
De overzichtelijke 
samenleving 

Veranderde 
In de wetenschapsbijlage 
van De Volkskrant (6 juni 
1998) stond een interes
sant bericht, onder de 
intrigerende titel Smifje 

wanorde brengt ons nader tot 

Kok. Het gaat over de 

staatkunde, 

begin in eigen kring 

iets van een contact of een 
relatie te leggen was, was 
er immers al weer sprake 
van een netwerk; waarin 
die netwerken dan van 
elkaar verschilden, of hoe 

sociale-netwerktheorie, 
zij hun macht uitoefen
den, bleef duister. Ook 

een wiskundige stroming 
die de kansen berekent dat 
willekeurige mensen via 
aan elkaar grenzende net

WILLEM WITTEVEEN 
had ik sterk de associatie 
met het werkwoord 'net
werken' dat we te danken 
hebben aan de jaren tach

Redacteur s&P 

werken met elkaar verbonden zijn. AI in 1967 bere
kende Stanley Milgram, aldus nog steeds De 

Volkskrant, dat we werkelijk in een small world Ieven: 
aile mensen op aarde zouden volgens de theorie door 
gemiddeld zes tussenpersonen kennissen van elkaar 
zijn, van de Amsterdamse grachtengordel tot het 
platteland van Kenia. Zodra je zo'n stelling eenmaal 
leest, kun je je er iets bij voorstellen. Iedereen zit 
immers wei in een netwerk, dat weer aan een ander 
netwerk vastzit, en dat andere netwerk heeft weer 
raakpunten met nog andere netwerken. Door de 
kennissen van kennissen van kennissen aan te spre
ken, kun je ver komen in de wereld . Van je buurman 
tot Wim Kok is, in de overzichtelijke Nederlandse 
politieke verhoudingen, een reis van misschien maar 
drie of vier stappen. Uit het artikel blijkt dat de mate 
van sociale afstand verschilt. Terwijl blanken in de vs 
door gemiddeld vijf tot zes personen met elkaar zijn 
verbonden, zijn zwarten door gemiddeld zes of zeven 
tussenpersonen elkaars 'kennis'. Het is dus denkbaar 
dat sociale scheidslijnen van klasse, ras of economi
sche status de afstand tussen mensen groter maken; 
verschillen in netwerkverbindingen zouden dan een 
indicatie zijn voor het voorkomen van tweedelingen 
in de samenleving. 

Ik had het krantenstuk allang uit toen het idee 
me nog bleef bezighouden. Het begrip 'netwerk' 
heb ik altijd een wat modieus begrip gevonden dat 
bestuurskundigen door hun beschouwingen strooi
en om op geleerde wijze vanzelfsprekendheden uit 
te kramen. Zodra er tussen bepaalde eenheden maar 

tig toen velen meenden hun carriere te kunnen 
bevorderen door mensen op hoge maatschappelijke 
posities te leren kennen. 

Mijn vooroordelen- want dat waren het- raak
ten aan het wankelen . Ik had het netwerk als ver
schijnsel blijkbaar ernstig onderschat . Zou het 
mogelijk zijn dat netwerken van kennissen - zoals 
die in elke samenleving ontstaan, veranderen, ver
gaan en weer ontstaan - betekenis kunnen hebben 
voor de kwaliteit van de democratie? Is een politiek 
systeem waarin je in enkele stappen, door kennissen 
van kennissen te benaderen, in contact kunt komen 
met bestuurders en politici wellicht opener en 
democratischer dan een systeem waarin deze moge
lijkheid niet bestaat? De eerlijkheid gebood mij toe 
te geven, dat mogelijkheden aileen een samenleving 
niet democratisch maken. Als de netwerkmethode 
zelden wordt gebruikt, is de democratische functie 
ook maar gering . De werkelijkheid zou natuurlijk 
wei zijn (nader sociaal wetenschappelijk onderzoek 
overigens dringend gewenst) dat netwerken vooral 
worden gebruikt door mensen van dezelfde klasse 
of educatieve achtergrond en dat het zelden voor
komt dat iemand uit een achterstandsbuurt via ken
nissen van kennissen in contract treedt met de 
minister van Sociale Zaken. Tussen droom en daad 
staan machtsverschillen in de weg en praktische 
bezwaren. Maar dat doet allemaal niet af aan de 
hoop dat je de democratie responsiever kunt maken 
door zulke netwerkcontacten te bevorderen. Het is 
eigenlijk opmerkelijk dat men vaak niet zo heel ver 
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gaat in het mobiliseren van kennissen via kennissen. 
Van buiten (de burgers) naar binnen (het centrum 
van de macht) werkt deze weg aileen in uitzonder
lijke gevallen; vaak blijft men angstvallig binnen 
eigen kring. Ook dat heeft belangrijke effecten. 
Legitimiteit bijvoorbeeld . Zo hoor je dan van een 
vriend die zelf ambtenaar is over ambtenaren die 
andere ambtenaren kennen die heel machtig maar 
ook heel integer zijn: het systeem als geheel wordt 
legitiemer als je uit bijna-eigen ervaring weet dater 
ook integere mensen in werken. Omgekeerd kan 
het natuurlijk ook: een rotte appel in de mande 
maakt het gave fruit te schande. 

