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BESCHOUWING 

Het bureaucratisch lllechanisllle 

Door Carel Tielenburg 

D
e term 'bureaucratie' wordt te
genwoonlig vaak nog in pejo
ratieve zin gebezigd. Weinig 

mensen lijken meer bekend te zijn met de 
neutrale betekenis van het begrip, waar 
het gaat om het omvangrijke, moderne, 
functioneel gedifferentieerde en hiërar
chisch opgebouwde, ambtenarenapparaat, 
in het bijzonder (maar niet uitsluitend) 
van de overheid. Voor de uitwassen van 
ambtelijk gedrag bestaat nu een notie als 
'bureaucratisme', die duidt op de ingewik
kelde procedures, de lange wachttijden, 
het teveel aan paperassen (formulieren), 

Bureaucratie duidt niet 
aUeen meer op het 

staatsapparaat, maar op het 
maatschappelijk 

ordeningsmechanisme zèlf. 

Het gaat hier wel degelijk om één van de 
kernvragen waar D66 al jaren mee wor
stelt. Uit het laatste verkiezingsprogram
ma blijkt dat de bureaucratie vooral in 
verband wordt gebracht met het ver
schijnsel van de 'vierde macht'. Het gaat 
D66 onder meer om de politieke controle 
op het ambtenaren-apparaat. De omvang 
van de ministeriële verantwoordelijkheid 
zou een effectieve politieke regie in de 
weg staan en leiden tot overbelasting aan 
de top van de bestuursorganisatie. Om 
deze te ontlasten worden bepaalde her-

Een analyse en een pleidooi 
voor een andere manier 

van kijken. 
e ----------

een trage besluitvorming en teveel en slecht op elkaar afgestem
de regels enzovoort. (2) Weliswaar hebben organisatiesociologen 
zich de moeite getroost om het woord 'bureaucratie' zijn geladen 
betekenis te ontnemen, maar dat is niet gelukt. Door de toename 
in omvang en complexiteit van bureaucratieën, werden steeds 
nieuwe dysfuncties ontdekt en geanalyseerd ('vierde macht', vici
euze cirkel, vervreemding, et cetera). 
Het is niet mijn bedoeling om de hoofdlijnen in het post-weberi
aanse bureaucratie-debat de revue te laten passeren. Eén van de 
kernvragen hieruit is echter relevant, namelijk die naar de aard 
van de bureaucratische macht. Hiertoe zullen we een onderscheid 
maken tussen bureaucratie als apparaat en de bureaucratie als 
ordenend mechanisme. Als mechanisme is zij uiteraard werkzaam 
in het apparaat, maar ook (en vooral) daarbuiten, namelijk als spe
cifieke wijze van schakeling tussen omgeving, ordening en macht. 

(1) Noot VlIli de flltteur. Dit orl.iA·el sluit lU/I/. bij de serie arl.ikelell o'ver de 
werkillg 'VllI/ het bureaucralisch mec/uII/isme die eerder ill dit lijdschrift 
werd ge/Jllbliceerd. 111 de Imrctgrctfell 1 I/I//. 4 gl/(" , Il el voomlov", de lOer
A'illg VUl/, dat I//.ec/wllisme ill rellll.ie 1.01 de (domil/lll/I.e) tvij:e 'VIIII opererel/, 
'VllI/ het overheidSllppllrallt. De seleclieve werA'illg VIII/, hel bll.rell/l.crlttisch 
mec/u",i~me St(lllt hierbij celltrl/(/l - in relal.ie 1.01 ellkele gllllgbare bel.eke
lIissell VIII/ het begri/J bllreuucrctl.ie, die ill. A'ritische :ill :/ll/ell wordelI be
slJrokell. D(lama komt het bureill/.cmtisch mec/uII/isme il/, eell brede co,," 
lext lUIII de orde. '11 pamgrllll! 5 volgt eel/, u.ileell:cI.lillg (I'ver de bllre(lU
cratisc/te sc/wA,elillg VIII/ omgevillg, ordellillg ell ",neht. De:e schaA'elillg 
komJ (l//.e(le) tol. s/.tll/d "Is gevolg VUil eel/, 'verl.icaal' dell Acell: w(wrdell-hiËr
lLrchieëll bepalell de bel.ekenis die wij toekellllell (11'" de betreA'A'illgell die 
wij ill hel. dagelijks levelI ollderholtllel/, el/. 1/.(/lIg(/(II/. De roep 0111 (herstel 
·"all.) de solidariteit il/. de ver:orgillgssl"ltl WusI.reert flit alleelI m(/(/r. 
(2) A. lloogenverf, Bllrelll,cmti~erillg el/. overheidsbeleicl, ill: L. R,ulellwA'cr 
(red.) , 'Sociule Jl'oblemel/.l: Sociule olltwiH'elillgen', Utrecht ell:. 1978, 
p. 51 e.v.; ld., Eel/, beleid tegel/, b/lrell.u.crotisme, il/,: n.A. V(I/I. der lIeijdell 
e.lI. (red.), 'SI/.cces- ellflwlfllctorell bij besl.ullrlijA·e reorgllll isaties ', 
Grollillgell 1985, JlIJ,4. 7-61. 

CMel Tie lel/.bllrg is besl.'UI.rskllll.dige el/, "Is docenl. verbollliell (Uil/ de 
1I1wgse Uogeschool, sec lor Ge(lmg en MlWlsclllllJpij. 

-----e 

vormingen voorgesteld (zie ook hieron
der). (3) Sterk wordt de nadruk gelegd op de zelfstandige machts
factor die het ambtelijk apparaat in het openbaar bestuur vormt. 
Termen als ambtelijke 'beleidsvrijheid' en 'bronnen van ambtelij
ke macht' (kennis, ervaring, informatie, bevoegdheden en relatie
netwerk) duiken in dit verband veelvuldig op. 

