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I let failliet van de maakhare sa
m ·nl 1 ing i de chuld van rechts. 
R rhu con tateerde in de jaren 
tachtig dat hct gcloof in de maak
barc samenleving de staatskas 
lrrgnat en reageerde met nood
tak lijke, zij het bijkans fatale he
tuiniging n. Althans, dat geloofde 
ic<krcen tot voor kort. Wie ech
tcr De plannma van ontplooiing van 
Jan Will em Duyvendak heeft gele
ttn, wcct voor altijd betcr. Duy-
1 .:ndak betoogt overtuigcnd dat 
dt knti k op planning (maakbaar
hl·id) aanvankelijk niet aan rechts 
maar aan link te dan ken was. Het 
g ·loof in maakbaarheid raakte in 
d jarcn 7eventig in diskrediet 
door zclfkritick van links. Rechts 
borduurdc hicr slcchts op voort. 
llrt 11 arcn du de PvdA en andc
r ·n trr linkcrzijde zelf die hun 
igt•n maat chappijverbeterings

proj •ct, dat in de jaren zestig en 
1 ·1 •ntig zo succe volleek, de nek 
omdraaidcn. De jaren zeventig 
11artn bij nader inzien gecn hloei
p ·node van het maat chappelijke 
maakhaarheid denken: zowel in 
d · jarcn vijftig als in de jaren ne
g ntig wa het maakhaarheidsge
loofgrotcr, binnen links en binnen 
rl·rhts. 

D • naag is dan natuurlijk wat 
links crtoe bracht om de poten 
onder de igen stoel vandaan te 
ngcn, en op welkc wijze dat gc
chicddc. Die vraag i niet aileen 
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historisch relevant, hij heeft ook 
grote actualiteitswaarde. Waarom 
hceft links, dat juist hestaansrecht 
ontleent aan veranderingsgezind
heid, zelf toch ook grote mocite 
met hervorming en planning? Het 
hoek van Duyvendak is aileen a! 
van groot helang omdat hij deze 
vraag op de agenda zet. 

Het grote prohleem van 
(linkse) wereldverheteraars was 
het paternalisme, zo valt uit het 
hoek van Duyvendak te leren. 
Hun onvermogen daarmee om te 
gaan deed hen de das om. Links 
wilde de maatschappij veranderen 
ten hehocve van de zelfontplooi
ing en de vrijbeid van de mensen, 
en dit werd geschraagd door een 
optimistisch mensheeld: de men
sen zijn van nature goed, en als zij 
maar de kans krijgen zullen zij 
zichzelf ontplooien. Maar dit opti
mistisch mensheeld schiep me
teen een probleem: als de mensen 
van nature tot zelfontplooiing ge
neigd zijn, dan is maatscbappijver
andering van hoven of huitenaf 
niet gerechtvaardigd, want dan 
kunnen de mensen het zelf wei. 
Wereldverbeteraars kunnen dan 
hoogstens belpen hij het wegne
men van maatschappelijke belem
meringen tot zelfontplooiing, en 
dat alleen via maatregelen die de 
voile instemming van de be
treffende mensen genieten. Maat
schappijverheteraars moeten 
daarom hun eigen visie uitschake
len en zich dienstbaar maken aan 
wat 'de mensen zelf' vinden en 
will en. 

Trouw aan Cleze redenering, 
zegt Duyvendak eigenlijk, is het 
maakhaarheidsgeloof van destijds 
gesneuveld. De sociaal werkers en 
hun theoretici, de andragologen, 
constateerden dat welzijnswerk 

(als de werksoort voor het maak
haarbeidsgeloof bij uitstek) zon
der paternalisme geen bestaans
grond beeft. Toen zij hadden be
sloten bet paternalisme af te scbaf
fen, hadden ze ook hun eigen he
staansgrond vernietigd, en ken
den ze dus niet anders doen dan 
zichzelf opbeffen. Een belangrijke 
hijdrage hieraan leverde de filo
soof Hans Achterhuis in 1974, die 
met zijn succesvolle hoek De markt 
van welzijn en geluk onbedoeld aan
voerder van een zelfmoordactie 
van de andragologie en het wel
zijnswerk werd. Als hij dat op 
goede gronden deed, dan bebben 
maakbaarbeid en het welzijnswerk 
vandaag de dag nog steeds geen 
hestaansrecht. En als hij bet niet 
op goede gronden deed, wat zag 
Acbterhuis dan verkeerd? Duy
vendaks impliciet blijvende ant
woord daarop luidt: zijn diagnose 
was goed, maar de therapie ver
keerd. De goede diagnose was dat 
welzijnswerk zonder paternalisme 
geen bestaansrecht heeft, maar de 
therapie, bet afschaffen van het 
welzijnswerk, was verkeerd. De 
j uiste therapie is: claim en en door
denken van het paterrialisme, om 
het in een nieuwe, getemperde 
vorm een plaats te geven in het 
welzijnsheleid. 

