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Dit is een boek m et een bood
schap: het postmoderne levens
gevoel is het enige juiste levens
gevoel. Niet alleen in de privé
sfeer, maar ook in het openbaar 
bestuur. Door de revolutie van de 
informatie- en communicatie
techologie en de onweerstaanba
re opkomst van nieuwe organisa
tiekundige inzichten, hebben de 
traditionele organisatie van de 
bureaucratie en de al even ver
trouwde opvattingen over 'het 
primaat van de politiek' hun zin 
verloren. W e hebben nu een 
postmoderne bestuurskunde no
dig die voortkomt uit een ironi 
sche levenshouding. De titel van 
het boek geeft al aan waar het 
heen gaat: een 'virtuele ' staat is 
een schijnstaat, waarin het onder 
scheid tussen realiteit en fi ctie is 
vervaagd; waarin, sterker nog, de 
door technieken van visualisering 
en informatisering geschapen 
'beelden' belangrijker zijn dan de 
politieke en maatschappelijke 
werkelijkheid . Politiek bestaat 

. uit contingente keuzen. Politieke 
visies kunnen niet boven uitwis
selbare machtsaanspraken uitstij 
gen, er bestaat geen algemeen 
belang meer en geen publieke 
zaak waarvoor men zich moet 
inzetten. De politiekmoetniet de 
ambitie hebben de samenleving te 
willen sturen; ' maakbaarheid ' is 
een illusie. Het nieuwe perspec
tief is dat van een andere, ironi -
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sche politiek. De dubbelzinnig
heid van het 'moderne leven ' 
wordt in zo 'n ironische houding 
geaccepteerd . In politieke pro
cessen blijft alleen het proces 
over, de inhoud verdwijnt. Het 
gaat letterlijk om een 'politiek 
zonder eigenschappen '. 

Dubbelzinnise modemiserins 
De radicale stellingen die Frissen 
verkondigt over de politiek zul 
len wel veel aandacht trekken. 
Ook in deze recensie zal dat 
thema uit het boek naar voren 
gehaald worden. Maar allereerst 
is het goed om te beseffen dat het 
boek twee gezichten heeft. 
Behalve een polemisch en post
modern ' verhaal ' over bestuur en 
politiek, is het boek ook een 
degelijke en moderne synthese 
van de resultaten van een om
vangrijk en produktief bestuurs
kundig onderzoeksprogramma. 
Frissen trekt op moedige wijze de 
lijnen door die in dat onderzoeks
programma besloten liggen. Daar 
moeten we dus beginnen om de 
context te zien van zijn radicale 
gedachten . 

Het verhaal van Frissen over 
de ontwikkelingen in het open
baar bestuur begint met de con
statering dat er de laatste jaren 
een duidelijke voorkeur be taat 
voor nieuwe vormen van sturing. 
De oude manieren, die uitgingen 
van politiek bepaalde doelstellin
gen en planning vanuit een cen
traal punt, hebben te opzichtig 
gefaald om er nog veel van te ver
wachten .• Men ziet bijvoorbeeld 
besturing op afstand, waarbij de 
centrale sturende instantie de 
voorwaarden stelt en veel ruimte 
voor invulling van het beleid 
overlaat aan 'het veld' . Men 
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werkt minder met gedetailleerde 
regels en meer met prikkels, of 
met beoordelingen van de resul
taten (kengetallen). Bij netwerk
sturing neemt de overheid deel 
aan een netwerk van actoren, 
waarin zij niet of althans n.iet van
zelfsprekend de eerste viool 
speelt. Vele overheidstaken wor
den verzelfstand.igd of zelfs gepri
vatiseerd. Men streeft naar min
der regelgeving (deregulering) · 
en zoekt aansluiting bij het zelfre
gulerend vermogen van maat
schappelijke systemen. Men de
centraliseert en reorganiseert. 
Vaak bootst de overheid het 
bedrijfsleven na en probeert een 
soort marktwerking binnen de 
overheid te scheppen. Dit kan 
men allemaal beschouwen als 
'amendementen op de bureau
cratie'. De achterliggende ge
dachte is dat men door andere 
middelen te gebruiken toch 
beheersing kan hebben over pro
cessen en uitkomsten. Het gaat 
om modernisering of rationalise
ring van de bureaucratie. (De 
lezer die zich ergert aan d.it soort 
jargon kan het boek beter ongele
zen laten.) Voor de organisatie 
van de overheid heeft deze 
modernisering tot gevolg gehad 
dat de lagere niveaus belangrijker 
zijn geworden ('lokalisering'), 
dat de functionele dimensie van 
het beleid is versterkt (' functio
nalisering') en dat delen van de 
organisatie en de maatschappelij 
ke terreinen waarin zij aktief zijn, 
een zelfstandiger karakter hebben 
gekregen ('autonomisering'). 
Een ' transformatieproces' dat het 
beeld van de overheidsorganisatie 
geheel verandert: niet meer de 
piramide van niveaus die hiërar
chisch zijn georganiseerd, maar 
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een 'archipel' van kleine, platte 
en autonome eenheden die hori
zontalere verbindingen aangaan. 
Besluitvormingsprocessen begin
nen minder vaak aan de top, 
beleid heeft vaker een 'bottom
up' karakter. De rationalisering 
en modernisering van het open
baar bestuur wordt van binnen uit 
ondermijnd, meent Frissen . 