Ecollomisering 

Deze politiek-bestuurlijke benadering dient evenwel te worden 
geplaatst tegen de achtergrond van de overheersende tendens tot 
'economisering'. Veel ideeën en voorstellen om het functioneren 
van bestuursorganisaties te verbeteren zijn tegenwoordig geba
seerd op economische uitgangspunten. In de meeste gevallen be
treft het -deels al in de praktijk gebrachte- voorstellen om de 
(markt)werking van die organisaties te verbeteren met behulp 
van financieel-economische prikkels ('incentives'). We zouden in 
dit verband kunnen spreken van een tendens tot economisering 
van de collectieve sector, een tendens die overigens voor de gehele 
samenleving al sinds het begin van de jaren tachtig valt waar te 
nemen. 
Economisering heeft vooral te maken met de waardering van het 
markt-mechanisme en van de rol van de onderneming in de 
maatschappij . De positie van de onderneming werd in de jaren 
zeventig als dominant en bedreigend ervaren en dat is lang zo ge
bleven. In die tijd was er eerder sprake van politisering: "de pe
netratie van politieke en ideologische criteria en invloeden op eco
nomische, sociaal en cultureel gebied". (4) Anders gezegd: het ac
cent lag meer op de corrigerende werking van het budgetmecha-

(3) PJ. uil/geil berg, O/J cil., 11.161 ecv. Zie 'voor eel/, over:icht vl//lmoge
lijke hervormillgellvul/, burellucrlll.ische overheidsorg(l"i~"ties: P. elf, Ol' 
cil .. , 154-162. Zie ook: O.A. 'V(l1I der lIoevell , De ell,ieA· Vlm de belei.ds-
1II11bl.eIllUlr, ill: 'Filosofie & prtlA·tijA·' .10-4-1989, PIJ. 201-214. 
(4) V(I" 000"' , Niel.s doe" i~ 'VlIlI milItIer belllllg, ill: 'Olldememe" ill 
eell Ittrblllellie m(llLtsclllLpij', LI1~I"'IIL-uitg{/ve Sichtillg M(/(t/Sc/ICI/I/lÎj el/. 

Olldememei"g, 1I0vember 191J8, [1.15. 
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nisme, dan op de vrije werking van het marktmechanisme. 
Gedurende de jaren tachtig heeft een opmerkelijke herwaarde
ring van het marktmechanisme en de rol van de onderneming in 
de maatschappij plaats gevonden. Deze herwaardering is tot 
stand gekomen in een sterk veranderd maatschappelijk klimaat, 
met als trefwoorden: commercialisering, individualisering en in
ternationalisering. (5) Vooral de eerste twee begrippen zullen in 
dit kader van belang blijken. 

Commercialiseril'g 

Het proces van commercialisering dient hier niet in de letterlijke 
betekenis van het woord te worden opgevat, maar slaat op een al
gemene houding. Een houding die tot uitdrukking komt in een 
andere stijl van denken en werken. Deze zou het beste kunnen 
worden getypeerd als een terugkeer naar het marktdenken: 
"sneller, harder en agressiever dan vroeger gebruikelijk was ... " 
en bovendien een "rigoureuze neiging uitsluitend te werken 'voor 
eigen rekening en risico"'. (6) Aldus opgevat slaat een begrip als 
commercialisering op een veelheid van processen in talrijke secto
ren van de maatschappij: bedrijfsleven, onderwijs, openbaar be
stuur, sociale dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en recre
atie. Dit blijkt ook uit het taalgebruik. Men is tegenwoordig 
gewend te spreken van de 'politieke markt', de 'culturele markt' 
en de 'onderzoeksmarkt'. Ook mensen die werkzaam zijn in de 
collectieve sector spreken over het 'marktaandeel' van hun orga
nisatie of soms zelfs van een 'gat in de markt'. 

Individualisering 

Nog fundamenteler dan deze commercialisering acht evenwel ik 
de trend van individualisering. Trend is misschien nog te zwak 
uitgedrukt: het gaat om een ingrijpende maatschappelijke ont
wikkeling met vèrstrekkende consequenties. Individualisering is 
het onontkoombare gevolg van een maatschappelijk emancipa
tieproces en tevens de vorm waarin de verdere ontplooüng en 
verzelfstandiging van mensen, als individuen in de toekomst ge
stalte zal krijgen. Individualisering slaat dan idealiter op het zon
der controle van buitenaf inrichten van het eigen bestaan. In 
verschillende publikaties wordt deze ontwikkeling vertaald in 
nieuwe beelden van bijvoorbeeld managers en werknemers, 
waarin de nadruk ligt op onder meer zelfstandigheid, flexibiliteit, 
aanpassingsvermogen, diversiteit en risico-verantwoordelijkheid. 
Het zijn beelden ook die de toegenomen -en nog steeds toenemen
de- betekenis van de menselijke factor in organisaties illustreren. 
Individualisering levert in combinatie met commercialisering het 
beeld op van wat men de calculerende burger is gaan noemen (in 
de -ogenschijnlijk- meest uiteenlopende gedaanten van student, 
manager, kiezer, alleenverdiener, milieu-activist, recreant, om er 
slechts enkele te noemen). 

'Privltte interests , public benefits ' 

Bolkestein heeft enkele jaren geleden een beschouwing gepubli
ceerd, getiteld: 'De engel en het beest', waarin hij de economise
ring in een nog breder kader plaatst. Hij ziet deze als het noodza-

(5) Vl/II Doom , 0fl' eil .. ,ll 12 e .. v. 
(6) V,," Doom , Ofl. c;t. , 11. 12. 