Een tweede interessante histo
rische rode draad van het hoek, 
eveneens verrijkt met een heden
daagse les, hetreft de democrati
sering van de (lokale) politick. 
Duyvendak analyseert in twee 
hoofdstukken het failliet van het 
toenmalige ideaal van 'participa
tieve planning'. Dit ideaal is te
genwoordig onder de noemer 'in
teractieve heleidsvorming' weer 
helemaal terug, waardoor ook 
deze analyse niet aileen histori-
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sche maar tevens actuele waarde 
heeft. Ook de argumenten zijn de
zelfde als nu, namelijk dat niet
participatieve planning ondemo
cratisch en ineffectief is en haaks 
staat op het ideaal van 'plura
lisme', de toenmalige term voor 
diversiteit. Planning, mits partici
patief, werd in de jaren zeventig 
van ondemocratisch omgetoverd 
tot bij uitstek democratisch. Parti
cipatie werd daarmee een middel 
tot zelfontplooiing. Decentralisa
tie kwam ook hoog op de agenda, 
als zijnde een voorwaarde voor 
participatie. Duyvendaks recon
structie van participatieve plan
ning is één groot feest der herken
ning voor iedereen die zich wel 
eens in het hedendaagse welzijns
beleid en/ of grotestedenbeleid 
verdiept heeft . Zelden lijkt de ge
schiedenis zich in zo korte tijd zo 
sterk te herhalen . Het is een van de 
grote verdiensten van dit boek die 
herhaling te laten zien en daarmee 
ook het beschamende gebrek aan 
historisch bewustzijn van de he
dendaagse politiek bloot te leg
gen. 

Waardoor raakte de participa
tieve planning destijds weer uit de 
mode? En wat zijn dus de beren op 
de weg van de interactieve be
leidsvorming? Het raakte uit de 
mode doordat het vooral een fan
tasie van politici en beleidsmakers 
was, die niet aansloeg bij de bevol
king. Ergo: ook het idee van parti
cipatieve planning was paternalis
tisch en sneuvelde door paterna
lisme. Maar er is ook een verschi l: 
terwijl zelfontplooiing leed onder 
een tekort aan paternalisme - uit 
angst voor paternalisme durfde 
men bijna niets meer over ont
plooiiing te zeggen-, kampte par
ticipatieve planning met een te-
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veel aan paternalisme. Men had 
veel ambities voor het volk, maar 
die lieten het volk grotendeels 
koud. 

En daarmee komt Duyvendak 
tot een scherpere formulering van 
zijn these, die overigens ook goed 
aansluit bij de bevindingen van de 
Engelse sociale wetenschappers 
Clarke en Newman.' Hetwas niet 
de financieel-economische crisis 
die het welzijnsbeleid in de jaren 
tachtig nekte, maar de interne te
genstrijdigheden van het welzijns
beleid zelf. Duyvendak lanceert 
nu de 'paradox van de democrati
sche welzijnsplanning'. Helaas de
finieert hij deze niet, maar ik heb 
hem zo begrepen: planning kan 
niet democratisch zijn , en demo
cratie kan niet gepland worden. 
Planning en democratie gaan dus 
niet samen. En dat bereidde de de
finitieve nekslag van het welzijns
beleid voor, namelijk de hierop 
volgende gedachte: het idee dat 
participatieve planning en wel
zijnsbeleid ook eigenlijk allebei 
niet meer nodig waren. De burger 
moest voortaan zijn eigen welzijn 
definiëren en realiseren. Daar 
waren geen planning en democra
tische procedures voor nodig, en 
eigenlijk dus ook geen beleid. Net 
als Clarke en Newrnan signaleert 
Duyvendak dat twee partijen als 
hoofdschuldigen werden aange
wezen: de overheid , als zijnde bu
reaucratisch, planzuchtig en dus 
ondemocratisch, en de professio
nals, als zijnde paternalistisch en 
dus ondemocratisch. Het woord 
was nu aan de overgebleven partij: 
de burgers. Overheid en profes
sionals konden zelfontplooiing 
slechts blokkeren, zoals ik ook in 
mijn eigen boek laat zien . 2 Links 
had geen argumenten meer om 

welzijnsbeleid te behouden, en 
had dus zichzelf monddood ge
maakt. Duyvendaks boek had dus 
met recht 'De zelfmoord van wel
zijn en democratische politiek' 
kunnen heten. 