De ongekende samenleving 
Netwerken werken in aile richtingen; ze hebben geen 
voorgeschreven begin of einde. In een responsieve 
democratie worden netwerken gebruikt door bur
gers die kennis willen hebben aan voor hen belangrij
ke bestuurders of politici, maar netwerken kunnen 
wellicht ook gebruikt worden door bestuurders of 
politici die de top pen van de macht even will en verla
ten om kennis te nemen van water leef't in de samen
leving. Juist deze tweede mogelijkheid kwam mij a! 
snel vee! interessanter voor. Want hier hebben we te 
maken met een fundamenteel probleem waar elke 
bestuurder een eigen oplossing voor moet vinden: 
het probleem van De Ongekende Samenleving 
(DOS). Hoewel er voor een bestuurder eigenlijk 
altijd zeer vee! informatie beschikbaar is, blijkt deze 
infonnatie vaak niet toereikend om te begrijpen wat 
er in de maatschappij precies gebeurt. Na de vlieg
ramp in de Bijlmer bleek dat op basis van het bevol
kingsregister niet was vast te stellen wie er gedood 
waren en evennlin wie van de vele illegalen die zich 
meldden recht hadden op de beloofde verblijfsver
gunning voor nabestaanden van de slachtoffers . Van 
Gunsteren, die vee! over Do s geschreven heeft, 
noemt nog andere voorbeelden en concludeert: 

De huidige wereld is boeiend, maar blijkt 
nauwelijks stuurbaar, althans niet langs de 
geijkte weg. Stuurders zitten er keer op keer 
naast. De kennisbasis waar ze op moeten bouwen 
blijkt onbetrouwbaar en hun verwachtingen over 
het gedrag van de te besturen ~stemen komen al 
te vaak niet uit. Ze!Js het eigen sturingsapparaat 
kennen ze onvoldoende om het in de hand te 
houden. 1 

Dit is een rake typering van De Ongekende 
Samenleving. Ook bestuurders en politici zelf heb
ben soms last van hun gebrek aan werkelijk relevan
te kennis, al zullen de momenten dat zij dit beseffen 
schaars zijn: er is immers tegelijkertijd altijd een 
overdaad aan informatie beschikbaar die normale 
routines en zelfs ingrijpende besluiten mogelijk 
maakt. Dat is het grote probleem voor de informa
tiemaatschappij. Hoe te kiezen uit het overweldi
gende aanbod van informatie. En, nog belangrijker, 
hoe informatie op het spoor te komen die, hoewel 
heel relevant, niet in dat grote informatieaanbod 
doordringt. Het gaat dus niet aileen om een selec
tieprobleem, maar ook om een probleem dat met 
het voortbrengen van kennis te maken heeft. 

Stel je wordt minister van Onderwijs 
Een moment waarop de bestuurder het gewicht van 
D 0 S op zijn of haar schouders voelt drukken, is de 
dag dat een nieuwe functie begint. Als een nieuwe 
minister voor de eerste werkdag het departement 
betreedt, ligt er bijvoorbeeld a! een heel dossier van 
zaken die a! een tijd spelen en waarover onverwijld 
een beslissing moet worden genomen. De minister 
tekent dan in blind vertrouwen. Dat dit soms een 
blanco cheque is, ondervond minister Sorgdrager 
op haar eerste dag bij Justitie toen zij accoord ging 
met een achteraf wei erg royale gouden handdruk 
voor hoofdofficier van justitie Van Randwijk (in 
verband met de IRT-affaire), zonder eerst de meri
tes van de zaak eens rustig te hebben kunnen bekij
ken. Maar dit is nog een triviaal voorbeeld . Wat een 
redelijke vergoeding is aan een vertrekkende amb
tenaar is een kwestie die opgelost kan worden bin
nen bestaande ambtelijke kaders. Het werkelijke 
probleem is dat de nieuwe bestuurder aan het hoofd 
komt te staan van een organisatie die hij of zij nog 
onvoldoende kent, die optreedt in een buitenwe
reld die onbekend is, met effecten voor mensen die 
eveneens onbekend zijn . Dit drievoudige gemis aan 
kennis, is maar kort voelbaar . Dan wordt het weg
geblazen door de ambtelijke informatiestroom die 
de nieuwe bewindspersoon omhult en hem of haar 
meeneemt naar de veilige sferen van het beleid, naar 
een ijle hoogte waar men een verheven en abstract 
jargon tegenkomt. Zoals een vlieger wordt meege
nomen op een warme luchtstroom. 