kelijke antwoord op het misplaatste en sterk afgenomen geloof in 
de maakbaarheid van de samenleving. Het onvermogen van de 
Nederlandse politiek om goed te doen is kennelijk te wijten aan 
een verkeerd mensbeeld. Dit zou zich niet alleen hebben geuit in 
lang gekoesterde opvattingen over het falen van de markt en de 
dominantie van het bedrijfsleven, maar ook in het strafrecht, het 
onderwijs en de sociale politiek. Een optimistisch mensbeeld ('de 
mens is goed') en de te hoge verwachtingen omtrent het sturend 
vermogen van de overheid zouden hebben geleid tot een overbe
laste verzorgingsstaat en een aangetast maatschappelijk klimaat. 
In het kader van de verzorgingsstaat kiest de overheid, vanuit 
een verkeerd mensbeeld, voor een therapeutische aanpak. Het ef
fect van deze aanpak is het ontstaan van een zogenaamd 'zielig
heidscomplex'. (7) 
Bolkestein zoekt hier een uitweg in een economisch geïnspireer
de, maar uiteindelijk op een hervorming van de maatschappelijke 
cultuur gerichte aanpak. Hij constateert dat een regering vier 
middelen ter beschikking staan bij het bereiken van een doel: 
dwang, rede, mythe en het eigen belang. De overheid dient zich 
vooral te bedienen van het laatste middel. Regeringsbeleid moet 
appelleren aan het welbegrepen eigenbelang van burgers. Welbe
grepen eigenbelang is iets anders dan egoïsme. Dit belangrijke 
onderscheid blijkt sinds de 'culturele revolutie van de jaren zes
tig' verloren te zijn gegaan. Maar volgens Bolkestein ziet men 
daarbij twee zaken over het hoofd: "Ten eerste loopt ieder mens 
niet één maar vele wedstrijden. Sommige wint hij, andere verliest 
hij. Maar zeer weinigen verliezen alle. Ten tweede kent elke af
zonderlijke concurrentie weliswaar winnaars en verliezers, maar 
alle concurrenties te zamen doen door hun welvaartsverhogende 
effect ook de verliezers winnen". (8) Conclusie: geen "alomvatten
de, cerebrale beleidsconcepties" (Rutten), maar een regeringsbe
leid gebaseerd op een utilitaristische ethiek. 

Economisering en ontbureaLLCrcttisering 

Economisering heeft dan ook ingrijpende gevolgen voor de over
heidsorganisatie. Aan de vooravond van zijn ministerschap (in 
1989) hield de huidige bewindsman op Economische Zaken, An
driessen, een rede waarin hij privatisering aanduidde als het be
gin van een grootscheepse vernieuwing van de bestuurlijke orga
nisatie. De overheid worstelt, volgens Andriessen, met haar iden
titeit. Als de belangrijkste oorzaken hiervoor ziet ook hij een mis
plaatst, maar diepgeworteld geloof in de maakbaarheid van de 
samenleving en een sterk verouderde bestuurlijke organisatie. 
Zich concentrerend op de laatste oorzaak, schrijft Andriessen een 
recept voor, gebaseerd op de "moderne organisatiemethoden van 
grote ondernemingen in het bedrijfsleven". Hierbij komen zaken 
aan de orde als de overgang van een hiërarchische naar een mo
dulaire organisatie, de verzelfstandiging van de beleidsuitvoering 

(7) RijsllwlI sflreekt ill clit verb"",l 'VlIII 'geleerde 11II1'leloosl,eid'. geleerde 
Iwl'leloosl,eid Olllsl<ull , Iloflul,,;r gezegd, l/ls menselI erVMell d", klllgell 
wordt beloond. 'Kll/gell ' lIeem! d,," de Il/rW!S ill V(JI/, ',verken' of 'onclerlle
men'. Anders gezegd: de flreswtiJlmof(l"l wonll ondermijllli. Is dil, 
verschijllsel zich in de SC/melllevillg verbreid, A'omt I, et mO/llelltlVlwrofl 
gecolls!"teercl moel worclen dlLt grote clelell VlLn de bevolA'ÏI,g lIiJlt, meer ill 
suwt Zijll I"", eigell flroblemell oflle lossell. Zij zijn geleerd hllifleloos. 
Rijsmllll noemt dit eell cult,lIItr/lest. J.B. Rijs""III , lJeeft de ecollomie een 
ziel?, i/l: W. AlbedlL e.". , 'Doel en mid(lel; Besclwllwillgen o'ver 
erollomische flolitiek , Oell IIlLlLg 1983, Ilfl. 89-102. 
(8) BoIA'esteill , De ellgel ell het beest , iJl! 'MlWIS/(,f', /Ir. 6, 1989, 11.35. 
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en de invoering van contract-management bij overheidsorgani
saties. 
De kerngedachte achter een aldus meer bedrijfsmatig werkende 
overheid -sturen op basis van resultaten achteraf, komt in de 
plaats van sturen op basis van regels vooraf- heeft in het kader 
van het denken over bestuurlijke vernieuwing ook binnen D66 
terrein gewonnen. Een bureau
cratie is vanuit dit gezichtspunt 
een tijdgebonden organisatievorm, 
die in de laatste decennia van de
ze eeuw bezig is te verdwijnen. In 

den gebracht. 
Om tot de kern van de politieke probleemstelling te kunnen door
dringen zijn analyses, die beperkt blijven tot bijvoorbeeld vraag
stukken van politieke democratie en economische vrijheid, niet 
meer toereikend. Politieke kwesties zijn problemen van culturele 
aard geworden, dat wil zeggen kwesties, waarin het uiteindelijk 

gaat om de verhouding van de in
dividuen tot hun omgeving. Zo 
gaat het bij bureaucratie volgens 
De Vries niet over diensten, ad
ministratie of beleid: "Het gaat 
om houdingen en praktijken en 
om procedures en technieken van . . 
verandenng. Bovenal gaat het 

een bureaucratie heerst een kli
maat waarin topprestaties eerder 
worden ontmoedigd dan gestimu
leerd, risico-mijdend gedrag daar
entegen wordt beloond. Nieuwe 
en betere organisatievormen, 
waarin coördinatie niet verticaal, 
maar horizontaal plaatsvindt, 
zullen de oude structuren (moe
ten) vervangen. Kortom, minder 
hiërarchische, meer ruil- of markt
verhoudingen. Economisering is 
dan dus vooral een kwestie van De gestandaardiseet'de omgeving 

om een bepaalde vormgeving en 
structurering van relaties en van 
patronen van relaties." (10) De 
analyse van het bureaucratisch 
mechanisme vereist een nieuw 
paradigma, een andere manier 
van kijken, van benaderen van de 
werkelijkheid. Het 'onderzoek' van 
de Vries c.s. was er op gericht de 
bewaking en omwerking van de 