Wat betekent dat voor het toe
komstperspectief van het heden
daagse sociale beleid, en van de in
teractieve beleidsvorming als on
derdeel daarvan? Helaas reflec
teert Duyvendak niet op deze vra
gen. Uit zijn boek valt niet een 
eenduidig antwoord te destille
ren, omdat de diagnose toch een 
beetje op twee gedachten hinkt. 
Enerzijds stelt hij dat de participa
tieve planning sneuvelde door een 
gebrek aan belangstelling van bur
gers. In dat geval hangt het lot van 
het interactief beleid vooral af van 
die belangstelling. Als die nu wel 
groot is, zoals sommigen suggere
ren, dan ziet de toekomst er roos
kleurig uit. Anderzijds stelt Duy
vendak dat het failliet van de par ti
cipatieve planning moet worden 
toegeschreven aan het paradoxale 
karakter ervan. In dat geval lost 
een grote belangstelling van bur
gers niets op. 

Iedereen werd teveel 'zichzelf' 

Duyvendak bekijkt hoe verschil
lende wetenschappelijke discipli
nes de verhouding tussen zelf
ontplooiing en planning sinds 
I 9 so hebben geconceptualiseerd. 
Hij maakt daarbij een onderscheid 
tussen ethische, ontologische, 
epistemologische kritieken van 
respectievelijk de filosofen, socio
logen en andragologen. Dit onder
scheid verheldert het betoog niet, 
waarschijnlijk vooral doordat de 
belangrijkste verschillen liggen 
tussen de andragologen enerzijds 
en de andere twee anderzijds (en 
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du nict tu. en aile drie disciplines 
g lijkclijk). Filo ofen waren niet 
zo1rcr bczig met zelfontplooiing, 
maar de tc mcer met diens tcgen
d · 1: vcrvr emding. Zij hielden 
h ·t lang tva t aan paternalisme en 
marginali erden zichzelf daar
m • in d loop van de jaren zeven
tig. D ociologen waren aan
unkclijk ook uitge proken pa
l ·rnli tis h, maar in de jaren zestig 
·n Zl'ICntig ging n ze hun paterna
li,mc 1clf en probleem vinden. 
Zl· tcld ·n chter dat een tijdelijk 
patl'rnali. m geoorloofd was, om 
d maats happij te kunnen verbe
h·r ·n. In di andere maatschappij 
11as patcrnali me cchter wei uit 
d ·n bozc. ·igcnlijk trof de sociolo
gt · dus min of meer hetzelfde lot 
I d tlosofle: men hield vast aan 

patcrnali ·m en raakte daardoor in 
hl't dl·bat g marginaliseerd. Ver
l hili. wd dat so iologen patcrna

ltsmc o k c n probleem vonden, 
·n de fllosofen over het algemeen 
ni ·t. Maar dit verschil is miniem 
11annl' r jc beide vergelijkt met de 
andragologcn, die, zoals hoven be-
prok ·n, radikaal anti -paternalis

ti h 11ar •n n daarmee hun eigen 
graf gro v n. 
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Duyvendak signaleert in een 
slotbeschouwing dat de planning 
van ontplooiing sinds de jaren ne
gentig weer opleeft. Planning mag 
weer: er wordt meer gebouwd, 
geasfalteert, op het spoor gezet 
dan in de jaren taehtig, zonder dat 
deze maakbaarheidspretenties ter 
discussie worden gesteld. Dit 
komt volgens hem doordat maak
baarheid ten onrechte als een pro
bleem van links is gaan gelden, en 
daarmee niet als iets van Paars. 
Ook is er een hausse aan toekomst
scenario's, die overigens niet 
zozeer utopisch zijn maar eerder 
faciliterend. Ook de ontplooiing is 
weer planbaar, gezien de opleving 
van sociale interventies. De angst 
voor paternalisme lijkt verdwe
nen, er is eerder angst voor te wei
nig paternalisme en herwaarde
ring van drang en dwang, onder de 
noemer 'bemoeizorg'. Want 'de 
gedachte is nu dat juist omdat 
iedereen in Nederland erg 'zich
zelf' werd, er normloosheid en 
gebrek aan sociale cohesie zijn 
ontstaan. Bevoegden - onderwij
zers, politie, ja, zelfs opbouwer
kers - moeten weer gaan bepalen 
wat goed is voor de burgers en de 

samenleving'. Hoe ze dat gaan 
doen, gezien de onverwerkte pa
ternalisme-crisis, is hopelijk on
derwerp van een volgend hoek . 

AI met a! Ievert het hoek min
stens twee zeer interessante histo
rische bevindingen met lessen 
voor het heden op, waaruit ook 
een agenda voor onderzoek naar 
de (recente geschiedenis van) de 
sociale sector uit te destilleren 
valt. Allereerst dat er voor de he
dendaagse interactieve beleids
vorming grote beren op de weg 
liggen, zoals hierboven bespro
ken . En voorts dus de les dat de so
ciale sector zonder paternalisme 
geen bestaansrecht heeft, en wel
zijnswerkers en hun theoretici het 
paternalisme moeten omarmen 
en beargumenteren. 
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