Zelf stel ik me wei eens voor dat ik van de ene op 
de andere dag geroepen word om minister van 

1 . Herman van Gunsteren, Culturen van 
besturen, Amsterdam 1994: 129. · 
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Onderwijs te zijn. Die kans is overigens te verwaar
lozen, maar interessant is wei dat het allerminst 
denkbeeldig is dat dit ambt in het nieuwe kabinet zal 
worden bekleed door iemand met wie ik een jaar 
een werkkamer heb gedeeld bij het Bureau 
Onderzoek van Onderwijs van de Rijksuniversiteit 
Leiden. Ik zou dan dus slechts een stap van de macht 
afzitten. Wat zou deze mij bekende minister van 
onderwijs kunnen doen om zijn informatiepro
bleem op te lassen? Dan komt het sociale netwerk 
weer in beeld. 

W aar het om gaat is als minister in contact te tre
den met mensen die vanuit heel verschillende func
ties en perspectieven te maken hebben met onder
wijs en onderwijsbeleid. En dat contact moet geen 
theoretisch contact zijn en het moet niet bemiddeld 
worden door ambtelijk proza, behalve in het geval 
van het contact met hooggeplaatste ambtenaren, 
voor wie dit de normale manier van tegen de wereld 
aankijken is. Nee, de minister moet via een kennis 
in contact treden met een kennis van die kennis die 
zelfhoofd van een basisschool is. En met iemand die 
inspecteur is van het onderwijs. En met een ouder 
van schoolgaande kinderen . En met die kinderen . 
En met een leraar in een scholengemeenschap. En 
zo kan men doorgaan: idealiter zou de minister 
rechtstreeks banden moeten aanknopen, door van
uit zijn netwerk naar andere netwerken over te 
springen, met mensen die uit eigen persoonlijke 
ervaring kunnen vertellen hoe het is om in die posi
tie te verkeren en hoe het 'onderwijsveld' (ambte
lijk jargonwoord) er dan uitziet. 

Waarom zou het de moeite waard zijn je alle 
inspanningen die hiervoor nodig zijn te getroosten? 
De reden is simpel. Je wordt er een betere bestuur
der door, iemand die weloverwogen beslissingen 
kan nemen waarbij al die perspectieven op een of 
andere manier hebben meegespeeld. Als je weet 
hoe het is om als leraar in een studiehuis te moeten 
werken, en hoe leerlingen er zelf tegenaan kijken, 
kun je tot betere besluiten komen over de beleids
kaders die scholen verplichten tot de oprichting van 
studiehuizen over te gaan. Je kunt ook de kritiek 
beter begrijpen en er adequater op reageren, het
geen je 'draagvlak' (ambtelijk jargon) in het onder
wijsveld (ambtelijk jargon) ten goede komt. (Een 
voorbeeld is het gezag van minister Borst in de 
gezondheidssector; dit staat niet los van haar per
soonlijke ervaring en betrokkenheid.) 

Het gaat niet om een eenmalige investering van 
tijd, energie, sympathie en verbeeldingskracht. Je 

moet als minister een nieuw netwerk opbouwen 
van mensen die vanuit verschillende relevante per· 
spectieven bij onderwijs betrokken zijn en die al\e. 
maal rechtstreeks toegang krijgen en houden tot jou 
als bestuurder. Op die manier kun je te weten 
komen hoe je eigen initiatieven uitwerken en krijg 
je kritiek en nieuwe ideeen direct te horen, zonder 
dat ze door ambtelijke molens heen zijn gegaan en 
daardoor van karakter zijn veranderd . Ook hi edt dit 
persoonlijk netwerk je de gelegenheid om prob\e. 
men die de deelnemers in hun directe omgeving 
ervaren door te geven aan beleidsambtenaren van 
het ministerie en aan de verantwoordelijke instan
ties met de boodschap: kijk water aan deze preble
men gedaan kan worden . Zijn de problemen onop
losbaar dan is dit een belangrijk politiek signaal. De 
kans is groat dat het een probleem betreft dat repre
sentatief is voor veel andere betrokkenen die niet in 
het persoonlijk netwerk zitten. Tijd om daar aan
dacht voor te vragen. Het persoonlijk netwerk heeft 
kortom niet alleen de functie betere kennis te ver
werven van de werkelijkheden van het onderwijs, 
het biedt ook de mogelijkheid op een andere manier 
te besturen en politiek te bedrijven: met inschake
ling van liefst zo representatief mogelijke betrokke. 
nen, terwijl je zelf verantwoordelijk blijft voor de 
politieke en bestuurlijke afwegingen. 

