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De ban van beheersing

In De ban van beheersing staat het denkbeeld 
‘maakbaarheid’ centraal. Hoewel sterk verwaarloosd 
in het publieke debat en in de bestuurskunde, 
blijkt de maakbaarheidsgedachte springlevend in 
de praktijk van beleid, bestuur en politiek. We zijn 
nog volop ‘in de ban van beheersing’. Vandaag 
de dag draagt maakbaarheid bovendien een 
neoliberaal stempel. Dat is wat het eerste deel 
van dit boek betoogt én bekritiseert. De vraag die 
daarom in het tweede deel centraal staat is hoe 
we ‘uit de ban van beheersing’ kunnen komen. 
Een wenkend perspectief ligt in de herwaardering 
van premoderne inzichten. Door opnieuw de deugd 
van de gematigdheid centraal te stellen, de logica 
van sociale praktijken te respecteren en als een 
ambachtsman te handelen kan maakbaarheids
denken begrensd worden. Bovendien schuilen 
hierin aanknopingspunten voor een ‘neosociaal’ 
perspectief op bestuur en beleid. 
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For any worthwhile study of society must be philo-
sophical in character and any worthwhile philosophy 
must be concerned with the nature of human society. 

 
Peter Winch1  
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Woord vooraf 
 
 
 
 

Een beeld hield ons gevangen 
Ludwig Wittgenstein2 

 
 
Dit boek handelt over een denkbeeld dat diep verankerd is in onze samenleving, 
zeker ook in de wereld van beleid en politiek. Dat is het denkbeeld van de maak-
baarheid. Het merkwaardige is echter dat het gesprek over dit denkbeeld veelal 
zorgvuldig wordt vermeden. Daarmee is maakbaarheid de spreekwoordelijke oli-
fant in de kamer. Dit boek, dat als proefschrift is geschreven, maakt deze olifant 
bespreekbaar. Dat gebeurt door filosofie met bestuurskunde te verbinden. Een fi-
losofische invalshoek maakt het mogelijk om maakbaarheid als verscholen be-
stuurskundig denkbeeld te identificeren en te problematiseren. Filosofie helpt ook 
bij de zoektocht om onder de gevangenschap van de maakbaarheid vandaan te 
komen. Hiermee creëert voorliggende studie ruimte voor en verleent het taal aan 
vertragende reflectie in de hectische wereld van beleid en bestuur. 
 Dat ik een proefschrift over maakbaarheid heb geschreven, waarin ik boven-
dien de beide disciplines waarin ik ben afgestudeerd onderling verbind, is mede 
te danken aan mijn voormalige docenten van de masteropleiding filosofie van de 
maatschappijwetenschappen aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In diverse colleges verkenden we de relatie tussen filoso-
fie en vakwetenschappen, waarbij het vakgebied van de bestuurskunde regelmatig 
als kritische casus fungeerde. Met enige meewarigheid werd dan terloops be-
noemd dat de bestuurskunde gebaseerd is op een tamelijk achterhaald filosofisch 
uitgangspunt: de maakbaarheid. Deze stelling vond ik prikkelend. Het irriteerde 
en daagde uit, maakte nieuwsgierig om deze thematiek beter te begrijpen, temeer 
omdat hierover in mijn opleiding bestuurskunde niet werd gesproken. 
 Bij aanvang van mijn aanstelling als promovendus en docent aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam kreeg ik van mijn voormalig docenten bovendien het advies 
om mijn papers die ik voor mijn filosofiestudie had geschreven over maakbaar-
heid en bestuurskunde verder uit te werken tot een artikel. Daardoor zou ik, naast 
die eerste oriënterende fase, ook een concreet project hebben om aan te werken. 
Dat advies heb ik opgevolgd, wat resulteerde in het artikel ‘Bestuurskunde voorbij 
het maakbaarheidsdenken?’, gepubliceerd in het tijdschrift Bestuurskunde in het 
voorjaar van 2015. Dit artikel bleek van cruciale invloed op de ontwikkeling van 
mijn proefschriftplannen. Van een zijspoor ontwikkelde deze thematiek zich tot 
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de hoofdmoot van mijn onderzoekstraject aan de VU, met dit proefschrift tot re-
sultaat.  
 Dat ik überhaupt geïnteresseerd ben in deze thematiek en mij geprikkeld wist 
door mijn Rotterdamse docenten heeft te maken met een al eerder ontwikkelde 
intellectuele gevoeligheid voor maakbaarheid. Aan het begin van mijn studenten-
tijd heb ik colleges in de zogeheten ‘reformatorische wijsbegeerte’ gevolgd, een 
traditie van christelijke filosofie die in de twintigste eeuw is ontstaan in het spoor 
van Abraham Kuyper en Herman Dooyeweerd. Deze denktraditie heeft bezwaren 
bij utopische vormen van politiek en is bezorgd over reductionistische en functi-
onalistische visies op mens en samenleving. In deze traditie wordt bovendien be-
lang gehecht aan reflectie op de levensbeschouwelijke en filosofische uitgangs-
punten van ons maatschappelijk handelen en van wetenschapsbeoefening. Ook 
staat de erkenning centraal dat waardenvrije wetenschap niet bestaat. Deze inzich-
ten hebben mij gevormd en zijn op de achtergrond steeds aanwezig geweest bij 
het schrijven van dit proefschrift. Ik ervaar het daarom als een mooie bijkomstig-
heid dat ik dit proefschrift juist aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de bakermat 
van deze denktraditie, heb kunnen schrijven en dat de publicatie ervan plaatsvindt 
in een belangrijk jubileumjaar: 100 jaar na de dood van Kuyper en 140 jaar na de 
oprichting van de VU. 
 Tegen deze achtergrond zou het niet misstaan om de boekomslag en boektitel 
te laten verwijzen naar beelden uit de Bijbel, zoals de Toren van Babel of Levia-
than. Toch heb ik daarvoor niet gekozen, omdat tal van anderen mij daarin al zijn 
voorgegaan, juist ook rond het thema van politiek en bestuur. Voor de titel drong 
bovendien een andere, voor mij nog treffender, vergelijking naar de voorgrond. 
Dat is de fantasy-trilogie The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien. De Neder-
landse titel In de ban van de ring legt de link nog explicieter. Wat in boek en film 
krachtig tot uitdrukking komt is de macht of aantrekkingskracht die de ring heeft 
op iedereen die ermee in aanraking komt. Gebruik van de ring kan gepaard gaan 
met goede bedoelingen, maar produceert ook onbedoelde gevolgen en kan zelfs 
corrumperend en dehumaniserend werken. Die ring heeft een obsessieve werking 
en blijkt een eigen macht en dynamiek te kennen, waardoor zelfs intensieve po-
gingen om eronder vandaan te komen uiterst moeilijk blijken. Voor maakbaarheid 
kan hetzelfde geconstateerd worden, zo zal in het verloop van dit boek duidelijk 
worden. Met de boektitel heb ik vooral de ambivalentie rond de maakbaarheids-
obsessie tot uitdrukking willen brengen. Of onze samenleving in of uit de ban van 
beheersing is, is allesbehalve een uitgemaakte zaak. 
 Een laatste toelichting die ik vooraf wil geven betreft de keuze voor een Ne-
derlandstalig proefschrift. Veel proefschriften verschijnen vandaag de dag, ook in 
de bestuurskunde, in de Engelse taal. Dat geldt zeker voor proefschriften die ge-
schreven zijn gedurende een meerjarige aanstelling aan de universiteit, zeker aan 