Virtualisering 
Vooral wanneer gekeken wordt 
naar de rol die informatisering in 
het openbaar bestuur speelt, 
wordt de spanning tussen een 
streven naar grotere beheersing 
vanuit de top van organisaties en 
de daarvoor noodzakelijke grote
re autonomie voor onderdelen 
van organisaties goed zichtbaar. 
Gebruik van n.ieuwe technische 
mogelijkheden om informatie te 
verwerken en te communiceren 
- veel meer dan de inschakeling 
van computers - heeft als motief 
meestal de modernisering en het 
streven naar meer beheersing: 
men wil het beleid beter kunnen 
doorrekenen, wil meer controle 
en disciplinering, streeft naar 
transparantie en naar betere com
mun.icatie . Maar de n.ieuwe tech
nologie d.ie op fluisterende toon 
beheersing belooft, is dubbelzin
n.ig. Wanneer men netwerken 
gaat invoeren, slaat de balans bij
voorbeeld al snel door naar het 
verminderen van de centrale 
beheersing. Bij een wereldwijd 
netwerk als Internet - voor Frissen 
de metafoor van wat ons in de 
toekomst in het openbaar bestuur 
te wachten staat - is er zelfs geen 
centraal beheer. Netwerken zijn 
niet alleen technische middelen; 
ze leiden tot andere organ.isatie
patronen, waarbij voor de onder-

delen van een overheidsorgaan de 
contacten buiten het orgaan aan 
gewicht winnen. De tegenkrach
ten nemen de vorm aan van vier 
ontwikkelingen: horizontalise
ring (plattere organisaties en 
meer contacten tussen organisa
ties op alle niveaus), autonomise
ring (de nieuwe technologie 
maakt kleinschaligheid een realis
tischer optie), de-territorialise
ring en virtualisering. Die laatste 
twee ontwikkelingen vragen uit
leg. Door de nieuwe technologi
sche ontwikkelingen raken tijd en 
ruimte hun ordenende werking 
kwijt, stelt Frissen. Organisaties 
zijn geen gesloten eenheden 
meer; communicatie en interac
tie spelen zich over de grenzen af. 
Processen van in- en uitsluiting 
zijn minder territoriaal bepaald 
dan vroeger. 'De wereld is een 
dorp - een dorp is de wereld.' 
Een virtuele werkelijkheid is een 
beeld dat kunstrnatig gecreeërd 
wordt door interactie met een 
machine. De gedachte is hier dat 
door gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot zulke kunst
matig geconstrueerde beelden, 
de grens tussen beeld en werke
lijkheid zal vervagen; dat het 
steeds meer het virtuele beeld is 
dat belangrijk is voor het beleid 
en niet een of andere buiten de 
organisatie gelegen werkelijk
heid. In de med.ia heeft men het 
wel eens ironisch over de 'kaas
stolp' die over politici en ambte
naren ligt, waardoor zij zich van 
de maatschappelijke werkelijk
heid vervreemden. Voor Frissen 
is dit geen afschrikwekkende 
gedachte, maar de enig mogelijke 
en enige aantrekkelijke optie. 



De wereld een dorp? 
Frissen lijkt het een goede zaak te 
vinden dat mensen - binnen het 
losser wordende verband van hun 
organisaties - zich steeds meer 
laten leiden door hun virtuele 
beelden van de werkelijkheid. 
Dit proces wordt door hem zelfs 
in positieve termen beschreven. 
Het gebruik van virtuele beelden 
werkt bevrijdend en grensover
schrijdend. Het vergroot de 
mogelijkheden door meer varia
tie te bieden. Door de nieuwe 
informatietechnieken en door de 
nieuwe organisatievormen en 
bestuurlijke processen zullen 
'tijd-ruimtelijke belemmerin
gen verdwijnen. De wereld 
wordt een dorp, en een dorp 
wordt de wereld. Mooi gezegd, 
maar wat houdt deze stelling in? 
De mogelijkheid om meer en 
sneller te communiceren met 
meer mensen op meer plaatsen 
heeft zeker ingrijpende gevolgen, 
maar de wereld wordt daardoor 
geen overzichtelijker en kleinere 
werkelijkheid, geen 'dorp'. Als 
de wereld een dorp zou zijn, zou 
het mogelijk moeten zijn ook 
meer mensen en middelen te 
mobiliseren voor de oplossing 
van problemen op wereldschaal 
die dan immers problemen van 
dorpspolitiek zouden zijn gewor
den. Geografisch bepaalde ver
schillen, nationalistische en ande
re tradities worden overal in de 
wereld eerder belangrijker dan 
minder belangrijk. 'Het territori
um als uitgangspunt voor politie
ke besluitvorming, als democra
tische basis, wordt gerelativeerd, 
nu het Witte Huis en de Ame
rikaanse president per e-mail 
bereikbaar zijn', zegt Frissen, 
daarmee aangevend geen aan-
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dacht te hebben voor deze harde 
'realiteit'. En wordt het dorp de 
wereld? Via Internet kan de hori
zon van de lokale werkelijkheid 
misschien worden verruimd, 
maar een horizon blijft er. Men 
gaat nieuwe grenzen trekken, en 
die zijn misschien kleiner dan die 
van de oude sociale werkelijk
heid. Als het electronische dorp 
maar voldoende virtuele beelden 
levert, wordt dat dorp een we
reld op zich . Als de modernise
ring dubbelzinnig is, is de post
modernisering dat niet minder. 

