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Nog altijd wordt 'maakbaarheid' 
geassocieerd met onbezonnen
heid en nalviteit van politiek 
links. Sociaal-democraten zou
den de collectieve regelingen van 
de verzorgingsstaat aan de samen
leving hebben opgedrongen. Dit 
dirigisme moest uitlopen op falie
kante mislukkingen: er werd 
geen rekening gehouden met de 
belangen en meningen van indivi
duele burgers, de groei van bu
reaucratische procedures en juri
dische regels riep steeds meer 
tegenstand op, terwijl het ge
plande beleid door onvoorziene 
effecten steevast in de soep liep. 
Hoe meer de verzorgingsstaat 
zich uitbreidde en hoe meer hij 
het Ieven van burgers binnen
drong, des te groter de proble
men van beheersbaarheid. 

Deze kritiek is door zowel 
christen-democraten als liberalen 
verwoord. Zij poogden de soci
aal-democraten de zwarte piet 
voor de vastgelopen verzorgings
staat toe te spelen. In de bundel 
Maakbaarheid. Liberale wortels en 

hedendaasse kritiek van de maakbare 

samenlevinB wordt herhaaldelijk 
gewezen op deze retorische stra
tegie. Christen-democraten en 
liberalen wisten met succes het 
idee ingang te Iaten vinden dat de 
verzorgingsstaat een exclusief 

sociaal-democratisch product 
was. Aileen sociaal-democraten 
zouden verantwoordelijk zijn 
voor de uit zijn voegen barstende 
verzorgingsstaat. 

Het protest van christen
democraten is in ideologisch 
opzicht in zekere zin authentiek 
te noemen. Zij zijn 'van nature' 
gesteld op de zegeningen van har
monieuze gemeenschappen. Dat 
liberalen zo te hoop liepen tegen 
het maakbaarheidsideaal is min
der goed te begrijpen: als voor
standers van winstgevende me
gaprojecten en verdere uitbouw 
van de infrastructuur is het 
vreemd dat zij 'planning' afwij
zen. Bovendien betoonden libe
ralen zich van oudsher - Thor
becke gaf reeds het voorbeeld -
voorstanders van rechtstatelijke 
hervormingen. Vooral op dat 
laatste aspect leggen de auteurs 
van Maakbaarheid - van wie het 
overgrote dee! verbonden is aan 
de Universiteit van Amsterdam -
de nadruk. De verzorgingsstaat, 
zo betogen zij, is niet het tegen
deel, maar de voortzetting van 
een hervormingsstreven dat in 
eerste instantie juist door liberale 
groeperingen werd uitgedragen. 

Ido de Haan beklemtoont in 
een van zijn bijdragen dat de 19de 
eeuwse liberalen zich toelegden 
op het bestrijden van menson
waardige toestanden (kinder
arbeid; verpaupering). Zij waren 
activistisch ingesteld. Na de libe
rale deconfiture in het interbel
lum namen sociaal-democraten 
deze gezindheid over. Het com
promis tussen confessionelen en 
sociaal-democraten in de jaren 
dertig, zegt De Haan, was geen 
breuk met de vrije samenleving 
die de liberalen voor ogen had-
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den, maar de voortzetting ervan. 
Ook na de oorlog, toen er een 
grote consensus was over de 
rnaakbaarheid van de samenle
ving, namen de rooms-rode 
coalities de liberale ambities 
over. 

De huidige liberale proclama
tie dat de samenleving onmaak
baar zou zijn is dus een misken
ning van de eigen ideologische 
geschiedenis: 'De liberal en die nu 
stellen dat de maakbaarheid van 
de samenleving een sociaal-de
rnocratische uitvinding en dwa
ling is, versmaden een belangrijk 
dee] van hun erfenis.' 

Maakbaarheid beoogt een om
slag in het denken over de maak
bare samenleving teweeg te bren
gen en de liberale wortels van dat 
denken bloot te leggen. In het 
eerste deel van het hoek worden 
vele liberale denkers (van Adam 
Smith tot M.W.F. Treub) over 
het voetlicht gebracht. Daaruit 
blijkt dat liberalen uitermate 
bezorgd waren over de destruc
tieve werking van de markt op het 
sociale Ieven. Deze ideeenhistori
sche beschouwingen, hoe instruc
tief ook, voeren echter weg van 
de vraag in hoeverre de recente 
kritiek op het idee van maakbaar
heid steekhoudend is. Ik zal 
daarom de aandacht toespitsen op 
de laatste essays van deze interes
sante bundel, die van Jan Willem 
Duyvendak, Jet Bussemaker en 
Pieter Hilhorst. 