 11 

het begin van een loopbaan. Toch ben ik hier bewust van afgeweken. Bestuursfi-
losofisch onderzoek moet in mijn optiek primair dienstbaar zijn aan de praktijk. 
Een goede manier om hieraan recht te doen is door te schrijven in de taal van die 
praktijk. En aangezien de bestuurskunde een sterk op de Nederlandse beleidsprak-
tijk georiënteerde discipline is, is schrijven in de Nederlandse taal een logische 
keuze. Daar komt bij dat recente discussies over de vraag waartoe de universiteit 
op aarde is niet helemaal aan mij voorbijgegaan zijn. Ik weet mij nauw verwant 
met de recente heroriëntatie op de publieke taak van de universiteit in het alge-
meen en die van de sociale wetenschappen in het bijzonder. De sociale weten-
schappen zijn, in mijn optiek, primair op aarde om dienstbaar te zijn aan de op-
bloei van concrete gemeenschappen. Uiteindelijk hoop ik dat dit proefschrift kan 
helpen bij het zoeken naar sjalom.
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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Een verwaarloosd thema 
Het woord ‘maakbaarheid’ kent in de wereld van beleid en politiek nauwelijks 
meer pleitbezorgers. Velen beschouwen de maakbare samenleving als een spook 
uit het verleden. Expliciete voorstanders zijn niet zomaar met naam en rugnum-
mer aan te wijzen. Sceptische geluiden daarentegen zijn er te over, voor zover de 
maakbaarheid überhaupt nog ter sprake komt. Dit laatste is misschien nog wel het 
meest kenmerkend voor de huidige situatie: het gesprek over de maakbaarheid is 
de afgelopen decennia verwaarloosd. 
 Illustratief voor het kritisch sentiment rond maakbaarheid is de stelselmatige 
afwijzing van de ‘maakbare samenleving’ door diegene die we meestal als de 
invloedrijkste politicus van ons land zien: de minister-president. VVD-premier 
Mark Rutte heeft bij herhaling geroepen dat de overheid geen ‘geluksmachine’ is 
en dat hij ‘nu eindelijk die geluksmachine gaat uitzetten’ (Rutte, 2008).  De term 
‘geluksmachine’ is bekend als populariserende metafoor voor de maakbaarheid 
(Mulder, 2015). Rutte is niet de eerste premier die maakbaarheidsdenken 
nadrukkelijk afwijst. Zo publiceerde CDA’er Jan Peter Balkenende toen hij net 
minister-president was een lezing waarin hij ook verkondigde dat het tijdperk van 
de maakbaarheid nu wel voorbij was (Balkenende, 2003). En vóór hem was het 
PvdA-leider Wim Kok die koos voor paarse pragmatiek, terwijl hij de 
‘ideologische veren’ van de sociaaldemocratische maakbaarheidsambitie van zich 
afschudde. Zelfs Joop den Uyl – toch nog altijd gezien als de linkse 
verpersoonlijking van maakbaarheidsdenken – sprak in de jaren zeventig al van 
de smalle marges van de democratische politiek (Den Uyl, 1978). De prominente 
politieke leiders van de afgelopen decennia hadden dus, naar eigen zeggen, maar 
weinig op met maakbaarheid. Anders gezegd, het consequente zelfbeeld van de 
politieke top van Nederland is dat ze van de maakbaarheid afscheid genomen 
heeft. 
 Voor het academisch vakgebied dat bestuur en beleid in de publieke sector als 
object van onderzoek heeft, de bestuurskunde, geldt hetzelfde. Ook onder be-
stuurskundigen geniet de idee van maakbaarheid nog maar weinig populariteit. 
Net als politici en beleidsmakers zien bestuurskundigen het denkbeeld van de 
maakbaarheid als voltooid verleden tijd, als een schim uit de recente politieke 
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geschiedenis dat weinig adequaat meer is om de politiek-bestuurlijke en beleids-
matige actualiteit mee te analyseren. Veeleer valt ook hier een lange reeks van 
kritische stemmen te noemen. De bekende Amerikaanse beleidswetenschappers 
Charles Lindblom (1959) en Aaron Wildavsky (1979) behoren tot de vroege com-
mentatoren van de naoorlogse planningspolitiek en staan sindsdien symbool voor 
een nuchtere benadering van beleid en bestuur, met erkenning van de weerbar-
stigheid van de sociale werkelijkheid en relativering van het vermogen tot beheer-
sing ervan. Op Nederlandse bodem was Herman van Gunsteren (1976) een vroege 
stem in het debat. Ook hij formuleerde een scherpe kritiek op het rationalistische 
karakter van planningspolitiek. Eind jaren tachtig en in de jaren negentig werd het 
steeds gangbaarder om kritische kanttekeningen bij de maakbaarheid te plaatsen 
(Snellen, 1999). Onderwijl heeft de bestuurskunde (in Nederland en internatio-
naal) een heel ander vocabulaire ontwikkeld om beleid, bestuur en politiek mee 
te typeren. Noties als from government to governance, ‘cocreatie’, ‘meervoudig-
heid’, ‘veerkracht’ en ‘complexiteit’ zetten nu de toon. Met deze trefwoorden 
wordt intuïtief een heel ander beeld van samenleving en bestuur opgeroepen en 
een groot contrast met maakbaarheid verondersteld. 
 In het verlengde van deze scepsis over de actualiteitswaarde van maakbaarheid 
moet geconstateerd worden dat er de laatste decennia maar weinig belangstelling 
meer is voor onderzoek naar dit denkbeeld in de wereld van politiek en beleid. De 
eeuwwisseling lijkt het omslagpunt te zijn. In de late jaren negentig verschijnen 
nog tal van grondige en kritische studies over maakbaarheid vanuit filosofisch, 
sociologisch, historisch en beleidskundig perspectief. Denk aan prominente stu-
dies als De erfenis van de utopie van Hans Achterhuis (1998), Seeing like a state 
van James C. Scott (1998) en De planning van ontplooiing van Jan Willem Duy-
vendak (1999). Daarna lijkt het voorbij. Dan valt slechts zo nu en dan een com-
mentaar te lezen in het publieke debat (bijvoorbeeld Van Gunsteren, 2004; Van 
Doorn, 2002) en gebruikt een enkele onderzoeker het denkbeeld voor analyse en 
kritiek (bijvoorbeeld Oudenampsen, 2010; Frissen, 2007, 2013). Grosso modo is 
het in de huidige tijd geen onderzoeksonderwerp meer, wat ook te begrijpen valt 
wanneer het zelfbeeld van het vakgebied is dat ze de maakbaarheid voorbij is. 
 Als gevolg van dit alles wordt logischerwijs ook in het bestuurskundig onder-
wijs nauwelijks nog aandacht besteed aan de thematiek van maakbaarheid, in elk 
geval in Nederland. Wie in het eerste of tweede decennium van deze eeuw een 
opleiding bestuurskunde volgt, komt bepaald niet vanzelfsprekend in aanraking 
met dit denkbeeld. Voor masterstudenten is het soms een volstrekt nieuw woord 
dat ze horen, in nota bene het laatste jaar van hun academische opleiding. Een 
belangrijke aanwijzing voor de verdwijning van maakbaarheid uit het bestuurs-
kundig onderwijs is het ontbreken van reflectie op het denkbeeld en de afwezig-
heid van de term in toonaangevende en veelgebruikte basisboeken. In bijvoor-
beeld het theoretisch en historisch georiënteerde basisboek Grondslagen van de 
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bestuurskunde van Mark Rutgers (2004) komt het niet aan bod. In het beleidskun-
dige leerboek Beleid in beweging van Victor Bekkers is het ook geen gesprekson-
derwerp, op een eenregelige typering van maakbaarheid als denkbeeld van de ja-
ren zeventig na (2007: 91). Hét basisboek van de bestuurskunde, Openbaar 
bestuur, besteedde in de zesde editie (Bovens et al., 2001) een korte paragraaf aan 
maakbaarheid in een historisch hoofdstuk, achterin het boek. In de achtste editie 
(Bovens et al., 2012) is deze paragraaf verdwenen en is de term niet meer terug te 
vinden. Een opvallende uitzondering vormt het boek Normativiteit en maakbaar-
heid van Marin Terpstra (1997). Deze inleiding in de filosofie van bestuur en be-
leid gaat uitvoerig op maakbaarheid in, maar dit boek is al jaren uit de handel en 
dus ook niet meer beschikbaar voor het onderwijs. 
 