De Internet-samenleving 
Maar misschien is het beeld dat ik 
hier schets van mensen die zich zo 
met hun virtuele wereldbeeld 
vereenzelvigen dat ze niet in de 
gaten hebben in welke realiteit ze 
leven, veel te somber. Want 
Frissen verwacht ook een nieuwe 
mens die op andere wijzen orga
niseert en communiceert. Dat 
blijkt uit de metafoor van het 
Internet als beeld voor de betere 
samenleving (in de termen van 
Frissen 'de postmoderne techno
cultuur') . De Internet-samenleving 
is anarchistisch (geen centrale 
regels en bevoegdheden), zelfre
gulerend (de gebruikers maken 
hun eigen regels en er is altijd nog 
de exit-optie als het resultaat 
tegenvalt) en gefragmenteerd (de 
technocultuur 'woekert en dijt 
uit, zonder een duidelijke logi
ca'). 'Het (Internet) decentreert 
niet alleen zichzelf maar ook zijn 
gebruikers, omdat deze hun iden
titeit ontlenen aan de verschillen
de gemeenschappen en activitei
ten op het Internet, zonder een 
stabiele eenheid te vormen', 
voegt Frissen daaraan toe (p. 
248), terwijl we hiervoor al 
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geconstateerd hadden dat de 
Internet-samenleving onafhanke
lijk is van beperkingen van tijd en 
ruimte en 'een werkelijkheid 
produceert van representaties die 
zelf-referentieel zijn'. Als al deze 
eigenschappen van Internet wer
kelijk de eigenschappen zouden 
zijn van de cultuur waarin wij 
leven, worden ze opeens minder 
aantrekkelijk dan in het kader van 
de communicatie per computer. 
Een samenleving die zo anarchis
tisch is dat er geen centrale 
bevoegdheden en regels zijn, kan 
geen stabiel rechtssysteem ken
nen (het recht komt in dit boek 
alleen als techniekje aan de orde). 
Criminaliteit kan men er niet 
effectief bestrijden; contracten 
die men bij problemen aan rech
ters kan voorleggen, zullen er 
niet zijn; democratische institu
ties als een parlement en een 
regering blijven instabiel. Zelf
regulering is alleen maar mooi als 
er niet de hele tijd en over alle 
onderwerpen over regels moet 
worden onderhandeld. De exit
optie is op Internet wel een realis
tische optie maar in een sociaal 
systeem vaak niet. (Naast 'exit' 
moet er ook 'voice' en 'loyalty' 
zijn.) Fragmentatie, decentre
ring, de-territorialisering en vir
tualisering zijn in de maatschap
pelijke werkelijkheid dubbelzin
nige fenomenen, die niet alleen 
bevrijdend maar ook zeer bedrei
gend kunnen zijn. Een zinvol 
leven, 'het goede leven' in de zin 
van de klassieke democratische 
traditie die al door Aristoteles 
werd aangeprezen, lijkt in de 
Internet-samenleving niet moge
lijk. 
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Postmodern bourgeois liberalisme 
Streven naar meer beheersing in 
het openbaar bestuur leidt tot 
minder beheersing, zo zou men 
de redenering van Frissen tot op 
dit punt kunnen samenvatten. 
Dat moet wel gevolgen hebben 
voor de politiek, als men daarmee 
een boven de bureaucratie ge
plaatste instantie bedoelt die aan 
de touwtjes trekt. In verhouding 
tot politieke macht is de macht 
van de bureaucratie toegenomen, 
constateert Frissen. Politieke 
macht is echter niet zomaar ver
plaatst, maar zij wordt tussen 
meer actoren gedeeld en er 
treedt een sterkere verbinding op 
met maatschappelijke actoren. Er 
is in de politiek geen leidingge
vende hoogste instantie meer; de 
plek van de macht is leeg. 
'Publieke besluitvorming laat 
zich beter als een archipel van 
verschillende centra opvatten.' 
(p. 1 5o) Omdat de bureaucratie 
feitelijk dominant geworden is, 
gaat men ook in de politiek steeds 
meer de taal van de bureaucratie 
spreken; een technocratische 
taal, waarin niet de inhoud van 
het beleid of de kenmerken van 
de problemen voorop staan. 
Stilletjes treedt er ook een nor
matieve verschuiving op: in de 
bureaucratie erkent men de poli
tieke actoren niet meer als dege
nen die inhoudelijke beslissingen 
mogen nemen. De aandacht ver
schuift naar 'proces- en stijlken
merken van publieke besluitvor
ming'. (p. 1 5o) Aan politieke ide
ologieën heeft men steeds minder 
een boodschap. Er is geen alge
meen belang; het zogenaamde 
primaat van de politiek is zinloze 
retoriek, een achterhoedege
vecht. 
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Daarmee zijn wij aangeland bij 
het theoretische intermezzo van 
hoofdstuk 7. Frissen gaat nu kleur 
bekennen en zijn postmoderne 
boodschap uitleggen aan de poli
tici en bestuurders die de 
beschreven feitelijke ontwikke
lingen herkennen. 'Wij postmo
derne bourgeois liberalen', is het 
motto, dat Frissen ontleent aan 
Richard Rorty, die hij een buiten
gewoon aangename filosoof 
noemt. (Het aangename is een 
kernbegrip van de postmoderne 
levensfilosofie.) Moraal maakt in 
het postmodernisme plaats voor 
esthetica. Een politieke ideologie 
wordt vervangen door een tech
nologisch onderbouwd bestuurs
kundig programma voor een 
leven zonder vermijdbare wreed
heid. Het postmodernisme is 
bewust een zaak voor een cultu
rele elite. Men accepteert vluch
tigheid, fragmentatie, disconti
nuïteit en het chaotische en zoekt 
daarin mogelijkheden voor een 
aangenaam leven. Tradities ver
liezen hun ordenende betekenis; 
ze worden een archief van moge
lijkheden. Originaliteit is echter 
ook niet mogelijk, nieuwe tradi
ties kunnen niet ontstaan. 'Alles 
is citaat.' Men kiest bewust voor 
de collage, voor het geconstru
eerde beeld in plaats van de realis
tische afbeelding. De postmoder
ne bourgeois liberaal is een ironi
cus, die het publiek en de 
bestuurders wil wijzen op de vele 
mogelijkheden die plannen en 
pogingen tot inhoudelijke veran
dering ondermijnen. Frissen 
levert geen nieuw politiek pro
gramma, maar een manier van 
kijken naar de politiek. De les die 
men uit zijn verhaal moet trekken 
is dat 'aandacht voor het aangena
me van groot belang is.' (p. 240) 