ontbureaucratisering. 
De kritiek, zoals geschetst, ziet bureaucratisering dus als een 
obstakel, als vooral niet-eigen aan economisering. Integendeel, 
volgens deze benadering staan economisering en bureaucratise
ring haaks op elkaar. Bureaucratisering is veeleer eigen aan een 
te ver doorgeschoten verzorgingsstaat. De prestatiemotivatie 
wordt ondermijnd en gezonde concurrentie gaat over in geleerde 
hulpeloosheid Czieligheidscomplex'). In die zien vormen bureau
cratie en bureaucratisering -lees: de huidige verzorgingsstaat
een belemmering voor de modernisering van de maatschappij . 
Deze opvatting is gedurende de jaren tachtig populair geworden. 
Met name in kringen van CDA en VVD en - dat kan niet worden 
ontkend - met een duidelijk effect op het politieke discours. Om 
als uitgangspunt te dienen voor een analyse van de werkelijke 
aard en betekenis van bureaucratische macht is zij echter on~ 
geschikt. Zelfs als we haar trachten te verbinden met een typisch 
D66-thema als de omvang van de ministeriële verantwoordelijk
heid. Als ordenend mechanisme blijft het bureaucratische name
lijk niet beperkt tot het ambtelijk apparaat! Maar zelfs als we het 
daartoe beperken, brengt de economisering ervan geen wezenlij
ke verandering in de aard van de bureaucratische macht. Sterker 
nog, het kan het bureaucratisch mechanisme zelfs versterken (zie 
hieronder). 

Een andere m~lIlier van kijken 

Zijn er aanknopingspunten voor een andere benadering? Naar 
mijn mening wel. Het verschijnsel bureaucratie staat de laatste 
tijd weer volop in de belangstelling. Niet dat het ooit volledig uit 
die belangstelling verdwenen zou zijn, maar wat opvalt, is dat de 
toonzetting is veranderd. De contouren van een nieuw paradigma 
beginnen zich, zij het voorzichtig, af te tekenen. Ik doel dan met 
name op de analyses van de 'werking van het bureaucratisch me
chanisme' zoals die eerder in dit tijdschrift zijn gepubliceerd. (9) 
De portee hiervan kan mijns inziens als volgt onder woorden wor-

publieke ruimte door het bureau-
cratisch procédé te traceren en te benoemen. 

Selectiviteit van de bureaucratie 

Eén van de praktijken waarlangs deze bewerking plaatsvindt is 
de selectieve werking van de bureaucratie. Politicologen spreken 
over de verwerking van eisen van burgers in termen van com
plexiteitsreductie. De eisen moeten door het politieke systeem 
worden geselecteerd, gebundeld en gekanaliseerd om 'overload' te 
voorkomen. In dit procédé worden maatschappelijke behoeften 
dus bewerkt. Betekenissen worden gescheiden, daarna ge(her)for
muleerd en aan de politiek voorgelegd. De bureaucratie fungeert 
dan in feite als voorportaal van de politiek, waar maatschappelij
ke instanties worden ontvangen en gehoord. Voor burgers vormt 
dit een vrijwel onneembare vesting om tot de politiek door te 
dringen.(ll) Belangrijk is voorts dat in een dergelijk procédé ge
bruik wordt gemaakt van individualiserende ordeningsconcepten. 
Uitwerkingen hiervan zijn het individualiserend effect (bijvoor
beeld de 'bijstandsmoeder' als levenswijze, maar ook de 'calcule
rende burger' is er zo een) en mijns inziens ook de grote behoefte 
aan privatisering, zoals die nu bestaat. 
Tegen deze achtergrond kunnen we dan niet meer volstaan met 
analyses van het politieke systeem in termen van 'barrières' en 

(9) De reeks be.~to ll(l IIil. eell serie gesJlreH'e ll o'ver dewoekerillg V(III. llel. 