Een verontrustende diagnose 
Dat het denkbeeld van de maakbaarheid uit het officiële vocabulaire van politici 
en beleidsmakers is verdwenen en dat ook bestuurskundigen de belangstelling er-
voor hebben verloren, betekent nog niet dat het denkbeeld ook feitelijk irrelevant 
is geworden of zijn functionaliteit heeft verloren. Dat de term niet meer wordt 
gebezigd betekent evenmin dat ‘maakbaarheid’ niet langer het onderliggend uit-
gangspunt van politiek-bestuurlijk handelen is. Voor maakbaarheid geldt wellicht 
hetzelfde als wat de criminoloog en filosoof Marc Schuilenburg (2019) recent 
constateerde over de hysterie: ze is verdwenen uit het officiële vocabulaire, maar 
ondertussen springlevend in het alledaagse bestaan. De uitdaging is dus verder te 
kijken dan het nu gangbare vocabulaire. Dan zou het best weleens zo kunnen zijn 
dat maakbaarheidsdenken voortgaat zonder dat we daar oog voor hebben, en ook 
dat we haar veelomvattende presentie in het publieke leven overal gaan herkennen 
zodra we dit denkbeeld opnieuw in het vizier krijgen. Een cynische typering van 
deze situatie zou zijn dat we allerhande vormen van newspeak gaan doorzien, om 
een term uit de dystopische literatuur aan te halen (Orwell, 1949). Een meer nuch-
tere en constructieve benadering is dat we pas na verloop van tijd scherp zicht 
ontwikkelen op recente maatschappelijke ontwikkelingen en bestuurlijke hande-
lingspatronen: de uil van Minerva vliegt uit bij het aanbreken van de avondsche-
mering, zoals de Duitse filosoof Hegel dat noemde (Van Oenen, 2011). 
 Verschillende auteurs uit het bestuurskundig vakgebied hebben in het voorbije 
decennium gesuggereerd dat maakbaarheid inderdaad niet verdwenen is uit de 
wereld van beleid, bestuur en politiek. Willem Trommel (2009) heeft met zijn 
oratie Gulzig bestuur betoogd dat de idee van maakbaarheid in onze laatmoderne 
tijd juist springlevend is en bovendien pathologische vormen dreigt aan te nemen. 
De laatmodernisering van de samenleving (de toenemende globalisering, techno-
logisering en individualisering) zou ervoor zorgen dat de overheid zijn greep op 
het publieke leven dreigt te verliezen. In plaats van acceptatie daarvan onderneemt 
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laatmodern publiek bestuur pogingen om die greep te herstellen en verder te ver-
stevigen. Daartoe ontwikkelen publieke instituties nieuwe mechanismen of be-
stuurstechnieken ‘om de deelnemers aan het institutionele leven tot absolute toe-
wijding te bewegen’ (Trommel 2009: 15). Dat toont zich volgens Trommel onder 
meer in de obsessie met preventie, levensstijlpolitiek, burgerschapsbeleid en de 
ketenaanpak van probleemwijken, maar ook in bestuursmodellen als New Public 
Management en New Public Governance. Trommel is hierover bezorgd en noemt 
deze ontwikkeling pathologisch omdat deze nieuwe vormen van maakbaarheid 
het risico lopen de grenzen van rechtsstaat en democratie uit het oog te verliezen, 
want ‘het is bestuur dat steeds verder buiten zijn institutionele bedding treedt en 
in die zin oeverloos wordt’ (ibid.: 33).  
 Een vergelijkbare diagnose heeft Paul Frissen gegeven, onder andere in zijn 
boek De fatale staat (2013). We leven volgens hem in een tijdperk van oneindig 
‘interventionisme’, waarin maakbaarheid ondanks vele filosofische en weten-
schappelijke relativeringen in de politieke en bestuurlijke praktijk volop aanwezig 
is. Prikkelend schetst hij de tijdgeest: ‘Dat de wereld fundamentele tekortkomin-
gen kent, lijken we steeds minder te aanvaarden. (…) Alle leed, pech en risico 
moeten worden uitgebannen’ (ibid.: 12). De dominante overtuiging blijft dat voor-
uitgang mogelijk is, dat wetenschappelijke kennis het beleid rationeler zal maken 
en daardoor beter wordt. Beleidstaal wordt bovendien steeds militanter, signaleert 
Frissen. Beleidsmakers moeten daadkracht tonen en doorzettingsmacht hebben. 
Onder het mom van risico en preventie mogen overheden diep ingrijpen in de 
levenssfeer van mensen. Frissen spreekt dan over de ontwikkeling van een ‘be-
leidspanopticum’ en disciplinering van burgers, een omvangrijk toezichtstelsel 
met als gevolg dat de vrijheid sterk wordt ingeperkt. Hij toont zich bezorgd over 
deze ontwikkeling en waarschuwt veelvuldig voor nieuwe totalitaire verleiding: 
individuele vrijheid en maatschappelijke verscheidenheid dreigen door deze 
maakbaarheid verloren te gaan (Frissen 2007, 2009, 2016). 
 Deze diagnosen zijn ronduit verontrustend, niet alleen omdat ze de heimelijke 
actualiteit van maakbaarheid identificeren, maar ook omdat daarbij gewezen 
wordt op de potentiële erosie van politieke vrijheid en pluraliteit. Als deze 
diagnosen correct zijn en maakbaarheid inderdaad zowel actueel als gevaarlijk is, 
dan is er alle reden om de notie van maakbaarheid hernieuwde intellectuele 
belangstelling te geven. Dan is het zelfs onbegrijpelijk en onverantwoord dat deze 
notie zozeer aan publieke en bestuurskundige belangstelling heeft ingeboet. De 
crux ligt natuurlijk in de vraag in hoeverre deze fraaie maar uiterst provocerende 
diagnosen correct zijn. Het gelijk hiervan mag niet zomaar verondersteld worden; 
deze diagnosen zetten immers het dominante zelfbeeld van de politiek-
bestuurlijke praktijk en de bestuurskunde als academische discipline op zijn kop. 
Het (on)gelijk van deze verontrustende diagnosen moet daarom aannemelijk 
gemaakt worden door verdiepend onderzoek. Zijn we inderdaad nog steeds als 
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samenleving gegrepen door maakbaarheidsdenken? Hoezo vallen veel 
hedendaagse vormen van bestuur en beleid alsnog als maakbaarheid te typeren? 
En zijn er dan potentieel verschillende vormen van maakbaarheid? Wordt 
maakbaarheid daarmee zelf dan geen oeverloos begrip? Wat houdt dat begrip 
überhaupt in? Valt dat wel zinvol te conceptualiseren? En wat is precies het 
probleem met maakbaarheid? Waarom vindt men maakbaarheid een achterhaald 
denkbeeld en zijn grote woorden over rechtsstatelijkheid en totalitarisme terecht?  
 Rondom deze vragen heeft het eerste deel van dit boek zich ontwikkeld. De 
diagnosen van Trommel en Frissen hebben uitgedaagd tot nadere en meer syste-
matische probleemanalyse van maakbaarheidsdenken. Deel I onderzoekt in hoe-
verre politiek en bestuur in onze samenleving ‘in de ban van beheersing’ zijn en 
wat daar problematisch aan is. Dat gebeurt in drie stappen. Ten eerste wordt een 
analyse uitgevoerd naar de inhoud van maakbaarheid als denkbeeld, ten tweede 
wordt de actualiteit ervan in de politiek-bestuurlijke praktijk geanalyseerd en ten 
derde worden de bezwaren bij en problemen met maakbaarheidsdenken nader on-
derzocht. Elk van deze drie stappen is nodig voor een overtuigende probleemana-
lyse. Zonder scherp zicht op maakbaarheid als concept blijft zicht op de manifes-
taties ervan in de praktijk  maar vaag. Analyse van de manifestaties van 
maakbaarheid in de praktijk helpt om scherper te zien dat we met een reëel en 
actueel denkbeeld te maken hebben, wat ook de probleemanalyse versterkt. Ana-
lyse en taxatie van de bezwaren is nodig omdat probleembesef niet vanzelfspre-
kend is en potentiële problemen rond maakbaarheid niet automatisch uit de ana-
lyses van het denkbeeld en de praktijk naar voren komen. Het is immers geen 
mathematische kwestie, maar een zaak van oordeelsvorming en afweging van 
waarden. 
 Aan deze drie stappen zijn de respectieve hoofdstukken van deel I gewijd. 
Hoofdstuk 1 identificeert maakbaarheid als denkbeeld met drie dimensies: de be-
stuurder of politicus verschijnt in de persona van de sociaal ingenieur, gedreven 
door een ethos van beheersing, die handelt vanuit het wereldbeeld van de ma-
chine. Hoofdstuk 2 bevat een historisch-sociologische analyse, waarbij verschil-
lende ideaaltypische verschijningsvormen van maakbaarheidsdenken in de prak-
tijk van bestuur en beleid geïdentificeerd worden. Hoofdstuk 3 analyseert 
vervolgens de kritiek op maakbaarheidsdenken. Daarin wordt geschetst waarom 
maakbaarheid praktisch gezien vastloopt, maar ook waarom maakbaarheid nor-
matief gezien problematisch is. Ook wordt de balans opgemaakt omtrent de nood-
zaak en mogelijkheid van een alternatieve filosofie van bestuur en beleid voorbij 
de maakbaarheid.  
 