Wat ontbreekt: mensen en hun 
problemen 

Wat kunnen wij nu met een der
gelijke politiek van de ironie 
beginnen? Veel praktische uit
werkingen van zijn 'kleine ver
haal' geeft Frissen niet. Het boek 
is geschreven op een hoog ab
stractieniveau. Het onderzoeks
programma zelf bevat de nodige 
empirische elementen - onder
zoekers bekeken tal van situaties 
waarin bureaucratische organisa
ties informatietechnologie gaan 
gebruiken en zich en passant her
organiseren, zoals rond de invoe
ring van de Gemeentelijke Basis
administratie of de studiefinan
ciering - maar daarvan wordt 
zoveel mogelijk geabstraheerd. 
Patronen die in de werkelijkheid 
wellicht bestaan, worden op
nieuw benoemd in de taal die 
men voor dingen hanteert (Marx 
noemde dit reïficatie). Een voor
beeld. Elke organisatie van de 
overheid valt onder het type 
'bureaucratie'. Alsof dat niet 
genoeg is, krijgen de abstract 
gemaakte dingen een zetje mee, 
waardoor ze dynamiek vertonen. 
Ze ontwikkelen zich ergens naar 
toe of zijn momenten uit een ver
anderingsproces: bureaucratie 
wordt bureaucratisering. Dit 
procedé wordt telkens herhaald. 
De volgende termen zet ik in rot
ten van drie op een rijtje: 
- modernisering, postmoderni
sering, rationalisering 
- lokalisering, functionalisering, 
autonomisering 
- individualisering, horizontali
sering, informatisering 
- disciplinering, virtualisering, 
perfectionering 
- decentrering, democratisering, 
technocratisering 
- professionalisering, metamor-
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fosering, flexibilisering 
- ontideologisering, de-territo
rialisering, dehiërarchisering. 

Wie ~globalisering' mist wacht 
een verrassing, namelijk alokalise
rins (samentrekking van globali
sering en lokalisering). Vaak 
komen in een zin verschillende 
van deze gereïficeerde en gedyna
miseerde begrippen voor. De taal 
zingt zich los van zijn onderwerp. 
Wat kan men zich nog voorstel
len bij deze passage: 'Het proces 
van postmodernisering markeert 
echter een breuk. De dilf'eren
tiatie van de modernisering be
reikt een radicale fase van hyper
differentiatie die uiteindelijk tot 
allerlei interne contradicties leidt 
met de-differentiatie en fragmen
tatie als gevolg.' 