Duyvendak wijst er op dat het 
idee van de maakbare samenle
ving al voor de jaren tachtig toen 
de crisis van de verzorgingsstaat 
uitbrak, aan kracht had ingeboet. 
De reden daarvoor is de opkomst 
van het ideaal van zelfontplooi
ing. Zelfontplooiing duidt erop 
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dat de individuele mens niet Ian
ger door de samenleving 'ge
maakt' wilde worden. Ontplooi
ing is immers een persoonlijke 
aangelegenheid . Om die reden 
zou de plannings- en ordenings
dwang van de overheid moeten 
worden ingetoomd. 

In de jaren vijftig en zestig, 
vervolgt Duyvendak, werd nog 
heel anders geredeneerd. Ideeen 
als planning for freedom (Mann
heim) en later een meer beschei
den optie als piecemeal engineering 
(Popper) hadden grote invloed . 
Sociale wetenschappers deelden 
de opvatting dat een op weten
schappelijke leest geschoeide 
plannings- en ordeningspolitiek 
direct zou dienen in te grijpen in 
het Ieven van de 'massamens'. 

In de jaren zeventig was er 
geen plaats meer voor dit pater
nalisme. De sociale wetenschap
pen stonden in dienst van het ver
groten van individuele autono
mie. De zorgende en vormende 
taken van de staat werden als 
'heteronoom' in de beklaagden
bank gezet. Zo liet het invloed
rijke hoek van Hans Achterhuis 
De markt van welzijn en geluk zich 
lezen als een grote aanval op 
instanties die voor anderen dach
ten te bepalen wat hen tot 'mens' 
maakte. Bij Achterhuis vond het 
geloof in de onbezoedelde auto
nomie van het individu voorlopig 
zijn hoogtepunt: het 'zelf' moest 
zich volledig autonoom ont
plooien. 

De kritiek op de maakbare 
samenleving kan dus op ironische 
wijze worden gezien als een uit
vloeisel van de omwenteling die 
de jaren zestig hadden bewerk
stelligd. Mondige burgers lieten 
zich niet meer de wet voorschrij-

ven door de overheid. De morele 
basis van de maakbaarheidspoli
tiek, concludeert Duyvendak, 
raakte toen al ondermijnd. Pas in 
de jaren tachtig werd deze morele 
kritiek aangevuld met een finan
cieel-economische. Pas toen na
men de liberal en retorisch afstand 
van het maakbaarheidsproject. 
Dat leidt tot een paradoxale be
vinding: de liberalen maakten de 
protestgeneratie (lees: het kabi
net Den Uyl) tot symbool van het 
geloof in maakbaarheid, terwijl 
juist die generatie als eerste de 
maakbaarheidsgedachte had ges
loopt. 

Drie thesen 
Bussemaker wijst er in haar bij
drage op d~t politiek rechts zich 
op een aantal standaard-argu
menten verlaat om de 'linkse' 
verzorgingsstaat in diskrediet te 
brengen. In navolging van de po
litieke theoreticus Albert Hirsch
man onderscheidt zij een drietal 
argumenten: de gevaarthese, de 
futiliteitsthese en de perversi
teitsthese. 

De gevaarthese zegt dat de 
kosten van voorgenomen veran
deringen zo hoog zijn dat eerdere 
verworvenheden hierdoor in 
gevaar komen. De verzorgings
staat dreigt volledig door te schie
ten en zou zelfs de rechtsstaat in 
gevaar brengen. Zo stelde de libe
rale filosoof Friedrich Hayek dat 
steeds verder gaande planning op 
een communistisch staatsbestel 
moest uitlopen. 

Volgens de futiliteitsthese 
worden de vruchten van sociale 
hervormingen niet geplukt door 
degenen voor wie ze primair be
dodd zijn, namelijk groepen met 
!age inkomens. Pogingen de 



zwakkeren te helpen zijn nutte
loos want de middelen bereiken 
deze groepen niet. In de welzijns
sector creeren professionals hun 
eigen vraag (Vuijsje). Overheids
interventies hebben dus geen 
effect. 

Tenslotte zegt de perversi
teitsthese dat pogingen de sociale 
orde te verbeteren in het omge
keerde zullen resulteren: een ver
slechtering van de uitgangssitu
atie. Zo Iokken sociale voorzie
ningen calculerend gedrag uit en 
leidt de bijstand tot slechtere 
gezinsverhoudingen (meer echt
scheidingen). De verzorgings
staat moest solidariteit bieden, 
maar baarde in werkelijkheid 
egolsme, consumentisme en indi
vidualisme. 