Zoektocht naar een uitweg 
De verontrustende diagnosen over de herleving van maakbaarheid in beleid en 
politiek zijn gerechtvaardigd, zo zal in deel I blijken. Bestuur en beleid in de ban 
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van beheersing blijkt ook vandaag de dag beknellend te kunnen zijn. Deze type-
ring in termen van beknelling bevat de suggestie dat de ban van beheersing een 
onprettige ervaring is en roept de prangende vraag op of we gevangen zitten in 
deze ban van beheersing. Is ontsnapping aan problematisch maakbaarheidsdenken 
mogelijk? Is een minder problematisch filosofisch uitgangspunt van politiek- en 
beleidsmatig handelen voorhanden dat maakbaarheid kan vervangen? In hoeverre 
valt voorbij de maakbaarheid bestuursfilosofisch zinvol te denken over politiek 
en beleid? 
 Wellicht de meest expliciete en tegelijkertijd ook meest prikkelende doorden-
king van een alternatieve filosofie van bestuur en beleid ter vervanging van maak-
baarheid is de afgelopen jaren geleverd door Paul Frissen. In het verlengde van 
zijn kritische diagnose heeft Frissen (2013) gepleit voor een ‘politiek- 
noodzakelijke verzoening met tragiek’, zoals de ondertitel van zijn boek De fatale 
staat vermeldt. Hij sluit aan bij een suggestie die Michiel van Eeten (2010) een 
aantal jaren daarvoor deed in zijn oratie De techniek van de onmacht, namelijk 
fatalisme erkennen als relevante beleidsoptie. Wat een fatalistische strategie doet, 
is het tolereren van ellende. Het erkennen van onmacht is voor Van Eeten niet 
hetzelfde als machteloosheid. Fatalisme ‘ontkoppelt onmacht van machteloos-
heid, juist doordat de erkenning van onmacht de mogelijkheid schept om te han-
delen. En zo wordt onmacht getransformeerd in macht’ (Van Eeten, 2010: 27). 
Frissen volgt dit spoor wanneer hij stelt dat ‘niets doen’ evengoed een beleids-
keuze is. Het is bovendien volgens hem een strategie die ‘vaak te prefereren [valt] 
boven interveniëren, al was het maar uit bezorgdheid over de ongewenste en scha-
delijke gevolgen van deze interventies’ (Frissen, 2013: 197).  
 Ondertussen gaat Frissen in zijn pleidooi een stuk verder dan Van Eeten. Het 
punt dat Van Eeten maakt is dat erkenning van onmacht soms economisch voor-
deliger is dan elk risico proberen uit te sluiten. Het kost publieke instituties soms 
minder om falen te compenseren, dan om het te voorkomen. Van Eeten haalt fa-
talisme uit de taboesfeer en presenteert het als nuchtere verstandigheid. Frissen 
ontwikkelt het, geïnspireerd door het werk van filosoof Jos de Mul (2005), verder 
tot een filosofisch en existentieel uitgangspunt voor bestuur en beleid. Frissen 
schetst, met andere woorden, het ethos en wereldbeeld dat met fatalisme verbon-
den is. Hij refereert aan het ‘tragische denken’ van de oude Grieken. Deze tragi-
sche levenshouding heeft als uitgangspunt dat tragiek, het mislukken van dingen 
en het overkomen van noodlottigheden, inherent tot de menselijke conditie be-
hoort. Tragiek en falen zijn onvermijdelijk en moeten heldhaftig tegemoet getre-
den worden. In plaats van streven naar ‘verlossing’ van tragiek en noodlot, zoals 
maakbaarheidsdenken beoogt, moeten we ons leren ‘verzoenen met het onvol-
maakte en het tekortschietende’ (Frissen, 2013: 189). Politiek-bestuurlijk betekent 
dit voor Frissen dat overheidsingrijpen en beleidsinterventie moet stoppen met het 
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streven naar perfectie; niet idealisme maar scepticisme moet centraal staan bij be-
leidsinterventies. 
 Dit tegendraadse perspectief heeft op het eerste gezicht een aantrekkelijke ont-
spannenheid in zich. Het keert maakbaarheidsdenken om en vormt er het absolute 
tegendeel van. Daarin kan bevrijding uit de gevangenschap van maakbaarheids-
denken worden ervaren. Het tragische perspectief bevrijdt immers van een on-
haalbaar maakbaarheidsstreven en vermijdt daarmee de potentiële gevaren voor 
de politieke vrijheid die inherent zijn aan maakbaarheid. Zo beschouwd is aan-
vaarding van falen en tragiek een verstandig beleidsperspectief. Door dit fatalisme 
als uitgangspunt te nemen kan wellicht een grote last van politici, beleidsmakers 
en bestuurders afglijden, want het is een erkenning van ervaren onvermogen. 
 Toch is het bij nader inzien misschien niet zo bevrijdend als aanvankelijk ge-
dacht. Een eerste kanttekening is dat fatalisme als filosofie van bestuur en beleid 
beperkt en eenzijdig is, alsof radicale maakbaarheid versus radicale aanvaarding 
van tragiek de enige twee opties zijn. De wereld blijft er even overzichtelijk door: 
het is maakbaarheid of ‘op de handen zitten’. Dat is een alles-of-niets-redenering 
die wellicht te simplistisch is. In de tweede plaats bevindt de bestuurder of be-
leidsmaker zich met dit perspectief in een spagaat wanneer hij/zij besluit toch 
weer ‘iets’ te moeten doen. Het tragische perspectief leert vooral hoe je van maak-
baarheidsdenken afkomt, maar biedt weinig nieuw constructief perspectief op in-
terventie; het blijft als loot aan de postmoderne stam te veel in deconstructie han-
gen. Ten derde zou het tragische perspectief weleens overdreven negatief kunnen 
zijn. Is het niet een ‘onderschatting’ van het menselijk kunnen? Denkers als Han-
nah Arendt (1958) en Richard Sennett (2008) hebben treffend getypeerd dat het 
vermogen tot maken wel degelijk ook tot de menselijke conditie behoort. Een 
vierde en laatste kanttekening is dat deze tragische levenshouding uiteindelijk on-
draaglijk is. De oude Grieken hebben deze levenshouding zelf al vervangen door 
andere strategieën om met het noodlot om te gaan, door te rationaliseren bijvoor-
beeld (De Mul, 2005). Laatmoderne mensen hebben te veel technieken om leed 
te verzachten voorhanden om de tragische levenshouding opnieuw radicaal te om-
armen. En voor zover fatalisme als strategische beleidsoptie wordt gekozen is dat 
juist ook een welvaartsoptie: we kunnen het ons als samenleving blijkbaar per-
mitteren, juist omdat we het zo goed voor elkaar hebben. 
 Deze tamelijk intuïtieve kanttekeningen bij fatalisme als radicale afwijzing 
van maakbaarheid worden aan het eind van deel I nader uitgewerkt. In  hoofdstuk 
3 wordt uitvoeriger gereflecteerd op de implicaties van maakbaarheidskritiek. On-
dertussen kan nu al geconstateerd worden dat de vraag waarmee deze paragraaf 
opende, namelijk of een filosofie van bestuur en beleid ‘uit de ban van beheersing’ 
mogelijk is, blijft staan na lezing van het ‘tragische alternatief’. Want wat deze 
intuïtieve kanttekeningen bij de positie van Frissen duidelijk maken, is dat ‘tra-
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giek aanvaarden’ niet het eindpunt van de doordenking kan zijn, daarvoor is fata-
lisme als antwoord te beperkt. Veeleer vormt fatalisme een startpunt voor verdere 
filosofische heroriëntatie op de uitgangspunten van bestuur en beleid; een start-
punt dat een meer constructief vervolg behoeft. De uitdaging is dus om een filo-
sofie van bestuur en beleid te ontwikkelen dat, na relativering van de maakbaar-
heid door het aanvaarden van tragiek en falen, een meer constructief-begrensd 
perspectief op beleid en bestuur biedt. Dat vervolg moet gaan om een filosofie 
van bestuur en beleid die de precaire balans weet te vinden tussen het weerstaan 
van maakbaarheidsdenken enerzijds en het rechtdoen aan de relatieve mogelijk-
heid en legitimiteit van politiek-bestuurlijke interventie anderzijds. Dat is de am-
bitie die in deel II centraal staat. 
 De hoofdstukken in dit tweede deel zijn gestructureerd langs de drie centrale 
dimensies die in hoofdstuk 1 rond het begrip ‘maakbaarheid’ worden geïdentifi-
ceerd: ethos, wereldbeeld en persona. In hoofdstuk 4 staat de zoektocht centraal 
naar een alternatief ethos. Daartoe wordt in dat hoofdstuk literatuur over de deugd 
van de gematigdheid onderzocht. Deze deugd biedt een ethos dat het streven naar 
beheersing weet te temperen. Hoofdstuk 5 vervolgt de zoektocht met een door-
denking van een alternatief wereldbeeld, ter vervanging van het wereldbeeld van 
de maakbaarheid. Daartoe wordt literatuur over het concept ‘sociale praktijken’ 
geanalyseerd. De gedachte die wordt ontvouwen is dat daarin een alternatieve kijk 
op samenleven en bestuur besloten ligt, voorbij de patstelling van maakbaarheid 
versus fatalisme. Hoofdstuk 6 zet de persona centraal. Ter vervanging van de per-
sona van de sociale ingenieur wordt de figuur van de ambachtsman aan een ana-
lyse onderworpen. Dan zal blijken dat ambachtelijk maken verschilt van de mo-
derne maakbaarheid.  
 De keuze om literatuur rond gematigdheid, sociale praktijken en ambachte-
lijkheid centraal te stellen is niet uit het niets gekomen. Het zijn ideeën en denk-
beelden die zogezegd ‘in de lucht hangen’. Elk van deze noties (deugden van ge-
matigdheid, theorieën over sociale praktijken en de figuur van de ambachtsman) 
heeft in de achterliggende jaren op hernieuwde belangstelling mogen rekenen in 
zowel filosofische en bestuurskundige literatuur, maar ook in het publieke debat 
(bijv. MacIntyre, 1985; Sennett, 2008; Overeem & Tholen, 2011; Kunneman, 
2012; ’t Hart, 2014; Tonkens, 2016). Ook binnen de onderzoeksgroep waar ik 
werkte aan dit proefschrift, passeerden deze noties (zij het soms fragmentarisch) 
regelmatig de revue (Boutellier, 2011; Bannink, Bosselaar & Trommel, 2013; 
Buijs & Hoogland, 2016; Boutellier & Trommel, 2018; Trommel, 2018; Van Ste-
den, 2019). Tegen deze achtergrond heb ik in deel II van dit boek meer systema-
tisch onderzocht welke conceptuele bouwstenen de noties van gematigdheid, so-
ciale praktijken en ambachtelijkheid bieden om ‘uit de ban van beheersing’ te 
treden.  
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De aard van dit onderzoek 
De opgave die in het voorgaande is geschetst, kan recapitulerend als volgt gety-
peerd worden: ten einde de gevangenschap in maakbaarheidsdenken te kunnen 
beëindigen is het paradoxaal genoeg de uitdaging om het denkbeeld van de maak-
baarheid weer in het middelpunt van de intellectuele belangstelling te krijgen om 
haar vervolgens alsnog overbodig te kunnen maken. Dit boek heeft de ambitie om 
hieraan een bijdrage te leveren. In deze paragraaf geef ik, tot slot, een nadere toe-
lichting op deze ambitie en wordt de werkwijze verantwoord. 
 Concreet heeft dit boek de volgende doelstellingen. Ten eerste wil ik met dit 
boek bijdragen aan analytische verheldering in discussies over maakbaarheids-
