuelen en politici gesuggereerd wordt houd
baar is. Van betekenis is dat de boedelscheiding tussen politici en 
intellectuelen, tussen politiek en sociale wetenschap, die blijk
baar met veel wederzijdse instemming plaatsvindt, de finale klap 
betekent voor het linkse idee van een maakbare samenleving. 

Rechtse l.·riti('/.:: 'Mach ers· en de maakbare SCIIIIC'IIIPving 

Oe betekenis van 'politiek' is de afgelopen tien jaar grondig ver
anderd: de opvatting dat politiek een louter praktische kwestie is, 
staat immers haaks op de ideologische gemotiveerde, weten
schappelijk onderbouwde, allesomvattende politiek die inherent 
was aan het concept van een 'maakbare samenleving'. Maar wat 

is er nu precies veranderd? Is het zo dat we te maken hebben met 
een simpele verschuiving van denkers naar doeners, van ideolo
gie naar zakelijkheid? Js de rol van 'de wetenschap' in de politiek 
uitgespeeld? Behoort ieder idee van maakbaarheid hiermee tot de 
verleden tijd? 
De kwestie is ingewikkelder: niet iedere vorm van een 'maakbare 
samenleving' werd afgewezen maar de ambitie om de samenlev

ing gepland in linkse zin te veranderen. De kritiek op deze ambit
ie bestond uit twee elementen. Aan de ene kant werd linkse 
maakbaarheids-intellectuelen verweten dat ze weliswaar hoog
dravende verhalen hielden maar niks 'deden' ('intellectueel spel'). 
Aan de andere kant klonk het verwijt dat ze veel te veel deden en 

daardoor precies het tegendeel bereikten van wat ze beoogden 
('gevaarlijk spel'). Albert Hirschman wijst er in The Rcthoric of 
Rcaction' (1991) op dat deze twee argumenten, hoewel intern te
genstrijdig (want heeft links nu wel of geen effect gehad?), niette
min vaste bestanddelen zijn van de 'behoudende' kritiek. De con
clusie van beide kritiekpunten is immers hetzelfde: pogingen om 
de samenleving op ideële basis te veranderen zijn zinloos, ofwel 
omdat ze niet van de grond komen, ofwel omdat ze in hun tegen
deel verkeren. 'Praktische' politiek moet in alle omstandigheden 
worden geprefereerd. 

Maar wat wordt onder 'praktische politiek' verstaan? In de eerste 
plaats dat de overheid zou moeten 'telUgtreden' omdat het wense
lijk noch mogelijk is om de samenleving door de politiek volgens 
een uitgewerkt plan te laten inrichten. In de tweede plaats dat, 
voorzover de overheid nog een taak ie vervullen heeft, deze niet 
meer, zoals vroeger, gericht zou moeten zijn op 'ordening' (1950-
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1965) of 'verandering' (1965-1980), maar op ondersteuning 
!1980-1995) van de samenleving die voortaan primair door de 
markt gestuurd zou worden. 
Wie op grond van deze 'terugtredende', 'ondersteunende' over
heid zou verwachten dat 'de' samenleving en 'de' politiek, of 'de' 
welenschap en 'de' politiek meer afstand tot elkaar bewaren, 
komt echter bedrogen uit. Zo trekt de overheid zich uiterst selec
tief terug: op sommige terreinen grijpt zij zelfs dieper in het 
leven van burgers in dan ooit tevoren. En de afgang van linkse 
maakbaarheidsdenkers creëerde juist ruimte voor nieuwe groe
pen 'denkers'. 
Zo is het opvallend welke rol (ex-)ondememers als Wisse Dekker 
in hel politieke debat hebben gekregen. Ook een voormalige link
se intellectueel als Arie van der Zwan, weet zich in zijn nieuwe 
jasje van ondernemer weer geliefd in Don Haag. En zelfs Freddy 
Heineken wordt serieus genomen -zie zijn ere-doctoraat- als hij 
zich opwerpt als de koning-politicus die Europa in nieuwe regio's 
wil indelen. Deze heren zijn welkom als 'denkers', Juist omdat ze 
zich daadkrachtige doeners hebben getoond: door hun onderne
mers-ervaring, passen ze goed bij een praktische, zogenaamd 
niet-ideologische benadering van problemen. Machers' zijn zeer 
gezien in een niet-maakbare tijd. 
Het onderscheid tussen doeners en denkers keert zich dus heel 
selectief tegen een bepaald type denkers, namelijk die van een 
linkse signatuur. Rechtse ideologen kunnen wordon binnenge
haald als doeners, als handen-uit-de-mouwen-types. De onderne
mer heeft politieke zeggingskracht in het no-non~<ense tijdperk 
omdat bij elders iets 'doet' of'gedaan' heeft· het is juist zijn pre 
dat hij geen denker van professie is. Terwijl zij als 'doeners' wor
den verwelkomd, is hun boodschap dat de overheid juist niets of 
weinig moet doen. Sterker nog: zij zijn als doenenge denkers ac
ceptabel omdat zij uit de marktsector komen waar de uitkomsten 
niet het resultaat zijn van intentioneel, laat staan van goedbe
doeld handelen. Deze markt-ideologen zullen dus niet snel ver
vallen in de fouten van de linkse maakbaarbeids-illusionisten. 
Ondernemers verschijnen op het politieke toneel omdat zij de 
taal kunnen leveren voor de 'afslanking' van de 'markt-onder
steunende' overheid: "De introductie van bet thema van de te
rugtredende overheid gaat gepaard met het gebruik van econo
mische en bedrijfskundige termen in het politieke debat. De 'BV 
Nederland' moet 'bedrijfsmatige1J gaan werken en lelten op 'effi
ciency'. De overheid is niet langer een sturingsinstrument, maar 
een instelling die een 'verantwoorde beheersing van financiën en 
de overbeidsorganisatie combineert met een evenwichtig beheer 
van de haar toevertrouwde gemeenschapstaken'" (De Haan, 
1993, p. 127). 