Deze laatste these acht 
Bussemaker vooral kenmerkend 
voor het CDA: de verzorgings
staat als aanstichter van de ik-cul
tuur. De futiliteitsthese zou daar
entegen representatief zijn voor 
de vvo: de verzorgingsstaat gaat 
voorbij aan het veronderstelde 
streven naar eigenbelang van bur
gers. De voorgenomen hervor
mingen zijn zinloos. Sociaal be
leid doet er niet toe. 

Laatstgenoemde thesen, be
sluit Bussemaker, zijn succesvol 
geweest. Er lijkt momenteel een 
consensus te bestaan dat sociaal 
beleid altijd negatieve effecten 
met zich meebrengt. De invloed 
van overheid zou slechts gering 
zijn. Niettemin worden op an
dere beleidsterreinen grote ver
wachtingen gekoesterd van over
heidsoptreden. 'Zelden zet 
iemand vraagtekens bij het feit dat 
economische, technologische en 
ruimtelijke ontwikkelingen van 
de BY-Nederland al tot ver in de 
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volgende eeuw gepland zijn. 
Kortom, er is geen sprake van het 
einde van maakbaarheid, maar 
van een bepaald type maakbaar
heid. 

Hilhorst gaat in zijn stuk na 
welke argumenten tegen maak
baarheid werkelijk overtuigend 
zijn. Net als Bussemaker consta
teert hij dat de kritiek op het 
maakbaarheidsideaal er geenszins 
toe heeft geleid dat elke sturing of 
ordening van de samenleving is 
opgegeven. Verder vraagt hij zich 
af of de kritiek op maakbaarheid 
ook van toepassing is op de hui
dige liberale politieke praktijk. 
Waarom zou decentrale sturing 
effectiever zijn dan centrale stu
ring? 

Volgens Hilhorst worden er 
legio argumenten tegen maak
baarheid ingebracht die geen hout 
snijden: het veronderstelde weg
vloeien van politieke macht (naar 
bureaucratische lichamen, de 
rechterlijke macht, Europa, 
maatschappelijke organisaties en 
lokaal bestuur), de internationali
sering van de economie en het 
proces van individualisering. Om 
het laatste argument te nemen: 
het feit dat individuen sterker cal
culeren (of gedwongen worden 
sterker te calculeren) vormt voor 
een overheidsinstelling geen be
lemmering diensten minder effi
cient toe te bedelen. 

Wat zijn dan de juiste argu
menten tegen maakbaarheid? 
Hilhorst noemt er drie. Op de 
eerste plaats heeft de overheid 
onvoldoende inzicht in de dyna
miek van de samenleving. Hayek 
constateerde met recht dat kennis 
zich niet in een centrum laat bun
delen. Het mooie van het prijs
mechanisme is dat het decentrale 

besluitvorming mogelijk maakt. 
Kennis ligt dus sterk gespreid 
over de samenleving, maar is ook 
maar voor een deel bewust. Het 
overgrote dee! bestaat uit tacit 

knowledae (gewoonten, tradities 
enzovoort). Op de tweede plaats 
is het onjuist te veronderstellen 
dat overheidsdiensten belange
loos opereren. De bureaucratie 
leidt een eigen Ieven. Ministeries 
hebben een eigen logica en dyna
miek. Deze bureaupolitiek leidt 
tot coordinatieproblemen, ver
kokering en een voortdurende 
machtsstrijd. Tenslotte is het een 
misvatting dat de samenleving 
zich vanaf een tekentafellaat ont
werpen. Een ingenieursvisie ziet 
vele problemen over het hoofd en 
roept onvermijdelijke tegen
krachten op. 

Op basis van deze deconfi
ture, vervolgt Hilhorst, mag niet 
worden geconcludeerd dat het 
maakbaarheidsideaal geen rol 
meer zou spelen. Integendeel, de 
verwachtingen van overheids
planning zijn - aile pogingen tot 
privatisering en verzelfstandiging 
ten spijt - onverminderd groot. 
De liberale agenda staat bol van 
maakbaarheidspretenties. Dat is 
minder vreemd dan het lijkt 
omdat het liberalisme net als het 
socialisme een ontworpen maat
schappelijke orde aan de samenle
ving wil opdringen. Inderdaad, 
de markt is geen spontane orde 
zoals Hayek beweerde, want een 
markt kan aileen functioneren 
door overheidsbemoeienis: een 
uitgebreid stelsel van wetten en 
regels dat onder andere eerlijke 
concurrentie, milieugaranties en 
bescherming aan werknemers 
moet bieden. 