Wat in deze taal in elk geval 
niet aan de orde komt, is de 
gedachte dat bestuur bij moet 
dragen aan de oplossing van pro
blemen die mensen in het dage
lijks leven ervaren en de gedachte 
dat politiek betrekking heeft op 
de relaties van burgers en hun 
vertegenwoordigers. Mensen en 
hun problemen verdwijnen in dit 
boek achter het scherm van de 
postmoderne bestuurskundige 
taal. Een van de moeilijk te accep
teren overtuigingen van het post
moderne denken is dat van de 
zogenaamde 'decentrering van 
het subject'. Het menselijk be
wustzijn dat ooit in een verlicht 
verleden een zekere samenhang 
en identiteit vertoonde is gefrag
menteerd, zo is de gedachte, 
zodat iedereen uit vele verschil
lende delen bestaat en er uitein
delijk - dit is de moeilijke stap -
helemaal geen individu overblijft. 
Dat mensen steeds meer moeite 
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hebben zich een identiteit te vor
men en zich soms in verschillende 
identiteiten herkennen, ach daar 
gaat het niet meer om. De mens is 
letterlijk veranderd. Bij Frissen 
heet het: 'In vele handelingsprak
tijken zijn mens en machine als 
het ware symbiotische eenheden 
geworden'. (p. 7 1) Sterker nog: 

Subjecten worden aeconstitueerd door 
en in handelinaen en structuren van 
communicatie via netwerken van 
computers. De technolaaie verandert 
dus de relatie van de mens tot de 
wereld. Het subject is door die hande
linaen aedecentreerd, verspreid en 
vermeniavuldiad in en tussen talloze 
netwerken en databestanden. (p. 

24S) 

Soms is de postmoderne be
stuurskunde een oefening in scien

ce .fiction. In databestanden mag 
men dan altijd een vertekend 
beeld van het 'subject' aan
treffen, daarmee is het 'subject' 
nog niet verdwenen. Gerust
stellend tegenwicht tegen dat 
beeld van de 'mens-machinesym
biose', is de mededeling in het 
voorwoord dat Frissen zijn boek 
geheel met de vulpen heeft ge
schreven. De theoretici van het 
gedecentreerde subject dat in een 
gefragmenteerde wereld leeft, 
hebben meestal zelf goed geïnte
greerde persoonlijkheden die hen 
in staat stellen samenhangende 
boeken te produceren. 

Mensen komen niet in beeld, 
hun problemen verdwijnen. Als 
liberaal vindt Frissen de politieke 
keuzen die mensen maken 'con
tingent', waarmee hij bedoelt dat 
er geen rationele motieven voor 
zijn te vinden. Dit gaat wel heel 
ver. Zeker, de tijd van de samen-
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hangende politieke VISJe die op 
alle vragen des levens een stan
daardantwoord heeft, is voorbij. 
Daar kunnen we ons in verheu
gen. Maar dat betekent niet dat 
alle standpunten nu even waarde
vol of waardeloos zijn geworden, 
zodat we ze verder alleen nog als 
esthetische uitingen zouden kun
nen beschouwen. Keuzen kun
nen minder of meer beredeneerd 
zijn, ze kunnen aanspreken of 
afstoten. Uitspraken over die 
keuzen in termen van beter of 
minder goed zijn nog steeds 
mogelijk; bij politieke besluiten 
hebben we niet te maken met om 
het even wat voor 'inputs' voor 
het bestuurlijke proces. Pro
blemen van mensen verdwijnen 
uit beeld als de postmodernist 
meent dat men in de wereld 
alleen een eindeloze variëteit van 
verhalen aantreft. Als elk verhaal 
dat mensen vertellen even zinvol 
of even zinloos gevonden wordt, 
kan dit bepaald geen stimulans 
zijn om de problemen die mensen 
desondanks menen te hebben 
serieus te nemen. 

Waar mensen onzichtbaar zijn 
en hun problemen slechts de aan
leiding zijn voor bestuurlijke stra
tegieën, kan er van de relaties tus
sen burgers en hun vertegen
woordigers niet veel overblijven. 
De politiek lost op in het zoutzure 
ideaal van een technocratisch 
bestuur. De inhoud van de poli
tieke discussie wordt onderge
schikt gemaakt aan de vorm 
ervan. Een intelligent bestuurder 
neemt een toevallige uitkomst 
van een politiek proces zo ter 
hand dat verdere gestructureerde 
besluitvorming mogelijk is, 
waarbij tussen de betrokken acto
ren bindingen ontstaan. 
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Aansenaam 
Het ontstaan van een verbinding 
is dan het 'bewijs' van de effec
tiviteit van sturing en beleidsvor
ming. Processen worden belang
rijker dan hun uitkomsten. (p. 