Terlmol.-ra tisclu> m rwJ..·baarhe id 

Naast deze nieuwe 'denkers', zijn er nog andere spraakmakende 
groepen, die weliswaar niet nieuw zijn maar kans hebben gezien 
om voldoende afstand te houden van hetlinkse beeld van maak
baarheid om niet in de val ervan te worden mecgl'zogen. Het 
Centraal Planbureau <CPB) is een mooi voorbeeld van de se
lectiviteit van de teloorgang van het idee van ·wetenschappelijke 
politiek'. De voorspellingen van economen en econometristen die 
zich bij het CPB met de "Planning en scanning" ( Passenier 1994) 
van Nederland bezighouden, lijken nog steeds heihg te worden 
geloofd. De positie van het CPB is zo sterk dat iedere discussie 
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over een meer bescheiden rol van dit instituut niet of nauwelijks 
van de grond komt. Pogingen van GroenLinks om de invloed (en 
deels ook de pretenties) van het CPB ter discussie te stellen, lie
pen al snel stuk. Wat restte waren gesprekken over, en aan
passingen van de modellen van het CPB, resulterend in een ver
dere versteviging van de positie van het vermaarde instituut 
doordat bij de laatste verkiezingen alle grotere politieke partijen, 
inclusief GroenLinks, hun programma lieten doorrekenen. 
De invloed van het CPB neemt in de afgelopen jaren zelfs toe. 
Dat moge paradoxaal lijken in een tijd dat de illusie van plan
ning met zoveel nadruk en van zoveel kanten naar voren wordt 
gebracht. Net zoals bij de 'denkende ondernemers' moeten we 
hier kijken naar de inhoud van het verhaal om deze schijnbare 
tegenstelling te begrijpen. Ook in het geval van het CPB schuilt 
zijn kracht deels in de boodschap dat de politiek nog maar wei
nig vermag. Het planbureau wordt in de loop van zijn geschiede
nis steeds minder een sociaal-demokratisch maakbaarheids-in
stituut en steeds meer een instituut dat uitlegt hoe de overheid 
de markt kan 'ondersteunen'. Het CPB wordt niet moe te vertel
len dat er nog weinig echt te plannen valt. Het CPB doet zijn 
naam tegenwoordig weinig eer aan. 
Deze onl\vikkeling is illustratief voor de nieuwe verhouding tus
sen 'politiek' en 'wetenschap'. Het CPB wijst er in zijn ramingen, 
voorspellingen t•n scenario's voortdurend op hoc afhankelijk de 
ontwikkelingen in Nederland zijn van externe factoren, hoezeer 
de werking van markten effeeliever is dan overheids-sturing, 
etc. Veel van zijn adviezen laten zich lezen als zogenaamd we
tenschappelijke let~sen in de onmacht van de politiek. Maar in 
plaats van dat de politiek zich hier met verve legen verzet en 
vraagtekens plnats bij de achterhaalde positivistische pretenties 
van bet instituut, vergroot ze zijn invloed door het CPB-cijfer
werk heilig te verkJaren. 
Hoewel de CPB-medewerkers ontegenzeggelijk 'denkers' zijn 1n 
plaats \'an doeners, krijgen zij royaal de ruimte in Den Haag. Zij 
zijn immers geen ideologische hemelbestormers maar poseren 
als objectieve, harde cijferaars. Zij Jopen niet met hun hoofd in 
de wolken, maar staan dicht bij de praktische benadering die 
Bolkestein voor wenselijk houdt. De rekenmeesters van bet CPB 
zijn zeker geen intellectuelen. 