Slaat om die reden de kritiek 
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op maakbaarheid terug op het 
liberale politieke programma? Ja 
zegt Hilhorst. Liberalen ver 
wachten immers specifieke uit
komsten van hun hervormingen . 
Zo is de privatisering van de ziek
tewet bedoeld als rniddel om 
ziekteverzuim en arbeidsonge
schiktheid tegen te gaan ; liberali
sering van de 'gezondheidsmarkt' 
moet leiden tot goedkopere ge
zondheidszorg. Maar vraagt 
Hilhorst zich af: 'Wat als privati
sering niet leidt tot efficii:!nter 
werken en lagere prijzen, maar 
leidt tot forse prijsverhogingen 
zoals bij het loodswezen? Wat als 
de afschaffing van het minimum
loon niet leidt tot groei van de 
werkgelegenheid?' Op de tweede 
plaats gaan overheidsinstellingen 
door verzelfstandiging, netwerk
benadering en convenanten hun 
eigenbelang vooropstellen. Be
sluitvorming en keuze voor juiste 
instrumenten worden minder ra
tioneel.· Immers, er is minder 
kennis bij bestuurders over het 
werk van de lokale uitvoerders. 

Het liberale alternatief voor 
het maakbaarheidsproject schiet 
dus op twee manieren tekort : 
het is veel meer een voortzetting 
van het 'sociaal-democratische ' 
maakbaarheidsdenken dan libera
len zelf toegeven . En het vergroot 
de verkokering en de strijd tussen 
verschillende onderdelen van de 
overheid . Kortom, de afrekening 
met het maakbaarheidsproject is 
halfslachtig . 

In het afsluitende opstel voor
spellen Duyvendak en De Haan 
dat de 'maakbare samenleving' 
als scheldwoord voor linkse poli
tiek binnen een aantal jaren zijn 
betekenis verloren zal hebben . 
Een aanwijzing daarvoor is dat het 
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paarse kabinet grote maakbaar
heidsambities koestert (fysieke 
infrastructuur, grote stedenbe
leid, enzovoort) . Op politiek ini
tiatief wordt meer dan ooit 
'gebouwd, geasfalteerd en op het 
spoor gezet' . Vervolgens is het 
enthousiasme voor deregulering, 
privatisering en marktdenken 
enigszins bekoeld, ook bij libera
len . Ook zij maken zich zorgen 
over de teloorgang van de sociale 
cohesie door de suprematie van 
de markt. Er is dus een kentering 
waarneembaar in de Nederlandse 
politiek: meer en meer wordt 
ingezien dat juist een marktsa
menleving om een sterke, inter 
venierende overheid vraagt. 
Marktconform gedrag moet wor
den gestuurd. 

Terugkeer naar de liberale roots? 

Het valt echter te betwijfelen of 
liberalen zich weer openlijk de 
ware erfgenamen van hun voor
vaderen gaan betonen en sociale 
hervormingen voor hun rekening 
gaan nemen, zoals de auteurs stel
len. Het ligt meer in de rede dat 
liberalen de maakbaarheidsambi
ties van Philips en Shell in de poli
tieke praktijk zullen brengen. De 
huidige neoliberalen hebben wei
nig affiniteit met de hervormings
arbeid van klassieke liberale cory
feeen als Van Houten en Goeman 
Borgesius. De jaren zestig bete
kenen wat dat betreft een water 
scheiding binnen de liberale 
denktraditie. Na dat breukvlak 
komt het liberalisme meer en 
meer in het teken van vrije markt:
principes te staan. 

Die nieuwe orientatie is mijns 
inziens voor een belangrijk dee! 
gevoed door de opkomst van de 
economische (pseudo )-weten-

schappen waarin menselijk han
delen wordt gereduceerd tot 
eigenbelang en nutsmaximalisa
tie . De invloed van dat econo
misme is nog lang niet tanende , 
integendeel. Het economistisch 
jargon geeft in tal van menswe
tenschappen de toon aan (rational 

choice enzovoort) . De hogere 
opleidingen in Nederland vor
men in zekere zin een gratis neoli
berale leerschool: studenten ne
men spelenderwijs de maakbaar
heidsambities van markt en beurs 
over . 