284) 
Met inhoudelijke maatstaven 

voor geslaagd beleid, die de poli 
ticus weer kan gebruiken om zich 
tegenover de kiezers te verant
woorden ('Wij hebben het finan
cieringstekort teruggedrongen 
en toch evenveel uitgegeven aan 
ontwikkelingssamenwerking'), 
heeft dit niets meer te maken. 
Esthetische maatstaven verdrin
gen concepties van het algemeen 
belang. Beleid moet een 'co-pro
duktie' zijn van overheden en 
andere actoren. Het succes van 
zulk gezamenlijk voortgebracht 
beleid wordt afgemeten aan de 
vraag of het 'aangenaam' is. De 
bestuurder moet de autonomie 
van deelsystemen in de maat
schappij vertrouwen. Waarom? 
Omdat dit intelligent en aange
naam is . Ook de politici zelf moe
ten deze postmoderne houding 
innemen. 'In het zicht van frag
mentatie en contingentie, kan de 
politiek slechts indifferent zijn 
ten aanzien van de uitkomsten 
van processen van betekenisge
ving, waaraan ook bestuurlijke 
actoren deelnemen.' (p. 3 23) De 
liberaal Frissen wordt bijna anar
chist als hij opmerkt dat een 
onverschillige politieke opstel
ling wenselijk is om 'een maxi
male variëteit van verbindingen' 
te laten bestaan. Laat duizend 
bloemen bloeien! 

Politiek zonder eisenschappen 

Politieke indifferentie is boven
dien noodzakelijk in een gede-

s &.051996 
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centreerde werkelijkheid. Als 
immers maatschappelijke ont
wikkelingen niet meer vanuit 
verschillende centra (kunnen) 
worden gedetermineerd, dan 
ontbreken ook centrale criteria 
om deze ontwikkelingen te be
oordelen. (p. 3 24) 

De politiek heeft zich, anders dan 
Bovens c.s. in hun pamflet De ver

plaatsins van de politiek menen, 
niet uit het politieke centrum 
naar andere centra (zoals ambte
lijke organisaties) verplaatst; nee: 
'het is een volstrekt diffuse ver
plaatsing, die niet meer te trace
ren is, die ook niet kan worden 
beheerst en die bij voortduring 
onverwacht en verrassend (aan
genaam en onaangenaam) is'. 
Vandaar: een politiek zonder 
eigenschappen. 

Maar zo'n politiek zonder 
eigenschappen heeft burgers 
niets te bieden. De burgers die 
werkgelegenheid willen, en een 
schoon milieu, en minder crimi
naliteit, kan men niet tevreden 
stellen met de mededeling dat de 
overheid voortaan streeft naar 
'een maximale variëteit van ver
bindingen'. Een politiek zonder 
eigenschappen heeft ook de 
bureaucratie niets te bieden. Al 
die mooie en intelligente be
stuurlijke vormgeving is afhanke
lijk van de breed gedeelde over
•uiging dat in een politiek debat 
op democratische grondslag in
terpretaties totstand komen van 
het algemeen belang. Als politici 
die pretentie laten vallen en 
alleen opkomen voor hun contin
gente voorkeuren, is er geen 
legitimiteit meer voor technocra
tisch bestuur. Waartoe zou het 
moeten dienen? Alleen voor 

prettige gevoelens en voor het 
vermijden van wreedheid? Er is 
heel wat meer nodig voor een 
goed leven. Bestuurders die zelf 
niet meer geloven in de doelen 
waar de organisatie voor staat, 
zullen ook geen prikkel hebben 
om goed te besturen, dwz . 
bestuur te bieden dat mensen 
helpt hun problemen hanteerbaar 
te maken . De dienende taak van 
het bestuur is uit het beeld ver
dwenen. Alsof de samenleving er 
is voor de bestuurlijke organisa
ties in plaats van omgekeerd. Nu 
weet ik ook wel dat het 'alge
meen belang' altijd ontmaskerd 
kan worden. Er is altijd wel een 
gezichtspunt te vinden dat niet 
meegenomen is, en van waaruit 
het algemeen belang een verkeer
de optelsom is van deelbelangen. 
Werkgelegenheid plus een 
schoon milieu plus meer veilig
heid plus lastenbesparingen plus 
nog een heleboel andere fraaie 
zaken: men kan het niet allemaal 
in een ideale formule optellen. 
(Dit feit op zich al zou de gedach
te van technocratisch bestuur 
onaantrekkelijk moeten maken.) 
Maar in een democratisch poli
tiek stelsel zullen mensen de taal 
van het algemeen belang moeten 
spreken, ook als het algemeen 
belang soms een illusie is en altijd 
een geconstrueerd, fictief karak
ter heeft. Het democratische spel 
bepaalt de voorwaarden waaron
der wij bereid zijn ons ongeloof in 
het algemeen belang op te schor
ten. Er zijn meer en minder 
acceptabele compromissen. Er 
zijn gedragslijnen die brede steun 
hebben en vanuit zeer veel 
gezichtspunten verdedigbaar zijn 
en beleidslijnen die dat niet of in 
mindere mate zijn. Politieke ver-
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tegenwoordigers en burgers 
moeten zich van tijd tot tijd een 
oordeel vormen over gradaties en 
kleine verschillen, allemaal onder 
de noemer van het zoeken naar 
het algemeen belang. Bij deze 
oordeelsvorming kan men niet 
politiek onverschillig zijn en 
moet men de taal van het alge
meen belang spreken. Ook als 
niemand absolute zekerheid kan 
bieden over het algemeen belang 
- als er geen werkelijk objectieve 
grondslag voor gegeven kan wor
den- blijft dit toch een regulatief 
ideaal van de democratie. Be
scheidenheid is gepast: het gaat 
om interpretaties van het alge
meen belang, om pogingen een 
gedragslijn te vinden die voor 
velen aanvaardbaar en aantrekke
lijk is (zij het dat deze niet aange
naam hoeft te zijn). Zulke inter
pretaties of pogingen kunnen 
altijd worden ontmaskerd als 
eenzijdig, maar aan de mogelijk
heid en wenselijkheid dan weer 
nieuwe en betere interpretaties 
van het algemeen belang voor te 
stellen doet dit niets af. Open
bare meningsvorming, publiek 
debat is niet zozeer esthetisch zin
vol als expressiemiddel, maar 
praktisch noodzakelijk om voor
stellen voor een nieuwe inter
pretatie van het algemeen belang 
onder vuur te kunnen nemen en 
ze te verbeteren. Voor dat 
belangrijke onderdeel van poli
tieke processen heeft het pos~
moderne verhaal geen oog. 