De relativering van wetenschappelijke kennis lijkt vooral daar te 
hebben plaats gevonden waar de ambities lol maat:>cbappelijke 
verandering groot waren (zoals in de sociologie, de andragologie, 
etc.). "Binnen de sociale wetenschappen heelt de idee van de m~r 
gelijkheid en wenselijkheid van politiek als een soort toegepaste 
wetenschap inmiddels veel van hnar glans Vl'rloren." (Van den 
Berg et al., 1993, p. 641. Maar hl't blijkt dat deze relativering se
lectief is gcwl'l.'st, 'wetenschappelijke politiek' staat lang niet 
overal ondl'r druk. Zo trekken maar weinig economen en bèta
welenschnppt'rs konsekwenlies uil de epistemologische wendin
gl.'n: "Niet alle lx'leidssectorcn en wetenschappelijke disciplines 
worden in dezelfde mate 'getcisk>rd' door twijfels aan het techn~r 
krati~h ideaal van de verwetenschappelijking van de politiek. 
Zo lijkt deze ontwikkeling, enkele uitzondcringen daargelaten, 
~trrotendeels voorbij te gaan aan het Nederlandse 'economenland'. 
Ook bij hl't Centraal Planbureau is lot op heden weinig te be
speuren van l.'en zekere relativering van het eigen funktionerenM 
C1deml. 
Dat de positie van l'COnoml'n nu nog onbetwist is. zegt echter 
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weinig over de adekwaatbeid van hun theorieën - zij hebben 
evenmin de waarheid in pacht als, bijvoorbeeld, sociologen dat 
hebben. Maar blijkbaar moet eerst de politieke geloofwaardig
heid van een bepaalde discipline dalen alvorens er ruimte komt 
voor twijfel over en relativering van het eigen verhaal. Zolang de 
politiek aan de leiband blijft lopen van het CPB en van (sommi
ge) economen, blijven deze ook in zichzelf geloven. 

In de zogenaamd 'praktische politiek' van dit moment spelen 
harde wetenschappen, en dan vooral de economie, een grotere rol 
dan ooit tevoren. We beleven een revival van 'wetenschappelijke 
politiek', maar dan nu onder de "hegemonie van het economische 
imperatief' (Varkevisser, 1993, p. 29). Terwijl sociale weten
schappers, en intellectuelen in het algemeen, te kijk gezet zijn 
als 'ideologen' die van de werkelijkheid geen weet hebben, leve
ren politici zich zonder scrupules uit aan de economische reken
meesters van bet CPB. 
Juist omdat moderne sociale wetenschappers geleerd hebben dat 
ze de waarheid niet meer in pacht hebben, is een deel van ben 
het er mee eens dat ze buiten de politiek geplaatst worden. Pels 
en Bolkestein schudden elkaar de hand. Andere moderne sociale 
wetenschappers, die daarenteegen menen dat juist alles politiek 
is, laten zich per definitie minder makkelijk buiten spel zetten -
maar zij merken dat er nog maar weinig naar hen wordt geluis
terd. 
Ook niet door de PvdA die na haar utopische periode van 'actie
partij', nu weer veilig terug is bij de traditie van 'piecemeal engi
neering'. Technokratische maakbaarheid past in de paarse stijl 
van praktische politiek: al het 'ideologische' wor~t met wan
trouwen bejegend, of het nu om bevlogen sociale wetenschappers 
en intellectuelen gaat, of om het CDA. Dit kabinet lijkt liever op 
cijfers te vertrouwen: daar is geen gepassioneerd, ideologisch 
debat over mogelijk. Feiten spreken voor zich. 
De samenleving wordt nu liberaal 'gemSI}aged': dat betekent 
enerzijds minder sturing door de overheid dan vroeger, maar an
derzijds, selectief, juist veel krachtiger ingrijpen op basis van 
een heilig vertrouwen in de economische waarheid: "De discussie 
over de terugtredende overheid betekent niet het failliet van bet 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving maar wijst op 
een veranderende taakstelling van de overheid in het proces van 
maatschappelijke beheersing. Met de opkomende management,. 
cultus is het geloof in de maakbare samenleving eerder toe- dan 
afgenomen." (Van Vegchel, 1994). 

Wisselende posilies 

Het is overigens de vraag hoe lang dit kabinet erin zal slagen om 
met één mond te spreken. Want hoewel vaak gesuggereerd 
wordt dat de verschillen tussen de grote partijen heel klein zijn 
geworden, lijkt het er eerder op dat politieke posities geheel en 
al zijn omgedraaid. Geheel anders dan de, aan het begin ge
citeerde, cliché's ons willen laten geloven is tegenwoordig niet 
links veranderingsgezind maar rechts: de VVD is bij uitstek de 
veranderingsgerichte partij geworden die de verzorgingsstaat 
grondig wil verbouwen. Het zal duidelijk zijn dat deze verande-

ringsgerichtheid niets van doen heeft. met de linkse verande
rings-maakbaarheid uit de jaren zeventig. De VVD-veranderin
gen zijn juist gericht op het ongedaan maken van veel van wat in 
die jaren is opgebouwd. 
Hier tegenover staan de PvdA en D66 die juist het bestaande 
willen behouden. De linkse partijen zijn tegenwoordig in veel o~ 
zichten -en niet alleen in ecologische zin- gericht op behoud, op 
duurzaamheid (Duyvendak 1994). Nee, de progressieve partijen 
hoeven niet meer bang te zijn voor kritiek op 'maakbaarheids'
ambities. Het nieuwe verwijt zal zijn dat links zo 'conservatier is 
geworden, dat ze de staat zo 'stroperig' heeft gemaakt. Voor een 
slagvaardige overheid moeten we nu naar Bolkestein kijken. En 
dat is nog lang geen cliché. + 
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