Hoe dat ook zij, Duyvendak 
en co zijn er in geslaagd de 
mythen die de kritiek op maak
baarheid in het Ieven heeft geroe
pen, te ontrnaskeren. Op de eer 
ste plaats tonen zij aan dat ook 
liberalen op maakbaarheid zijn 
aangewezen . Niet aileen de grote 
infrastructurele werken maar ook 
de hervormingen van de sociale 
zekerheid langs de lijnen van pri
vatisering en deregulering berus
ten op rationele constructies 
waar de samenleving zich naar 
client te voegen. Duyvendak en 
De Haan zeggen in het slothoofd
stuk: ' Het is slechts de selectieve 
blindheid van het huidige tijdsge
wricht dat de privatisering en 
monetarisering van uiteenlo
pende maatschappelijke domei
nen niet gezien wordt als bewijs 
van de maakbaarheid van de 
samenleving.' 

Een tweede mythe die in de 
bundel wordt doorgeprikt is dat 
het plannings- en beheersings
denken oude stijl - de ingenieurs
visie - voorbehouden zou zijn aan 
sociaal-democraten . Het hoogte
punt van dat denken ligt geenszins 
in de jaren zeventig (het kabinet 
Den Uyl). Dat is liberale reto-
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riek. Het hoogtepunt ligt tussen 
1945 en 1965, een periode waar
in alle grote politieke stromingen 
het maakhaarheidsgeloof deel
den. 

Die hevinding had in het hoek 
zwaarder aangezet kunnen wor
den. De jaren vijftig werden 
namelijk gekenmerkt door onge
hoord optimistische toekomst
projecties. Nog nooit waren 
planologie en futurologie zo pop
ulair. En nog nooit had weten
schap zo 'n aanzien en gezag. 
Technologische vondsten (ruim
tevaart; vreedzaam gehruik van 
kernenergie) maakten diepe in
druk. De wetenschappelijke in
stituten lieten niet na huitenspo
rige verwachtingen te wekken. 

Dat het maakbaarheidsideaal 
in die tijd niet aileen door etatis
ten maar ook door aanhangers van 
de vrije markt werd gekoesterd, 
hewijst de geweldige invloed die 
het hehaviorisme in Am erika had. 
Mensen moesten zich met behulp 
van de wetenschappen aanpassen 
aan een snel veranderende omge
ving. Hun gedrag moest weten
schappelijk worden gekneed en 
gemanipuleerd (prediction and 

control). 
De ingenieursvisie weerspie

gelde dus een bepaalde tijdgeest 
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en was heslist geen uitdrukking 
van een specifieke politieke ideo
logie. Een tijdgeest overigens 
waarvan het optimisme nog altijd 
moeilijk te verklaren is: om de 
komst van een verwetenschappe
lijkte civilisatie te verwelkomen 
moest het kwaad van twee we
reldoorlogen worden verdron
gen. 

De negatieve effecten van het 
'vooruitgangscomplex' van de 
jaren vijftig en zestig ( ongeremde 
stedebouw, Iucht- en waterver
ontreiniging enzovoort) drongen 
pas in de jaren zeventig door. 
Steeds meer werd ingezien dat 
wetenschap, techniek en indus
trie grote gevaren en risico 's met 
zich meehrengen. Aan de voor
uitgangsroes kwam plotseling een 
einde . Politiek links werd wan
trouwend en zelfs fatalistisch 
(doemdenken) . Ook deze ont
wikkeling - die in het hoek te 
weinig aandacht heeft gekregen -
heeft het einde van het maakhaar
heidsdenken ingeh.iid. 

De kritiek op de verzorgings
staat door intellectuelen als Hans 
Achterhuis moet mijns inziens 
tegen deze achtergrond worden 
bezien ('de nieuwe schaarste'). 
Links worstelt nog altijd met deze 
materie: de relativering van het 

wetenschappelijk kennen en kun
nen (genetische manipulatie 
e .d.), het helang van duurzaam
heid en milieuhescherming, van 
onthaasting en een ontspannen 
arheidsethos. Deze thema's wor
den moeizaam verwecl<.t in een 
gedachtengoed dat van origine 
sterk was verweven met vooruit
gang, economische groei en wel
vaartsvermeerdering. 

Ondanks 'paars' zijn sociaal
democraten sterker doordrongen 
geraakt van de kwetshaarheid van 
mens en maatschappij; links is 
sceptischer geworden. Rechts
liheralen daarentegen tellen nog 
altijd de zegeningen van techno
logische en economische groei. 
Investeren, innoveren, markten 
veroveren. Dat alles getuigt wel
iswaar niet zozeer van opti
misme, eerder van cynisme: on
der druk van de internationale 
concurrentie moet Nederland op 
de schop worden genomen, en 
wel op straffe van 'ondergang' of 
'jutlandisering'. Neoliheralen 
gaan liever achterwaarts de toe
komstin. 

BAS VAN STOKKOM 

Publicist en horjdredacteur van 

Justitie1e Verkenninsen 