denken in politiek en beleid. Zonder scherpe analyse van concept, praktijk en be-
zwaren is zinvolle discussie in zowel het publieke debat als binnen de bestuurs-
kunde niet goed mogelijk. Daarom wil dit boek een dienst van verheldering 
leveren. Dat is onvermijdelijk ook een interventie in het debat over maakbaarheid, 
want het gaat altijd gepaard met een normatieve positiebepaling. Dat is dan ook 
de tweede bijdrage die ik met dit boek voor ogen heb: verandering in de wereld 
van beleid, bestuur en politiek ten aanzien van maakbaarheid. De inzet is welbe-
wust bijdragen aan een alternatieve filosofie van bestuur en beleid, als ondergrond 
voor herziening van politiek-bestuurlijke handelingsrepertoires. Een derde oog-
merk, dat vooral voor het eerste deel van dit boek geldt, is van pedagogische aard. 
Zoals geschetst in de eerste paragraaf is het thema ook in het bestuurskundig on-
derwijs in de vergetelheid geraakt; ten onrechte, zo zal blijken uit navolgend be-
toog. Dit boek wil daarom bouwstenen aanleveren die helpen om huidige en aan-
komende generaties beleidsmakers en bestuurskundigen opnieuw vertrouwd te 
maken met een belangrijk impliciet uitgangspunt van hun professioneel handelen 
en hun beroepspraktijk.  
 De wijze waarop in voorliggend boek aan deze ambities wordt gewerkt, is door 
middel van theoretisch onderzoek. Dit boek is een bestuursfilosofische reflectie: 
het is een filosofisch onderzoek omtrent een theoretisch of conceptueel uitgangs-
punt in bestuur en beleid. De notie van maakbaarheid bevindt zich namelijk, om 
een term van Rutgers (2004) te gebruiken, op het terrein van de ‘grondslagen’ van 
de bestuurskunde. De thematiek van maakbaarheid gaat over de uitgangspunten 
die ten grondslag liggen aan en verondersteld worden bij het concrete politiek-
bestuurlijke handelen en de empirische bestuurskunde. Het type vragen dat in dit 
boek centraal staat, is bovendien van conceptuele aard: het zijn vragen naar denk-
beelden, argumenten en betekenis van begrippen. Dit alles maakt voorliggende 
studie een theoretisch onderzoek. Natuurlijk kan maakbaarheidsdenken ook em-
pirisch onderzocht worden. Sterker nog, dit boek maakt van dergelijke studies ook 
veelvuldig gebruik. Maar juist in die overvloed aan empirische studies is bewust 
gekozen voor een theoretische reflectie.  
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 De vervolgvraag is natuurlijk wat filosofie vermag. Beleid en bestuur zijn im-
mers praktische aangelegenheden en de bestuurskunde is een toegepaste en sterk 
empirisch georiënteerde discipline, waarin de concrete impact van filosofische 
ideeën niet altijd en onmiddellijk aanwijsbaar is (de rol van ideeën rond bijvoor-
beeld beleidskeuzes of verkiezingen is vaak maar beperkt). Dat neemt echter niet 
weg dat die ideeën wel in belangrijke mate de ‘achtergrond’ stempelen waarin dat 
praktische handelen plaatsvindt (Spicer, 1995; Sowell, 2007; Van der Veer, 
2013). De filosofie is bij uitstek in staat om die conceptuele en normatieve ach-
tergronden van het concrete samenleven en politiek-bestuurlijk handelen te ver-
helderen (Rutgers, 2003; Ongaro, 2017). Wat filosofisch onderzoek precies ver-
mag heeft de Canadese filosoof Charles Taylor (1985, 2005) fraai verwoord. 
Filosofie staat niet zoals de natuurwetenschappen boven of buiten het object van 
onderzoek, maar bevindt zich daar middenin. De filosofie staat daarmee niet aan 
het begin van (maatschappelijk zelf)inzicht, maar volgt daaruit en bouwt daarop 
voort. In de samenleving is volop intuïtieve (pre-theoretische) kennis aanwezig 
die het maatschappelijk handelen constitueert. Wat de filosofie daaraan toevoegt 
is ten eerste explicitering van die intuïtieve kennis, waarmee ze de samenleving 
kan helpen zijn impliciete vooronderstellingen te articuleren. Het tweede dat filo-
sofische theorie kan doen is deze impliciete kennis corrigeren. Een filosofische 
theorie kan bestaande zelfbeelden als inadequaat identificeren en de samenleving 
vervolgens prikkelen en uitdagen door goed gearticuleerde alternatieve denkbeel-
den te formuleren. Filosofische theorie kan daardoor zowel ondermijnend als ver-
sterkend werken. In het vocabulaire van Taylor (dat in latere hoofdstukken zal 
worden toegelicht): filosofische theorie helpt ‘sociale praktijken’ (Taylor, 1985) 
aan verdiept zelfbegrip en filosofische ideeën kunnen na verloop van tijd onder-
deel worden van de dominante ‘sociale verbeelding’ (Taylor, 2005) van een sa-
menleving. 
 In dit boek krijgt het theoretisch onderzoek gestalte door literatuurstudie. Ge-
baseerd op empirische studies uit de bestuurskunde, politicologie en sociologie, 
en gebaseerd op literatuur uit de sociale theorie, politieke filosofie en de filosofi-
sche ethiek worden de geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord. De litera-
tuur die gebruikt wordt in deel I van dit boek biedt een conceptueel kader om de 
nieuwe perspectieven die in deel II worden onderzocht mee te analyseren. Bij de 
raadpleging van de literatuur zijn niet één of enkele denkers centraal gesteld, maar 
is steeds een breed palet aan stemmen geraadpleegd. Al geldt vanzelfsprekend dat 
sommige stemmen meer op de voorgrond treden dan andere. Soms moet voor het 
oogmerk van helderheid en consistentie het aantal stemmen beperkt blijven. Voor 
deze open benadering is bewust gekozen; de vraagstelling en opzet van dit boek 
zijn immers ook open ingestoken. Het voordeel hiervan is dat zo’n brede benade-
ring helpt om overzicht over belangrijke debatten rond maakbaarheid te krijgen 
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en dat verschillende, elkaar aanvullende invalshoeken in synthese gebracht kun-
nen worden. Het nadeel van een dergelijk breed opgezette studie is dat aan veel 
auteurs en hun denkwereld geen recht gedaan kan worden, omdat ze soms maar 
terloops aan bod komen. 
 Deze openheid is er in dit boek ook op terminologisch terrein. Met regelmaat 
wordt vrij losjes gerefereerd aan ‘bestuur’, ‘beleid’ en ‘politiek’, of gesproken 
over ‘beleidsmatige’ en ‘politiek-bestuurlijke’ perspectieven. Dat was in deze in-
leiding al het geval en zal ook in het vervolg van dit boek gecontinueerd worden. 
Deze termen worden in dit boek als inwisselbaar gehanteerd. Dat zijn ze preciezer 
beschouwd natuurlijk niet. In de bestuurskunde kennen we een langlopend debat 
over het onderscheid tussen politiek en bestuur (Overeem, 2010; Rutgers, 2004). 
Ze worden soms principieel onderscheiden, terwijl in de praktijk veelal van ver-
vlechting sprake is. Bovendien kunnen ‘politiek’ en ‘bestuur’ ieder voor zich ook 
weer naar verschillende entiteiten verwijzen, terwijl het net als de term ‘beleid’ 
ook kan verwijzen naar uiteenlopende activiteiten. Dat ik dit niet nader heb ge-
specificeerd, komt omdat in dit boek de focus elders ligt. Want ondanks de mo-
gelijke onderscheidingen die aangebracht kunnen worden tussen politiek, bestuur 
en beleid is er ook een belangrijk gedeeld kenmerk: wat deze termen verbindt is 
dat het steeds draait om ‘interventie’. Politicus, beleidsmaker en bestuurder: elk 
van deze spelers is bezig met interveniëren. En precies in deze overeenkomst ben 
ik in dit boek geïnteresseerd, in de manier waarop die interventie gestalte krijgt 
(en niet in de empirische of normatieve verschillen tussen politiek en bestuur). 
Dat neemt niet weg dat het een legitieme en relevante vervolgvraag is welke van 
deze actoren of dimensies het meest gevoelig is voor maakbaarheidsdenken. De 
vraag helpt zeker verder bij het ‘lokaliseren’ van maakbaarheidsdenken (zie bijv. 
Dorren, 2018), maar is in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven. 
 Een laatste punt van verantwoording betreft het normatieve karakter van dit 
onderzoek. Zoals in het voorgaande is geschetst, draait dit boek om een beoorde-
ling van maakbaarheidsdenken en wil ik door een conceptuele peiling van alter-
natieve denkbeelden bijdragen aan een koerswijziging ten opzichte van maak-
baarheid. Een dergelijke insteek moet niet verward worden met subjectivisme, 
partijpolitiek of ideologie. Het gaat hier niet om de verwoording van een persoon-
lijke visie of om de verkondiging van een blauwdruk. In dit boek is gepoogd om 
met de benodigde distantie de literatuur en bevindingen te analyseren. Het nor-
matieve karakter dat in het betoog doorklinkt gaat vervolgens niet om ‘söllen’, 
om ‘moeten’ in gebiedende wijs, als contrast met het ‘sein’, het beschrijven van 
de feiten. Met normatief wordt hier ‘können’ bedoeld, het verkennen en doorden-
ken van alternatieve ‘mogelijkheden’ (Boutellier, 2015). Daarin klinkt openheid 
door richting de toekomst en draait het om het schetsen van een optie die in het 
publiek debat ingebracht kan worden. In dit opzicht valt dit boek binnen het brede 
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spectrum van tradities in de sociale wetenschappen wellicht het beste te positio-
neren binnen de ‘kritische traditie’. Daarin hebben normatieve analyse van de mo-
derne maatschappij en het bestuur ervan een centrale plaats, evenals het doorden-
ken van alternatieve mogelijkheden (Hoefnagels, 1974). In deze traditie van 
sociale wetenschapsbeoefening draait het niet om de productie van instrumentele 
kennis, maar om reflexieve kennis, om bevordering van de dialoog over macht en 
verborgen vooronderstellingen (Burawoy, 2005).3  
 Deze filosofische en normatieve insteek wijkt af van het standaardrepertoire 
van hedendaags bestuurskundig onderzoek. Het vakgebied heeft zich de afgelo-
pen decennia steeds meer geprofessionaliseerd, mede door toenemend gebruik 
van geavanceerde onderzoeksmethoden en de realisatie van beleidsrelevante out-
put (Karré, Schillemans, Van der Steen en Van der Wal, 2017). Ondertussen klin-
ken bezorgde stemmen in het vakgebied dat de bestuurskunde zich hierdoor te 
eenzijdig heeft ontwikkeld als dienstbaar adviseur van de macht; de bestuurs-
kunde is vooral instrumentele kennis gaan produceren (Schillemans, 2017; Rin-
geling, 2017). Tegen die achtergrond zijn pleidooien te horen voor een meer ‘kri-
tisch-reflectieve bestuurskunde’ die reflecteert op de impliciete aannames van het 
vakgebied (Schillemans, 2017) en voor een hernieuwd besef dat de bestuurskunde 
uiteindelijk ten dienste moet staan van de bevordering van de democratische 
rechtsstaat (Ringeling, 2017). Aan deze pleidooien wil voorliggend boek tege-
moet komen. 
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1. Maakbaarheid als denkbeeld 
 