bu.re"lI.cmtÎ$ch. mecl","isme /liet }1lI1 GI"slmv,," 1.,0011 ('Idel" .5, IIO·V. '9.1), 
PrUIL Ku.ypers ('Idee' 6, dec. (91), Kees Sc1l1/yl ('Idee' 1, [cbr. (92), AlltOIl 
Zijderveld ('Idee' 2, "pril (92), PllÎlip Idellbllrg ( 'Idee' 4-, se/,t. '92) ell 
1I,,"s Achterllllis ('Idee ' 5, 1I0·v.'92). 'rellsloLle verscheell eell ,,[s/uil.e'lll 
artikel V(//I. ChristuwlI de Vries, Eell llIulere ""II/ier VllI/ A'ijA'ell ; lIadellA'ell 
over !tet bllrelLlI.cmtiscl, //lec/ulI/isme, ' /(/ee' 6, dec. '92. 
(10) De Vries, 0IJ·ril .. 1'.4-. 
(11) A. V"rkevÎ$ser ell C.IV. Iie Vries, De llIu/ere ervlJrillg; over bllre"u
cmtie ell/Jolit.iek. Eell gesp reA, meI. I'"ul KUYJlers , ill: 'Idee' 6, dec. 1991, 
/J. 6. Zie ooA· : 'rom.-}II11 Meell1cs , Die ",,,cht ""lllkt ",è lIieulVsgierig, P"ul 
Kuypers over de olloven.vil/l,elij~·e bllreill/.cmlie, ill: 'NRC', 20 jUlli 1992. 
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'decisions versus non-decisions'. Er dient veel scherper te worden 
gekeken naar de selectiviteit van bureaucratische processen. 
Door de toenemende integratie van het (politieke) systeem ver
schuift de macht steeds verder naar het centrale niveau van een 
bepaalde bestuurslaag, alwaar zich uitermate complexe en on
doorzichtige bureaucratische processen voltrekken. Alleen door 
interacties tussen beleidmakers onderling tot uitgangspunt te 
nemen, valt te verklaren hoe de beleidsagenda tot stand komt en 
wat er verder met de onderwerpen op die agenda gebeurt. (12) 
Slechts onder specifieke omstandigheden is het mogelijk dat ei
sen van burgers op de beleidsagenda worden geplaatst. 
Zoals gezegd is privatisering een voorbeeld van een concept dat 
de selectieve werking van de bureaucratie versterkt. Onder pri
vatisering wordt verstaan het afstoten van overheidstaken naar 
de marktsector. In deze betekenis is privatisering een normale 
term geworden in ons dagelijks taalgebruik. Niemand kijkt er 
meer echt van op wanneer de kranten melden dat de Nederland
se Spoorwegen zullen worden geprivatiseerd. Privatisering is een 
routine geworden; een geaccepteerde manier om publieke goede
ren via het marktmechanisme aan te bieden, in plaats van via 
het budgetmechanisme, teneinde zo de druk op de overheidsfi
nanciën te verminderen. 
Privatisering stoelt uiteindelijk op het liberale onderscheid tus
sen staat en maatschappij. Aan deze dichotomie houdt het libera
lisme nu eenmaal strak de hand. Privatisering wil dan zeggen 
dat een stukUe) van het publieke domein wordt 'teruggegeven' 
aan de vrije maatschappij. Het is óók een manier voor de politiek 
om te appelleren aan het welbegrepen eigenbelang van burgers. 
Tegen deze redenering valt dus veel in te brengen. Het strakke 
onderscheid tussen staat en maatschappij, of tussen overheid en 
markt, is in ieder geval onhoudbaar. De publieke en de private 
sector zijn sterk met elkaar verweven of 'vervlochten' geraakt en 
de onderlinge afhankelijkheid is nog nooit zo groot geweest. Hoog
uit kan er gesproken worden over de (gewenste) mate van ver
vlechting. 
Het gaat dus niet meer om de 'macht van de bureaucratie' versus 
de 'vrije maatschappij'. Ook niet om de ontbureaucratisering in 
de zin van een bedrijfsmatig werkende overheid met een 'corpo
rate identity'. Dit zijn slogans die het bureaucratisch mechanisme 
eerder verhullen dan verhelderen. 
Privatisering is vooral van invloed bij de bepaling van de 
maatschappelijke behoeften die wel of geen onderwerp van po
litieke besluitvorming zullen zijn. Onder de noemer privatisering 
worden deze behoeften vertaald in professioneel jargon. Er wordt 
dan gesproken bijvoorbeeld over 'eerherstel voor de consument' 
en over de aanbeveling de consumentensouvereiniteit (lees:het 
kostenbewustzijn) in de gezondheidszorg te herstellen, door inko
mens-afhankelijke premies in te voeren (dat wil zeggen invoering 
van het profijtbeginsel). Een dergelijk voorstel leidt dan vervol
gens tot een debat over de inkomenseffecten voor met name de la
gere inkomens en de politieke haalbaarheid van compenserende 
maatregelen in de loon- en inkomstenbelasting. Allerlei 'zichtba
re' èn 'verborgen' beleidmakers spelen merbij evenwel hun rol. 

(12) H. 'Vtl ll de Crf"'! ell R.Ho/Jpe, 'Helei,/ ell polilicA'; eell illieiflllg ill de 
beleidswelellschtlp ell de beleidsklImie " , Muit/erbprg 1989 p. 196. Vtl lI tie 
Crf/II! ell Hopp" ollclerscheidell Illssell '=iclllb",e ' ptlrlicipl/I/I.ell (bijv. millis
ler-presidelll, mill;sl.ers, lop-mllble,,,,re,,, 1>Oor/l'IIIslmlllt/p poliliri) ill I, el be

leidsproces ell 'vl'rborgell' pl/rlidp'IIIlell (bijv. belei,JslllllblelllLrell , lvelell

scl",ppelijA'e s/Jeci"lisl.l'lI , fUlvisellrs , verlegellwoordigers Vtl ll bellll'gellorgtl
lIisl/l.ies). 

-

De maatschappelijke behoeften zijn nu institutioneel ingekaderd 
en vertaald in professioneel, specialistisch, jargon. Dit kan men 
zien als 'probleemverwerking', maar ook als een dwingende voor
selectie en herformulering van politieke strijdpunten. Hier is het 
bureaucratisch mechanisme werkzaam. Het is niet destructief en 
heeft op zich weinig te maken met onderdrukken, verbieden of 
overheersen (de 'heerschappij van ambtenaren'). Het bureaucra
tisch mechanisme is juist produktief: "(het) schept de eigen ru
imte. Het versnijdt, segmenteert en codeert de geleefde omgeving 
en in dit proces smeedt het identiteiten. Met andere woorden, het 
plaatst en herplaatst ons in en tegenover omgevingen. Aldus zijn 
wij het die verplaatst en herplaatst worden en in dit proces her
schept zich onze identiteit. Gedeeltelijk zijn wij het die worden 
herschapen." (13) 
De calculerende burger is, zoals gezegd, een ander voorbeeld van 
een individualiserend ordeningsconcept. Een nieuwe en maat
schappelijk ogenscmjnlijk probleemloos geaccepteerde identiteit. 
Hier zien we hoe sterk individualisering samenhangt met de bu
reaucratiserende werking. Zo sterk zelfs dat het ons niet meer op
valt. De omwerking van de publieke ruimte gescmedt zo grondig 
en totaal, "(dat) wij gewend (zijn) geraakt vanuit ons zelf te kij
ken naar de verschillende werelden die wij leven. Wij ervaren ons 
zelf als continuïteit, als schakel, die de verscmllende sociale om
gevingen, waarin wij ons bewegen, verbindt. Wij hebben in korte 
tijd ... geleerd ons zelf te verdelen en doen dat zonder er nog van 
op te kijken. Dat is wat wij individualisering zijn gaan noemen." 
(14) Het gaat mer om het geïndividualiseerde leven in een bu
reaucratisch versneden wereld. 