Virtueel milieubeleid? 
En is co-produktie van beleid wel 
altijd 'aangenaam'? Zijn proces
sen belangrijker dan uitkomsten? 
Moet de overheid wel alleen als 
regisseur optreden die de contin-

BOEKEN 

gente strevingen van actoren 
gadeslaat en hier en daar wat 'bin
ding' probeert te laten ontstaan? 
Laten we eens de proef op de som 
nemen. Lucas Reijnders, weten
schapper en milieu-activist, ver
telt in een interview in de Volks
krant ( 16 maart 1996) over zijn 
teleurstelling en verbazing over 
de veranderde rol van de over
heid in het milieubeleid. Hij con
stateert 'het wegvallen van de 
overheid als drijvende kracht ach
ter veranderingen op milieu
gebied'. Voor een oplossing van 
de problemen is betrokkenheid 
van de overheid onontbeerlijk, 
meent hij, maar terwijl ten 
tijde van het Nationaal Milieu 
Beleidsplan eind jaren tachtig de 
overheid zich nog een taak stelde 
(lees: een interpretatie gaf van 
het algemeen belang), is vanaf die 
tijd de overheid 'op afstand' gaan 
besturen. Men ging meer koersen 
op de mening van het vervuilende 
bedrijfsleven dan op een opvat
ting over schoon milieu. Na de 
vervuiling in Lekkerkerk begin 
jaren tachtig kwam er een Wet 
bodemsanering, in de nieuwe 
verhoudingen is zoiets ondenk
baar. Reijnders: 

'Een ander punt is dat nu blijkt 
dat een aantal doelstellingen uit 
voorgaande jaren niet worden 
gehaald. Kok vindt het ontzet
tend vervelend daar telkens aan te 
worden herinnerd, dus is die ten
dens van doelstellingen nu van de 
baan. Ze willen geen gelazer met 
het bedrijfsleven want dat is 
nodig om werk te creëren, de 
eerste prioriteit, en ze willen ook 
niet afgerekend worden door het 
parlement ... Op elk niveau loopt 
de handhaving van de milieuwet
ten terug ... 

' 1 I I I 

Ik heb het niet zien aankomen. Er 
zijn golven in de belangstelling 
van publiek en parlement voor 
het milieu, maar de overheid lOU 

toch niet haar eigen rol over
boord zetten? Ze hebben nu de 
houding van een regisseur: gooi 
het maar gezellig in de groep en 
laat de partijen het zelf maar uit
zoeken. Dat de overheid nu zelf 
de boel door de vingers laat lopen 
is voor mij de schok van de laatste 
jaren.' 

De overheid heeft dus wel haar 
eigen rol overboord gezet, in de 
naam van de nieuwste modes op 
bestuurskundig gebied. Besturen 
op afstand, regisseren in plaats 
van inhoudelijk sturen, geen 
doelstellingen maar procedureel 
werken. Co-produktie van 
beleid: de samenwerking met de 
vervuilers zelf, in de hoop op 
meer effectiviteit. Maar co-pro
duktie mag dan voor de betrokke
nen prettig zijn, echt effectief is 
die nieuwe samenwerking kenne
lijk lang niet altijd. Het gaat 
natuurlijk niet alleen om dit -
belangrijke - voorbeeld van een 
beleidsterein waar volgens de 
postmoderne filosofie gewerkt is 
met (althans naar de mening van 
Reijnders) averechts resultaat. 
Esthetische maatstaven die de stijl 
van besturen en het vormgeven 
van processen van besturen eva
lueren, moeten zwijgen over de 
effectiviteit in relatie tot politiek 
gestelde doelen. Anders zijn het 
immers geen puur esthetische 
maatstav~n meer. Prettig bestu
ren is richtingloos besturen. Es
thetische maatstaven alleen zijn 
voor bestuurlijke aktiviteiten vol
strekt ontoereikend. Wie alleen 
hierop afgaat, komt op een geven 
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moment in de problemen omdat 
de praktijk inhoudeHjk politieke 
vragen niet tot stijlkwesties kan 
bombarderen. De esthetiek van 
het aangename is zelfondermij
nend. Er is hier een parallel met 
de decentrering en de virtualise
ring: je kunt nog zo lang de lof 
zingen van mensen zonder vaste 
identiteit die in een zelfreferen
tiële wereld zonder centrum le
ven, maar ook op dit vlak is deze -
esthetische strategie niet lang vol 
te houden. We mogen hopen dat 
de postmoderne bestuurskunde 
geen mode wordt in politieke 
kring. Als er geen doelstellingen 
gesteld worden, geen pogingen 
gedaan worden om h talgemeen 
belang te verwoorden, kan men 
niet eens meer nagaan waar het 
fout ging en ho ver men van de 
doelen is afgebleven. Een politiek 
van de ironie is een lege politiek. 
Van het b sturen blijft inderdaad 
alleen maar het proces over. 