 
 
 
 
 
Hoewel een verwaarloosd denkbeeld, de term ‘maakbaarheid’ en de frase ‘het 
ideaal van een maakbare samenleving’ zullen velen bekend klinken. Als ze ge-
bruikt worden is dat veelal om de actuele of voorbije politieke en bestuurlijke 
cultuur mee te typeren, of een bepaald beleidsprogramma of bestuurskundige be-
nadering mee te (dis)kwalificeren. Zo gemakkelijk als dat soms gebeurt, zo vaag 
blijft vervolgens vaak het zicht op de inhoud van de term ‘maakbaarheid’ of de 
frase ‘maakbare samenleving’. Voor een zinvolle publieke en academische dis-
cussie over maakbaarheid is het echter van belang met een scherpe conceptuali-
sering te komen. Anders lopen we het gevaar te blijven hangen in ongrijpbare 
sfeertyperingen zonder analytische kracht om daadwerkelijk de vinger op de zere 
plek te kunnen leggen. Zeker voor dit boek, dat de actualiteit en problemen met 
maakbaarheidsdenken onderzoekt en zelfs wil bijdragen aan de vervanging van 
dit denkbeeld, is conceptuele helderheid over de inhoudelijke betekenis en over 
de aard van maakbaarheid als denkbeeld van het grootste belang. Daaraan is dan 
ook dit eerste hoofdstuk gewijd. 
 Nu doet zich onmiddellijk een lastige situatie voor. De illusie moet hier op 
voorhand vermeden worden dat dit hoofdstuk, als reactie op de alledaagse vaag-
heid over maakbaarheid, strakke definities gaat opleveren. Dat zal niet goed mo-
gelijk blijken: ‘maakbaarheid’ is geen strak omlijnd concept. Over het denkbeeld 
van de maakbaarheid heeft de socioloog Jaco Berveling (1988) in de jaren tachtig 
al eens verzucht dat het eerder een soort ‘verzamelterm’ is dan een begrip met 
duidelijke en afgebakende inhoud. Wanneer in de literatuur pogingen gedaan wor-
den het denkbeeld uit te leggen, wordt steeds naar andere concepten en metaforen 
verwezen.4 Het beste wat dit hoofdstuk daarom kan doen is nader identificeren 
wat precies ‘verzameld’ wordt binnen het begrip ‘maakbaarheid’, analyseren hoe 
deze verzameling zich verhoudt tot aanverwante concepten en doordenken wat 
voor type verzameling het denkbeeld van de maakbaarheid eigenlijk is. In wat 
volgt worden daarom verschillende politiek- en cultuurfilosofische typeringen ge-
raadpleegd, relaties met aanverwante concepten gepeild en verschillende diepte-
lagen van het denkbeeld blootgelegd. Dan zal uiteindelijk blijken dat ‘maakbaar-
heid’ staat voor een veelomvattend en multidimensionaal denkbeeld, met zowel 
een specifieke existentiële als conceptuele inhoud die de kern van het moderne 
bestaan raakt. 
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 De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 1.1 geeft een eerste schets 
van maakbaarheid als filosofisch idee en relateert die aan anderstalige equivalen-
ten. Dat levert zicht op maakbaarheid als ideaal van beheersing. Paragraaf 1.2 
geeft vervolgens een verdieping door diverse conceptuele dimensies van het denk-
beeld van maakbaarheid te ontrafelen. Daardoor verschijnt maakbaarheid als meer 
uitgewerkt denk- en handelingspatroon van bestuur en beleid. Paragraaf 1.3 be-
spreekt vervolgens de verhouding tussen maakbaarheid en utopie. Die twee wor-
den vaak in één adem en soms zelfs als synoniem gebruikt, maar verschillen van 
elkaar. De utopie is een geradicaliseerde gedaante van maakbaarheid. Na deze 
inhoudelijke afbakeningen schetst paragraaf 1.4 de historische achtergrond van 
maakbaarheid en wordt een interpretatie van de aard van het denkbeeld gegeven. 
Ten slotte brengt paragraaf 1.5 belangrijke lijnen bijeen en presenteert het opge-
bouwde conceptuele kader, waarmee de basis is gelegd voor de vervolganalyses 
van dit boek.  
 
1.1  Het ideaal van beheersing 
Wat houdt maakbaarheid als denkbeeld in? Als woord is ‘maakbaarheid’ van vrij 
recente datum. Het is een term die in het Nederlandse publieke debat in de jaren 
zeventig voor het eerst verschijnt (Van Oenen, 2008). Een globale taalkundige 
blik levert gelijk al een eerste zicht op de strekking van het woord: taalkundig 
beschouwd draait het bij ‘maakbaarheid’ om ‘maken’. De idee van een maakbare 
samenleving betekent een ‘te maken’ samenleving. Daarbij is ‘maakbaar’ uitdruk-
king van ‘de mate waarin iets gerealiseerd kan worden’. Als woord wordt ‘maak-
baar’ een ‘naamwoord van een handeling’ genoemd (de handeling ‘maken’) en 
fungeert vaak als bijvoeglijk naamwoord om iets mee te kwalificeren: de maak-
bare samenleving bijvoorbeeld, of de maakbare mens. Het woord ‘maakbaarheid’ 
is, ten slotte, een vervoeging hiervan tot zelfstandig naamwoord en verwijst in het 
gebruik ervan naar de idee dat de samenleving ‘maakbaar’ of ‘te maken’ is. Met 
deze taalkundige schets hebben we alvast iets van maakbaarheid als denkbeeld te 
pakken, maar filosofisch benaderd is het nog te grofmazig. 
 
Maakbaarheid als filosofisch idee 
Wanneer we bij deze intuïtieve alledaagse uitleg van het woord ‘maakbaarheid’ 
blijven steken, lopen we het risico op een té algemene en oppervlakkige concep-
tualisering. Dat risico is aanwezig, ook in filosofische literatuur over maakbaar-
heid. Politiek filosoof Gijs van Oenen (2011: 100-101) formuleert heel losjes dat 
‘maakbaarheid’ betekent dat ‘de overheid de samenleving indirect vormt, en wel 
via beleid’. En hij stelt dan ook beleid en maakbaarheid gelijk aan elkaar: ‘Beleid 
en maakbaarheid veronderstellen en versterken elkaar.’ Dan krijgt het de beteke-
nis die Seijdel (2008a) er ook aan geeft, namelijk ‘de mogelijkheid om iets te 
construeren’. Ook Marin Terpstra (1997: 12, 165) – die verder analytisch juist 
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heel scherp is – trekt op sommige momenten de verhouding tussen maakbaarheid 
en bestuur heel breed. Zo vat hij besturen op als ‘dienstbaar handelen’ en de ‘zin’ 
van besturen als ‘het realiseren van verandering’. En zo stelt hij: ‘Wanneer we 
ons de consequenties van dit uitgangspunt helder voor ogen stellen, komen we bij 
het begrip maakbaarheid uit’ (ibid., 165). Maakbaarheid is voor hem dan equiva-
lent aan bijvoorbeeld haalbaarheid en stuurbaarheid, en zonder deze veronderstel-
ling zijn bestuur en beleid volledig onzinnig. 
 Waarin deze auteurs volledig gelijk hebben is dat aan bestuur en beleidsinter-
ventie een basaal besef van de mogelijkheid van handelen ten grondslag moet 
liggen. Inderdaad is beleid en bestuur niet alleen een onzinnige maar zelfs on-
denkbare activiteit als daaronder niet een intuïtie en de ervaring ligt dat mensen 
handelingsruimte hebben. Maar dat zou niet het label ‘maakbaarheid’ moeten krij-
gen. Binnen deze formuleringen wordt maakbaarheid namelijk de grondslag van 
élke (politiek-bestuurlijke) activiteit. Het probleem daarmee is dat de conceptuele 
zeggingskracht verloren gaat, de term nietszeggend wordt: het gaat over alles en 
dus nergens over. Het valt dan ook niet meer te bekritiseren of te vervangen voor 
een ander denkbeeld (en maakt de hele exercitie van dit boek obligaat). Boomkens 
(2006: 9) heeft op dit punt terecht gesteld dat maakbaarheid niet hetzelfde is als 
het ‘(…) vermogen politiek te bedrijven of maatschappelijke processen te beïn-
vloeden dan wel te veranderen’. Het is daarom beter de algemeen menselijke mo-
gelijkheid tot actief handelen (dat terecht de logisch-noodzakelijke veronderstel-
ling onder bestuur en beleid is) te onderscheiden van het denkbeeld van 
maakbaarheid, dat conceptueel én historisch specifieker van aard is.5 
 Dat het bij de term maakbaarheid inderdaad om een specifiek filosofisch idee 
gaat, om een specifieke benadering van ingrijpen of interveniëren, blijkt uit de 
eerste academische publicatie waarin deze notie voorkomt. Dat betreft de studie 
Maakbaarheid van onze samenleving, in 1978 uitgegeven door het wetenschap-
pelijk Thijmgenootschap.6 Daarin wordt maakbaarheid verbonden aan een speci-
fieke opvatting van interventie in het samenleven. Maakbaarheid draait om de 
gekozen en rationeel gestuurde verandering en veranderbaarheid van de maat-
schappij, de (ver)vormbaarheid en beheersbaarheid van de toekomst (Douben, 
1978). Het gaat om strategieën waarin de toekomst tot een ‘hanteerbaar perspec-
tief’ wordt gemaakt: ‘In plaats van een toevallige benadering van de toekomst 
tracht men meer systematisch greep erop te krijgen’ (ibid.: 8). In dezelfde bundel 
wordt verder uitgewerkt dat maakbaarheid draait om de idee dat de werkelijkheid 
(zowel natuur als samenleving) product van menselijk handelen is: ‘de maat-
schappij is een menselijk maaksel, en dit maaksel kan daarom door mensen ver-
anderd worden, wanneer zij dit willen, of ook in stand gehouden uiteraard, wan-
neer dát hun wens is’ (De Valk, 1978: 11-12). De maatschappij verschijnt dus als 
product van menselijke constructie. In de meest extreme zin betekent dit dat zowel 
begin, verandering als einde door de mens welbewust wordt geleid en beheerst. 
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Maakbaarheid staat hier haaks op de idee dat het leven wordt gedetermineerd, dat 
de mens geen invloed heeft op het verloop ervan. Toegespitst op politiek en beleid 
betekent dit dat sociale problemen afgewend kunnen worden en dat maatschap-
pelijke verschijnselen en ontwikkelingen radicaal door (collectief) menselijk in-
grijpen kunnen worden beheerst (Peper, 1998). 
 Wat met maakbaarheid als denkbeeld precies op het spel staat wordt vervol-
gens verder duidelijk vanuit een cultuurfilosofische beschouwing. Hier is primair 
het werk van de Rotterdamse filosoof Jos de Mul (2005) met zijn veelzeggende 
boektitel De domesticatie van het noodlot behulpzaam. Het is universeel voor 
menselijke gemeenschappen dat ze zich hebben te verhouden tot het noodlot. Dat 
wil zeggen, tot dingen die ons kunnen overkomen, toevallig dan wel wetmatig, en 
die mogelijkerwijs catastrofaal eindigen. Elke cultuur en elk tijdperk is zowel 
praktisch als wereldbeschouwelijk bezig met de domesticatie van het noodlot. ‘Ie-
dere cultuur ontwikkelt specifieke strategieën om met het noodwendige te kunnen 
leven’, aldus De Mul (2005: 42). Maakbaarheidsdenken is een van de strategieën 
om het noodlot te domesticeren. Maakbaarheid is een ‘cultuurhouding’ die haaks 
staat op een tragische cultuurhouding. Deze laatste temt het noodlot door ‘het lot 
op heroïsche wijze op de schouders te nemen’ (ibid.: 43). De maakbaarheid daar-
entegen beoogt juist het noodlot te beheersen, radicaal in zijn greep te krijgen. Ze 
accepteert het noodlot niet, maar stelt zich ertegen teweer, aldus De Mul. In wezen 
wordt de idee van het noodlot vervangen door de idee dat het lot zelf maakbaar 
is. Het is een cultuurhouding die concreet gestalte krijgt in een rationele en tech-
nische benadering van de werkelijkheid.  
 