Kortom: individualisering en privatisering zijn vormen van bu
reaucratisering in het kader van de economisering van de samen
leving. Maar weinig mensen zullen geneigd zijn deze thema's zo 
te benaderen en te benoemen, want we zijn er aan gewend ge
raakt. Deze problematiek anders te benoemen, vergt zoals ge
zegd, een andere manier van kijken. 

Bureaucratisch mechanism.e: 
dwang door symbolisch geweld 

In de vorige paragrafen heb ik het vooral gehad over het bureau
cratisch apparaat. Ik heb getracht te laten zien dat het bureau
cratisch mechanisme ook daar werkt, bijvoorbeeld in de selec
tiviteit van agendavormingsprocessen. Het verband dat vervol
gens werd gelegd met economisering / privatisering was bedoeld 
om duidelijk te maken dat economisering, eenmaal toegepast in 
bureaucratische besluitvormingsprocessen, die selectieve werking 
eerder zal versterken dan afzwakken (ondanks, of juist dankzij , 
het appèl aan de belangen van de burger). In het kader van het 
nieuwe paradigma betekent bureaucratisering echter méér dan 
tot nu toe aan de orde is geweest. Het verbeeldt een veel breder 
politiek-cultureel proces, weliswaar verbonden met de dominante 
wijze van opereren van het overheidsapparaat, maar mertoe mag 
het zeker niet worden beperkt. Het bureaucratische is een orde
nend mechanisme dat algeméén werkzaam is in de samenleving: 
" ... (In) het bureaucratisch imperatief (zit) ook de machtsfunctie 
verscholen. De sociale omgevingen worden bureaucratisch be-

(l.~) De Vries, op. eil .. , 1'. 4 . 
(14) De Vries , ol'. eil .• , p . 4. 

----------------------------------- 19 -----------------------------------
ID EE - SEPTEMBER '93 

r 

IJ 

1.1 

II 

, 

I !II 

11" 

I I1 

, , 

il 
J! i ..,. 



heerd en beheerst. Er is een bureaucratische schakeling ontstaan 
tussen de omgeving, de ordening en de macht. Moeten wij dan 
niet veel scherper kijken naar de agenten van de geordende om
geving? Zo bekeken kan wellicht het bureaucratisch mechanisme 
van ordening politiek gethematiseerd worden, bijvoorbeeld als de
mocratievraagstuk." (15) 

Sociale ordeningen 

en discursief) tot gelding wordt gebracht en daard66r werkzaam 
wordt. Een dergelijke voorstelling van zaken gaat meestal wel 
vergezeld van een verwijzing naar 'de' realiteit, die anders ('veel
zijdiger') is dan in het concept of model tot uitdrukking komt, 
maar veel meer dan een plichtmatige verwijzing in een voetnoot 
is dat met. Veel belangrijker is het dat in uiterste consequenties 
dan nog slechts sprake is van model-illusie of simulatie. (17) 

Symbolisch geweld 
Mijn belangstelling gaat in deze slotpa
ragrafen vooral uit naar de bureaucra
tische schakeling van omgeving, orde
mng en macht. Een dergelijke schake
ling wordt meen ik tot stand gebracht 
door middel van symbolen. Ik beschouw 
daarom de begrippen uit de semiotiek 

Het strakke onderscheid 
Waarden en hun betekemssen blijven 
'vormloos' zolang zij niet in symbolen 
tot uitdrukking worden gebracht. Een 
symbool is dan ook een bijzonder soort 
van teken. Het teken heeft drie essen-

tussen staat en 
maatschappij is in ieder 

geval onhoudbaar 

als onontbeerlijk voor de analyse van de 
werking van het bureaucratisch mechamsme. Waarden en sym
bolen spelen een belangrijke rol bij het grondvesten van sociale 
ordeningen. Sinds mensenheugems geschiedt dit in hoofdzaak op 
drie terreinen: 
- ten eerste op de verhouding van groepen (families, clans, stam
men en volken) tot hun natuurlijke leefomgeving; 
- ten tweede op de betrekkingen binnen sociale verbanden, dat 
wil zeggen tussen de leden van een groep onderling. Praktisch 
gesproken mondt dit uit in een geheel van voorschriften met be
trekking tot geoorloofde of voorgeschreven en ongeoorloofde of 
verboden handelingen (van Komnklijk Besluit tot en met incest
verbod); 
- ten derde op de externe betrekkingen, dat wil zeggen tussen 
groepen onderling. (16) 

Reële ordeningen bestaan weliswaar naast elkaar, maar zij wor
den bepaald door verticale voorstellingen van zaken (beelden, 
waardenpatronen). Mensen stellen de betekems van de betrek
kingen, die zij op alle terreinen aangaan c.q. onderhouden, vast 
op basis van waardenhiërarchieën. Dergelijke hiërarchieën gaan 
uit van een rangordem.ng in hoogste en laagste waarden - een on
derscheid dat parallel loopt met boven en beneden, licht en don
ker en binnen en buiten. Zo is het beter om in het volle licht aan 
de top te staan dan ergens onderaan in het donker. Zoals het ook 
verre de voorkeur verdient om te worden beschouwd als 'insider' 
en met als 'outsider'. 
Ik beschouw de immanente tegenstelling tussen onze verticale 
waardenoriëntaties (waardenhiërarchieën) en horizontale prak
tijken van samenleven, samenwerken, et cetera als één van de 
belangrijkste oorzaken van de in eerdere artikelen aangehaalde 
bureaucratische 'blokkade'. Waardenhiërarchieën sluiten met 
aan op de realiteit van het naast elkaar leven, maar ordenen de 
mamer waarop we samenleven. Op zichzelf is dit nog geen reden 
tot ongerustheid, ware het met dat verticale concepten vaak ten 
onrechte voor de realiteit zelf worden aangezien. Zo is het beeld 
van bijvoorbeeld een 'klassenmaatschappij' of een 'zuilenmaat
schappij' of een 'post-industriële' maatschappij niet meer dan de 
abstractie van een werkelijkheid die door taal en beeld (visueel 