Verplichte lectuur 
voor bureaucraten 

René Cuperus bespreekt: 

jos van der Lans, De onzichtbare samenle

vina. Beschouwineen over de publieke moraal, 

Nederlands Instituut voor Zorg en 

Welzijn(NIZw): Utrecht, '995· 

'Omdat de meeste autoriteiten 
zich er niet meer van bewust zijn 
dat zij er voor de mensen zijn, 
heeft mijn vader in steeds ernsti
ger mate de ziekte onder de leden 
gekregen waar hij uiteindelijk aan 
bezweken is. Hij ging zich steeds 
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Een anti-utopie 

Fri sen heeft een intrigerend 
boek geschreven. Een koel boek 
dat gepassioneerde reacties op
roept. Een ironisch boek dat doet 
verlangen naar een verdediging 
van de ernst en het alledaagse. 
Frissen heeft beter en scherper 
dan de meesten gezien dat pogin
gen om met nieuwe middelen 
(informatietechnologie, sturings
inzichten) tot effectievere be
heersing te komen, belangrijke 
tegenreacties oproepen. Hij is 
erin geslaagd met grote conse
quentie het verhaal te vertellen 
van een politiek van de ironie en 
de onverschilligheid. Daarmee 
levert hij een belangrijke bijdrage 
aan de discussie over politiek, 
bestuur en technologie. Maar het 
is geen aantrekkelijk of overtui
gend verhaal. De virtuele staat is 
geen wenkend paradijs van tevre
den postmoderne bourgeois libe
ralen, maar een schijnstaat waarin 
een menswaardig bestaan niet 

vaker druk maken'. Met deze 
dramatische aanklacht worden de 
beschouwingen van Jos van der 
Lans, cultuur- en godsdienstpsy
choloog en tekstschrijver over de 
siftware-zijde van de verzorgings
staat, aardig getypeerd. Het boek 
'De onzichtbare samenleving' is 
een ode aan zijn vader in de ge
daante van een J'Accuse tegen de 
professionals en bureaucraten 
van de verzorgingsstaat. 

Vader Joop van der Lans was 
het prototype van de klassieke 
vrijwilliger, een van 'het soort 
van mensen die uit het pre-wel 
vaartstijdperk stammen, mensen 

goed voor te stellen is. Het einde 
van de politiek zal ook het einde 
zijn van het goede leven. Ik lees 
dit boek vooral als een anti-uto
pie, met die combinatie van hui
ver en fascinatie die mij ook 
bevangt bij het lezen van 
Huxley's Brave New World. Al bij 
het omslagontwerp scheiden zich 
de wegen. Daarop is drie keer 
(fragmentatie!) een schilderij van 
Pyke Koch ('Het wachten') te 
zien, waarop mannen en vrou
wen indringend langs elkaar heen 
kijken. Eenlingen die samen zijn 
afgebeeld, maar geen gemeen
schappelijk verband hebben. 
Frissen koos dit als omslagillus
tratie omdat het 'genadeloos 
mooi' is. In de politiek moeten 
mensen elkaar in de ogen kunnen 
zien. Het boek van Frissen is 
mooi, maar genadeloos. 

WILLEM WITTEVEEN 

Hoogleraar encyclopedie van het 

recht, K u Brabant; redacteur s&.P 

bij wie de gemeenschapszin nog 
van nature ingebakken zat' . Hij 
kon niet binnenkomen of hij 
begon iets voor anderen te orga
niseren. Zijn leven bestond uit 
sportwedstrijden, rommelmark
ten, hobbyclubs, ziekenhuisbe
zoeken en verenigingen. Een sim
pele opvatting over de overheid 
begeleidde dit sociaal actieve 
leven: de overheid is er voor de 
mensen en dus moet ze meewer
ken. Dat meewerken ging in de 
loop der tijden steeds moeilijker: 
'Zo gaat dat niet, meneer Van der 
Lans'. Bovendien, en dat is waar 
het Van der Lans junior om gaat, 

3°3 