Anderstalige equivalenten 
Soms wordt de notie van maakbaarheid en passant als typisch Nederlands woord 
gepresenteerd (Seijdel, 2008a; Oudenampsen, 2010). Dat is alleszins begrijpelijk: 
we leven in Nederland in een letterlijk grotendeels gemaakt landschap.7 En de 
term heeft ook een belangrijke plaats in de Nederlandse politieke cultuur, hoe 
omstreden het denkbeeld ook is (Duyvendak, 1999). Tegelijkertijd geldt dat in het 
Nederlandse debat over maakbaarheid veel inzichten worden ontleend aan buiten-
landse auteurs en literatuur, zoals de filosofen Karl Popper, Hannah Arendt en 
Michael Oakeshott. Daarmee is maakbaarheid, hoe Nederlands het woord ook 
klinkt, dus een denkbeeld dat veel breder van toepassing is op de westerse cultuur. 
En belangrijker nog: dat doet vermoeden dat ons woord ‘maakbaarheid’ in be-
langrijke mate inhoudelijk schatplichtig is aan anderstalige concepten en ver-
woordingen. Voor een diepere peiling van wat de notie van maakbaarheid uitdrukt 
is het zinvol genoemde denkers wat verder te volgen. Dan komen we ook terecht 
bij woorden die verder teruggaan dan het Nederlandse ‘maakbaarheid’ uit de jaren 
zeventig, en die bovendien verder helpen articuleren dat maakbaarheid verwijst 
naar een specifieke stijl van (politiek-bestuurlijk) optreden en interveniëren. 
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  Politiek-filosofisch het meest toonaangevende begrip is ‘social engineering’, 
vermoedelijk vooral beroemd door het kritische werk van Karl Popper 
(2009[1945]).8 Deze term geldt als belangrijke Engelstalige parallel voor ons Ne-
derlandse woord ‘maakbaarheid’.9 De ‘sociale ingenieurskunst’ staat voor een be-
nadering of houding die het tegendeel vormt van historicisme en de idee van een 
noodzakelijke lotsbestemming. De sociale ingenieur ‘gelooft dat de mens de baas 
over zijn eigen lot is en dat wij, naar gelang onze doelstellingen, de geschiedenis 
van de mens kunnen beïnvloeden of veranderen, net zoals wij het aangezicht van 
de aarde hebben veranderd’ (Popper, 2009: 51). Politiek is derhalve een terrein 
waarin met rationaliteit het samenleven (her)ingericht kan worden zoals de sociale 
ingenieur dat voor ogen heeft. ‘Social engineering’ is, in de woorden van  
Alexander & Schmidt (1996: 1), ‘arranging and channeling environmental and 
social forces to create a high probability that effective social action will occur. 
The word engineering suggests the designing and erecting of structures and pro-
cesses (…)’.  
 Waar het bij maakbaarheid en social engineering uiteindelijk om gaat is een 
vermenging van politiek en techniek. De werkwijze van de ingenieur wordt toe-
gepast op het terrein van de politieke gemeenschap en overheidsoptreden. Dat is 
althans de perceptie van de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt 
(2009[1958]), die vanuit klassiek Griekse begrippen over politiek reflecteert op 
de moderne cultuur in haar hoofdwerk De menselijke conditie. In pogingen het 
noodlot te temmen door als sociaal ingenieur op te treden wordt een specifiek type 
menselijke activiteit beoefend, in onderscheid van andere type activiteiten. De 
mens verschijnt dan als homo faber, als ‘werkende mens’. En meer specifiek is, 
in Arendts analyse, deze werkende mens een ‘makende mens’, iemand die ‘kunst-
producten’ tot stand brengt, die met gereedschappen werkt om blijvende, duur-
zame objecten te maken die ons bescherming en zekerheid in het dagelijks bestaan 
bieden. Politiek en bestuur zijn als het bouwen van een huis geworden, waarin de 
logica’s en werkwijzen van het technisch handelen centraal staan en waarbij po-
litieke vraagstukken dus worden behandeld op dezelfde manier als een huis wordt 
gebouwd (Achterhuis, 1999, 2008). 
 Hoewel een typering van maakbaarheid en homo faber met woorden als ‘be-
scherming’ niet direct pretentieus hoeven te klinken, is hierbij sprake van een 
groot ambitieniveau. Dat wordt duidelijk in het werk van de conservatieve Britse 
politiek filosoof Michael Oakeshott (1962; 1996). Hij spreekt dan van een ‘poli-
tics of faith’, waarin politiek en bestuur opgevat worden als ‘service of the per-
fection of mankind’ (1996: 23). Overheidsbestuur heeft dan de opdracht deze per-
fectie te realiseren. Hieraan ligt een spirit van ‘cosmic optimism’ ten grondslag 
(ibid.: 23). Deze perfectie is niet gegeven, niet al aanwezig, maar ‘to be achieved 
by human effort, and confidence in the evanescence of imperfection springs here 
from faith in human power (…)’ (ibid.: 23). Perfectie of volmaaktheid is hier dus 
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het doel. Oakeshott laat zelfs de term ‘salvation’ vallen (ibid.: 23). Het is een 
politieke stijl die een (meer of minder) omlijnd uniform beeld van het gemeen-
schappelijk goede hanteert en contrasteert met wat hij de ‘politics of scepticism’ 
noemt (wat in paragraaf 3.1 verder wordt geschetst). Deze politieke stijl beoogt 
alle macht en bronnen te benutten om haar ideaal te realiseren, waartoe ze inten-
sieve beheersingsinstrumenten ontwikkelt.  
 
Een voorlopige balans 
De vraag van deze paragraaf was: wat is ‘maakbaarheid’ voor denkbeeld? De 
rondgang langs Nederlandse typeringen van deze term en internationale literatuur 
levert het volgende voorlopige beeld op. Maakbaarheid is een denkbeeld waarin 
de werkelijkheid verschijnt als politiek beheersbaar met technische middelen. 
‘Beheersing’ is het centrale woord dat als een rode draad door voorgaande pa-
gina’s loopt, samen met de notie van ‘techniek’. Dat zijn twee zijden van dezelfde 
medaille. Om te kunnen beheersen is een technische benadering nodig. En an-
dersom geldt dat technisch denken en handelen gericht is op en leidt tot beheer-
sing van de werkelijkheid. Aan techniek en technisch handelen liggen altijd be-
doelingen ten grondslag die te maken hebben met beheersing. De ‘zin’ van 
techniek ligt in het ordenen en beheersen, het onder controle krijgen van het toe-
vallige en kwetsbare in het leven. Techniek ontwikkelen we ‘om de wereld voor-
spelbaarder, beheersbaarder, veiliger en comfortabeler te maken’ (Verkerk, 
Hoogland, Van der Stoep & De Vries, 2007: 35).  
 In plaats van ‘maakbaarheid’ of ‘maakbaarheidsdenken’ zou daarom ook goed 
over ‘beheersing’ en ‘beheersingsdenken’ gesproken kunnen worden, of over een 
‘technische’ verhouding tot de werkelijkheid. Vervolgens moet maakbaarheid als 
een radicaal denkbeeld begrepen worden. Het is een denkbeeld dat, in de woorden 
van cultuurfilosoof Egbert Schuurman (1998), uitgaat van onbegrensdheid van 
mogelijkheden. Dan spreekt hij ook wel van ‘technicisme’ als grondhouding van 
de moderne cultuur, wat Schuurman als volgt definieert: ‘Technicisme is de pre-
tentie van de mens om als heer en meester met de technisch-wetenschappelijke 
beheersingmethode heel de werkelijkheid naar zijn hand te zetten om alle proble-
men, oude en nieuwe, op te lossen en om een groeiende materiële welvaart, en 
dus vooruitgang, te garanderen’ (Schuurman, 1998: 59). Het gaat hier, anders ge-
zegd, om domesticatie of temming van het noodlot, de uitbanning van tragiek en 
de realisering van perfectie of volmaaktheid. 
 Deze eerste verkenning naar het denkbeeld van de maakbaarheid maakt dui-
delijk dat maakbaarheid een inhoudsvolle term is. Tegelijkertijd geldt dat voor het 
identificeren en problematiseren van maakbaarheid in de praktijk van politiek en 
bestuur, laat staan voor het vervangen van het denkbeeld, deze schets ook nog 
onvoldoende houvast biedt. Want hoe manifesteert het streven naar beheersing 
van de werkelijkheid zich nu concreet? Waaruit bestaat het technisch handelen, 
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de activiteit van homo faber of de sociale ingenieur nu precies? Anders gezegd, 
we moeten nog verder scherpstellen op de conceptuele inhoud van maakbaarheid 
als denkbeeld. Dat is onderwerp van de volgende paragraaf, waarin de fundamen-
tele karakteristieken van beheersingsdenken en technisch handelen verder worden 
uitgewerkt en die tezamen het ‘basispatroon’ van maakbaarheidsdenken vormen. 
Daarbij gebruik ik voornamelijk het werk van Hannah Arendt (1958), die de no-
ties poièsis en homo faber scherp heeft uitgewerkt, en in het verlengde hiervan 
gebruik ik intensief het werk van Marin Terpstra (1997), die mede in het spoor 
van Arendt het filosofisch kader van maakbaarheid in bestuur en beleid heeft ge-
articuleerd. 
 