(15) V"r~'evisser ell De Vries, 0Jl. rit. , /).5. 
(16) fI . Pross, 'Zwiillge; Essfly iiber symbolische Gew"lt', Berlill 1981 , JI . 
50. 

tiële kenmerken: het moet een fysieke 
vorm hebben; het moet verwijzen naar 

iets anders dan zichzelf; het moet door mensen erkend en gebru
ikt worden als een teken. Een roos bijvoorbeeld is op zichzelf met 
meer dan een bloem. Maar wanneer een man een roos aan zijn 
vriendin geeft wordt het een teken. Het verwijst dan naar, of 
symboliseert, zijn hartstocht voor haar en beide (h)erkennen het 
als zodamg. Zo zijn er meer voorbeelden te geven: het gehuil van 
een baby kan betekenen dat hij honger heeft, de Nederlandse 
driekleur verwijst meestal naar ons komnkrijk, een bos bloemen 
kan een teken van befde of genegenh.eid zijn en het rnilieukeur
merk op de verpakking van een produkt kan een symbool zijn 
voor een groene levensstijl. Tekens zijn onlosmakelijk verbonden 
met actoren: zij ontlenen kun karakter, als teken, aan de moge
lijkheid van menselijke interpretatie. Er kan dus verschil van 
mening bestaan over hetgeen waarnaar een teken geacht wordt 
te verwijzen. Als daarentegen bepaalde betekenissen door het 
vormen, plaatsen of oprichten van tekens op een zodaruge wijze 
tot gelding worden gebracht dat mensen zich op grote schaal en 
voor langere tijd daarmee identificeren, spreken we zelfs van 
symbolisch geweld. (18) Een symbool is nu een teken dat naar 
een waarde verwijst, preciezer gezegd: een symbool stamt uit een 
hiërarchie van andere tekens en drukt dáárdoor een waarde uit. 
De bureaucratische schakeling tussen omgeving, ordemng en 
macht is volgens deze gedachte vooral gebaseerd op de symbo
lisch overgebrachte waardenhiërarchieën die bepalend zijn voor 
de ordening van het menselijke bestaan op de drie hiervoor ge
noemde terreinen. Zij komt, met andere woorden, tot stand via en 
d66r de uitoefening van symbolisch geweld. Hierdoor ontstaan 
bureaucratische blokkades, die, zoals De Vries het uitdrukt, de 
politieke probleemstelling in het hart raken. (19) Wenden wij ons, 
ter illustratie, tot het probleem van de 'solidariteit'. 

Solidariteit in de verzorgingsstctltt 

Solidariteit, opgevat als wederzijdse hulp op basis van achting 
voor medemensen, saamhorigheid of lotsverbondenheid, is in on-

(17) Vergelij~': J. Be,wclril/flrd, 'Kool Killer; oder Der AII[sl,,"d d"r 
Zeichen ', Ber/ill 1978, JllLssim. 
(18) Het begriJl 'symbolisch ge •. veld' is gem,,"I. door Bonrdieu. ell /)"sseroll 
ill hllll oorsJlrollkelij~' ill 1970 verschenel/ sl/U/ie 'L/I. reprodurlioll , élémellls 
Jlo"r ,,"e II. eorie <I" syslème d'ell seigllem.elll '. n· geb",i~' /,ier de <Iejillilie 

V"" Pross , 0Jl. cil., 1'.69. 
(19) De Vries, 0Jl. cU. , JI. 5. 
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ze maatschappij een beginsel van hoge waarde. Alhoewel het 
zeker geen kenmerk van het begrip als zodanig is, wordt solida
riteit toch algemeen beschouwd als een uitvloeisel van politiek 
handelen. Tegenwoordig wordt de politiek zelf geacht de solida
riteit tot stand te brengen. Iedere zichzelf respecterende politieke 
partij benadrukt daarom solidariteit in één of andere, maar 
meestal in verband met de sociaal zwakkere en/of met de Derde 
Wereld. 
Het alleen maar des te opmerkelijker dat tegenwoordig de re
alisering van solidariteit zo'n groot probleem vormt. De crises in 
de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en het arbeidsbestel 
tonen aan dat solidariteit een abstract begrip geworden is. (20) 
De ontwikkeling naar de verzorgingsstaat en de afname van soli
dariteit schijnen verband met elkaar te houden (genoemd als één 
van de paradoxen van de verzorgingsstaat); het beginsel zelf laat 
zich dan ook alleen nog maar omschrijven in termen van de drie 
a's: abstract, anoniem en administratief. Een dergelijke omsch
rijving sluit evenwel de eigen vorming van tekens of symbolen 
uit. Het is dan een 'vormloos' beginsel geworden. 
In het tijdperk van de verzuiling werd zoiets als solidariteit sym
bolisch tot stand gebracht binnen de eigen zuil en had daarmee 
dus betrekking op de ordening van de relaties tussen de groepsle
den onderling. De term 'solidarisme' wordt vaak gebruikt als sy
noniem van de christelijke politiek-maatschappelijke stromingen 
(waar de verzuiling het sterkst was). In het jaar 1891 markeren 
de encycliek Rerum Novarum (van de 'arbeiderspaus' Leo XIII) 
en het eerste christelijk-sociaal congres het begin van dit solid
arisme. Alhoewel de symbolen ervan -bijvoorbeeld Rerum 
Novarum- een brede werking hebben gehad en niet louter be
perkt bleven tot de christelijke stromingen, werd het solidarisme 
toch scherp afgegrendeld van andere stromingen, met name het 
socialisme. In de laatstgenoemde stroming had solidariteit vooral 
de betekenis van 'klassesolidariteit' in de verhouding tussen ar
beid en kapitaal (met als één van de vele symbolen de 'solida
riteitsstaking'). In beide gevallen bleef solidariteit echter ingeka
derd in het verticale concept van de klassenmaatschappij . (21) 
Daarom was de totstandkoming van solidariteit binnen de zuilen 
nog wel mogelijk, maar bleek het tussen de zuilen problematisch. 
De binding met de zuilen is, zoals bekend, in de loop van enkele 
decennia drastisch afgenomen. Solidariteit is navenant afgeno
men omdat de gangbare 'symbolen ervan -verbonden met de 
waardenhiërarchieën van de zuilen- grotendeels zijn verdwenen, 
dat wil zeggen hun symboolwaarde hebben verloren. Steeds min
der mensen zijn geneigd zich ermee'te identificeren. Kunnen zij 
zich überhaupt ergens mee identificeren? Solidariteit is symbo
lisch onbemiddelbaar geworden en is daarom nog maar zo zuinig
jes werkzaam. Daar staat tegenover dat de enorme toename en 
de uitgestrektheid van sociale relaties ook mogelijkheden biedt 
om de realiteit van het horizontale, het samenleven te benadruk
ken en in beeld te brengen. (22) De reden waarom dat niet ge
beurt, heeft nu juist te maken met de dominante wijze van opere-