De netwerkgedachte heeft nog meer mogelijk
heden . Ook voor hoge beleidsambtenaren en voor 
wethouders van gemeenten (die veel macht hebben 
in het onderwijs) is het een goed rniddel om betere 
kennis te verwerven en effectiever te kunnen optre
den. Het netwerk is natuurlijk niet de enige of zelfs 
de voornaamste manier waarop informatie de 
bestuurder bereikt. Ambtelijke contacten, politieke 
discussie, werkbezoeken en dergelijke spelen ook 
een rol, zonder de informatie van het netwerk over
bodig te maken. Oat is misschien niet direct duide· 
lijk in het geval van het werkbezoek. Dan gaat de 
bestuurder toch persoonlijk rondkijken in 'het 
veld'? Ja, maar daarbij is er veel van te voren voor
bereid en weggeorganiseerd. Op werkbezoek in 
een wijk met grote sociale problemen komt een 
minister bestuurders tegen en ambtenaren en zorg
vuldig geselecteerde buurtbewoners; tijd voor 
diepgaande gesprekken is er niet en de agenda 
wordt niet door de bestuurder bepaald. Vooral is er 
in deze situatie geen sprake van persoonlijker en wat 
diepgaander contact. Het netwerkcontact kost tijd 
en aandacht. Als de bestuurder dat in een bepaalde 
periode niet op kan brengen, moet de verleiding 
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weerstaan worden het dan maar helemaal aan een 
ambtenaar over te laten. Persoonlijke banden kun
nen niet worden gedelegeerd en gemandateerd. 
Het persoonlijk netwerk moet daarom wei over
zichtelijk blijven en niet tot grote omvang uitdijen. 
Het internet is geen geschikt medium voor deze 
contacten. 

Verandere de staatkunde, beain in eiaen krinB 
Natuurlijk is dit een voorstel waar vee! haken en 
ogen aanzitten. Het is nog maar een idee. Veel 
denkwerk zal nodig zijn om het ontwikkelen van 
zulke persoonlijke netwerken tot een succes te 
maken. Maar zelfs als succes niet meteen verzekerd 
is, is dit een project met perspectief. Want de cen
trale vraag die aan de orde moet komen is: welke 
perspectieven van welke mensen en instanties zijn 
van belang voor onderwijs en onderwijsbeleid? (Of 
voor welk ander terrein van overheidsactiviteit dan 
ook.) En dat is een kernvraag. In een democratie 
moet de overheid pretenderen het algemeen belang 
te bevorderen. Oat kan aileen geloofwaardig gebeu
ren als aile betrokken belangen gehoord worden. En 
daarvoor is het nodig dat politici, bestuurders en 
ambtenaren die belangen leren kennen vanuit de 
posities van degenen die ook werkelijk met beleid 
en praktijk te maken hebben. Zonder persoonlijke 
kennis vanuit verschillende standpunten kan geen 
goed besluit genomen worden over beleid. Je kunt 
het vergelijken met het probleem waar een rechter 
mee worstelt. Er moet uitspraak gedaan worden in 
een conflict tussen partijen. De aanleiding voor dat 

conflict kent de rechter niet uit eigen waarneming, 
terwijl de partijen daarover juist van mening ver
schillen. Om de regels van het recht goed toe te pas
sen moet de rechter de betrokken partijen de gele
genheid geven vanuit hun eigen partijdige standpunt 
hun verhaal te doen. Oat is niet aileen een mini
mumvoorwaarde voor rechtspraak, het is ook een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goed onder
bouwde beslissing, waarbij de rechter standpunten 
over en weer met elkaar vergelijkt, belangen 
afweegt en een oplossing zoekt die in overeenstem
ming is met het recht en met het rechtsgevoel. 
Oordeelsvorming van een dergelijk kaliber is ook 
buiten de sfeer van het juridische proces mogelijk en 
wenselijk. 

Het is te verwachten dat ook het komende 
kabinet geen halszaak zal maken van staatkundige en 
bestuurlijke vernieuwing. Het aardige van dit 
voorstel tot het opbouwen van persoonlijke 
netwerken is dat daarvoor geen ingrijpende struc
turele wijzigingen nodig zijn, maar dat ze kunnen 
worden opgebouwd binnen de bestaande wettelijke 
kaders door iedere politicus en bestuurder die dat 
wil. Verander de staatkunde, begin in eigen kring. 
Of om het motto van het artikel in De Volkskrant om 
te draaien: Kok komt nader tot snuf}e wanorde. 
Want aileen door de schijnbare chaos van perspec
tieven in te gaan en vanuit elk relevant gezichtspunt 
een zaak te bekijken, kan blijken dat soms, heel 
even, de ongekende samenleving een overzichte
lijke samenleving wordt. 