(20) C.IV. de Vrie ." Sysleell/wer~'ill 'eli, ill: 'Idee' 3 , julli 1992, J1. 26-27; C. 
Zwarl" 'OJllVeg II""r eell "i""lVe cIII'''IIr ,''''" cl" "rbeid', RoI,I,ert/all/ 1992. 
Sc"'ijvell.d over I,el "rbeid.,bes,ellVer/" . ZIV"rl, de v,,/tIg 0/' " ... of, ell :0 ja , 
"oe de verloe(lerillg ( ... ) oll/gebogell ~'(II/ /VortIelI 1'11 de solidorileil "en.voll-
111'11 kllll lVordell. " (o/J. rit. , /1.24.) 
(21) Hierbij diellell we lIiel Ie 111'rgelell dal :olVpl de c"ri.,',elij~·e lIls de SQ

ci,,,!islisr"e "rbeidersorglll/isalies sterh'c buren"cml,i.,cllf' IreH'ell vertoolldell 
(eli IIog sIee(l. ver/ollell). Zie bijvoorbpl'l(l: TI,. JOII~'ergollw , 'Strategie 1'11 

leidillg VIII' (Ie vakb'llflegillg ill Nederllllul", Rollerdall/ 1983. 

ren van het bureaucratisch apparaat. De waardenhiërarchieën 
van de grote ideologische verhalen uit het tijdperk van de verzui
ling zijn vervangen door de waardenhiërarchieën van ... beleid. 
Van de Graaf en Hoppe veronderstellen dat de overvleugeling 
van het beladen woord 'politiek' door de succesterm 'beleid' sa
menhangt met de ontwikkeling van de moderne sociale verzorg
insstaat. In de verzorgingsstaat heeft de 'overheid' veel meer dan 
vroeger een mobiliserende, leidinggevende rol. De overheid dient 
de netelige paradox van sociale atomisering versus gegenerali
seerde verafhankelijking het hoofd te bieden. Met het eerste 
wordt bedoeld dat een individu zich steeds minder ervaart als lid 
van een duidelijk aanwijsbaar sociaal verband (gezin, familie, 
buurt, klasse, clan, et cetera). Iedereen kan tegenwoordig kiezen 
uit een bonte verzameling van rivaliserende waardensystemen. 
Daarin ontbreken echter de voor een gedeelde publieke wereld 
van waarden en feiten noodzakelijke 'vaste' (dat wil zeggen on
omstreden) aanknopingspunten. 'Gegeneraliseerde verathankelij
king' heeft te maken met het 'rechtskarakter' van de verzor
gingsstaat: "bijna alle handelen op alle levensterreinen (is) on
derworpen aan publieke regulering, wetten, voorschriften, ver
gunningen, procedures, enzovoorts." Als gevolg van deze paradox 
krijgen verzorgingsstaten het karakter van 'abstract societies': 
het is bijna onmogelijk om nog heldere verbanden tussen individu 
en systeem, of breder opgevat tussen het 'eigene' en het syste
matisch, te zien en te beleven. " ... Onder zulke omstandigheden is 
(naast het massieve gebruik van televisie) een voortdurende st
room van beleidsnota's en andere produkten van beleidsvorming 
een voor de hand liggend middel voor 'de politiek' om een col
lectief bekrachtigde, publieke wereld van waarden en feiten te 
scheppen. Anders gezegd, moderne politici kunnen geen politiek 
meer bedrijven vanuit een aanwezig veronderstelde publieke re
aliteit en een spontane 'common sense'. De politiek schept - mede 
door beleid - juist een minimum aan gedeelde, publieke werkelijk
heidsinterpretatie en zingeving. Immers, alleen op basis van een 
gedeelde werkelijkheidsinterpretatie en gedeelde idealen en doe
len kunnen gelijkgestemde mensen elkaar vinden, en zijn zij te 
bewegen tot politiek samen-handelen." (23) 
Van dat 'samen-handelen', als het gaat om solidariteit, moeten 
wij ons maar niet veel voorstellen. Solidariteit is uiteindelijke een 
horizontale betrekking die nu juist de hiërarchie (in model of con
cept) op losse schroeven zet en dus wordt solidariteit in het gun
stigste geval verstaan als een voetnoot bij de bestaande waarden
patronen, vervat in de finaal-causale modellen (doel-middel-hiër
archieën) van die onafgebroken stroom beleidsnota's en andere 
produkten van beleidsvorming. Symboolwaarde verkrijgt zij dus 
niet. Beleid levert een veel te zwakke basis om de werkzame sym
bolen van solidariteit te kunnen produceren. Het kan eenvou
digweg niet inzichtelijk maken wat de verbanden tussen het in
dividu, het 'eigene' en de 'anderen' nu precies zijn. Voor de simu
latie ervan echter is beleid meestal ruim voldoende .• 

(22) De cill.eustlolulII 'VUil der Keuh·ell. heeft hier meI :ijll fi/I//. ' Fnce VuilIe' 
(19910 eell J1mc/'ligvoorbeeld 'vall geleverd. 
(23) V,,,, de CrII"f en /-Iof/J1e, OJl. ril,., I'. 20. 
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