1.2  Het basispatroon ontrafeld 
Wellicht het meest fundamentele kenmerk van maakbaarheidsdenken en het op-
treden van de beleidsmaker als sociale ingenieur is de manier waarop de wereld 
wordt gezien, de natuurlijke en maatschappelijke werkelijkheid waarin geïnterve-
nieerd wordt. Homo faber ziet de werkelijkheid als een ding. In het technisch han-
delen (wat de sociale ingenieur doet, zoals hierboven gezien), vindt objectivering 
van de werkelijkheid plaats. Door het maken van ‘menselijke kunstproducten’ 
produceert de mens letterlijk objecten (gebouwen, voorzieningen), dingen die een 
onafhankelijk bestaan hebben ten opzichte van de mensen, die juist door hun ob-
ject-zijn houvast en stabiliteit geven, aldus Arendt (2009: 124 ev.). Maar objecti-
vering betekent hier meer. De werkelijkheid zelf wordt ook benaderd als een voor-
werp dat tegenover de mens staat. Concreter en scherper: de werkelijkheid 
verschijnt bij maakbaarheidsdenken als een machine (Terpstra, 1997). De sociale 
ontologie van de beleidsmaker als ingenieur is die van het machinemodel. Het 
gaat hierbij om de machine in brede zin van het woord, niet enkel om kleine of 
grote gereedschappen, maar vooral om de metafoor: de werkelijkheid verschijnt 
als representatie in het denken alsof het een machine is. 
 Kenmerkend voor de denkfiguur van de machine, voor deze ontologie, is de 
mechanische blik op de aard van het samenleven (Schuurman 1998). De werke-
lijkheid als machine zien, levert een tamelijk statische blik op de (sociale) werke-
lijkheid op en bovenal een waarin causaliteit centraal staat. Bij mechanisch den-
ken gaat het om (simplistisch) oorzaak-gevolg-denken. Terpstra (1997) licht dit 
verder toe vanuit een systeemtheoretische benadering, waarin het machine-den-
ken begrepen wordt als causaal verband tussen Invoer, Bewerking en Uitvoer. ‘De 
Bewerking is de eigenlijke machine, maar Bewerking is niets anders dan het om-
zetten van een bepaalde Invoer in een bepaalde Uitvoer.’ (Terpstra, 1997: 183). 
De veronderstelling is hier dus de causale relatie, dat de Invoer van iets door Be-
werking leidt tot een andere Uitvoer. Hieraan is bovendien de veronderstelling 
van volmaaktheid of perfectie verbonden. Het uitgangspunt is dat deze mechaniek 
werkt: ‘De machine is ook ingericht om zó en niet anders te werken.’ (ibid.: 183). 
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Niet alleen is de volmaakte machine het ideaal, deze machine is ook een gesloten 
geheel, want pas dan zijn in- en uitvoer geheel voorspelbaar en dus beheersbaar. 
 De ontologie van de machine heeft vervolgens nog een ander wezenlijk ken-
merk: ze is sterk functionalistisch of instrumentalistisch van aard (Terpstra, 1997). 
De werkelijkheid bestaat uit dingen die bepaalde functies hebben en die benut 
kunnen worden door de bestuurder of beleidsmaker. Vanuit het machinemodel 
verschijnen de dingen in de werkelijkheid als functioneel voor de door beleids-
makers gestelde doelen. Deze denkstap, de ‘dingen’ benaderen vanuit hun ge-
bruikswaarde is niet vanzelfsprekend, maar is typisch voor een technische ver-
houding tot de werkelijkheid. Het impliceert ook dat de werkelijkheid wordt 
ontdaan van intrinsieke betekenis, van ‘zin’ in zichzelf. In plaats daarvan wordt 
de werkelijkheid, in termen van cultuurfilosoof Martin Heidegger, enkel ‘grond-
stof’ (Achterhuis, 1998: 62). Ze verschijnt als ‘ter beschikking’ voor de plannen 
en verlangens van de maker, de sociale ingenieur. 
 In het machinemodel komt verder tot uitdrukking dat het ‘maken’, de techni-
sche activiteit, een specifiek type van menselijk handelen is (Terpstra, 1997). Een 
belangrijk begrippenpaar waarmee de activiteit van homo faber of de sociale in-
genieur wel wordt onderscheiden is poièsis en praxis. Dit zijn twee perspectieven 
op menselijke activiteit die respectievelijk een instrumentele en niet-instrumen-
tele benadering van handelen voorstellen. Bij praxis is het handelen een doel in 
zichzelf en is daarmee intrinsiek betekenisvol. Bij poièsis draait het om instru-
menteel handelen. Poièsis is cruciaal bij het technisch handelen en kenmerkt zich 
door een doel-middel-rationaliteit (Achterhuis, 1999). Poièsis is, in tegenstelling 
tot praxis, een activiteit gericht op een erbuiten liggend doel. Poièsis is dus gericht 
op iets anders dan de activiteit zelf. Praxis kent, met andere woorden, geen doelen, 
terwijl de activiteiten van poièsis er niet zijn slechts omwille van zichzelf (Bala-
ban, 1990). Het hele proces van maken, vervaardigen, wordt gestempeld ‘door de 
categorie van doelen en middelen’, aldus Arendt (2009: 129).  
 Aan dit type van activiteit, dit instrumentele handelen, zijn belangrijke ethi-
sche consequenties verbonden. De activiteit van het maken, deze poiètische hou-
ding van homo faber, is bepalend voor de omgang met de werkelijkheid, met de 
dingen: het doel heiligt de middelen. De logica van het maken rechtvaardigt het 
materiaal dat gebruikt wordt, het rechtvaardigt de bewerking, de gereedschappen 
die ervoor worden gemaakt, het hele werkproces. ‘Zolang het werkproces aan de 
gang is, wordt alles getoetst op zijn geschiktheid en praktisch nut voor het berei-
ken van het gewenste doel, en op niets anders.’ (Arendt, 2009: 139). Kortom, nut-
tigheidsdenken staat centraal, ‘bruikbaarheid’ is een prominent criterium. In ethi-
sche termen geformuleerd staat hier een ethiek van utilitarisme centraal (Terpstra, 
1997: 180). Meer concreet draait het bij instrumentele rationaliteit om twee werk-
principes: efficiëntie en effectiviteit. Efficiëntie is het economisch criterium. Het 
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gaat om activiteit die zo weinig mogelijk tijd mag kosten, die doelgericht en pro-
ductief wordt besteed: ‘Time is a measure of efficiency, and therefore relevant in 
poièsis which is concerned with achievement’ (Balaban, 1990: 197). Daarnaast 
fungeert effectiviteit als technisch criterium, het is de technische norm waarin 
doeltreffendheid centraal staat (Schuurman, 1998: 59). 
 De werkwijze (wellicht kan van een ‘praxeologische’ dimensie gesproken 
worden) van homo faber of de sociale ingenieur kan vervolgens verder getypeerd 
worden met de term ‘technocratie’ (Arendt, 1958; Terpstra, 1997). De beleidsma-
ker of bestuurder die als ingenieur optreedt wordt ook wel ‘technocraat’ genoemd. 
Met het oog op het streven naar een zo groot mogelijke productiviteit, een zo 
succesvol mogelijk ‘maken’, wordt een technocratische wijze van bestuur en be-
leid als het meest doeltreffend beschouwd. De technocratie contrasteert sterk met 
de democratische werkwijze: om iets te kunnen ‘maken’ is voortdurende delibe-
ratie tussen burgers en pluraliteit van opvattingen niet behulpzaam, maar eendui-
dige leiding juist vereist (deze spanning wordt in paragraaf 3.3 verder uitgewerkt).  
 Deze technocratische werkwijze verdient het verder te worden ontleed. Terp-
stra (1997: 171 ev.) identificeert, mede op basis van Arendts werk, drie belang-
rijke kenmerken. Ten eerste vindt het maken plaats vanuit een opgesteld ontwerp. 
Doelen en middelen worden vastgesteld, waarover uiteindelijk eenduidig toezicht 
wordt gehouden. Het ontwerp kan experimenteel ontwikkeld worden, met of zon-
der blauwdruk, maar er is altijd een duidelijke voorstelling van het ontwerp 
(Arendt, 2009: 128). Ten tweede is technocratisch handelen gebaseerd op het prin-
cipe van gehoorzaamheid. Het kent een duidelijk onderscheid tussen regeerder en 
geregeerden. Iedereen is onderworpen aan de eis van gehoorzaamheid aan het 
vastgestelde ontwerp, het beleidsplan. Daarmee vindt ook een sterke scheiding 
plaats tussen denken of ontwerpen enerzijds en uitvoering anderzijds (Terpstra, 
1997). Weten en doen houden daarmee maar losjes verband met elkaar: degene 
die uitvoert hoeft niet alles te weten, en andersom (Arendt, 1958). Ten derde houdt 
technocratie, in het verlengde van voorgaande punten, verband met monopolise-
ring van macht en middelen. De staat krijgt instrumenten om het beleid, desnoods 
met dwang, te kunnen doorzetten.  
 De technocratische aanpak vindt bovendien plaats op basis van een specifiek 
type kennis of epistemologie. Technocratie vereist en veronderstelt technische ex-
pertise, voornamelijk expertise getraind op basis van toegepaste wetenschappen 
(Terpstra, 1997; Schuurman, 1990). Klassiek refereert de technocratie immers aan 
‘a system of governance in which technically trained experts rule by virtue of their 
specialized knowledge and position in dominant political and economic institu-
tions’ (Fischer, 1990: 17). Het type expertise dat benodigd is laat zich begrijpen 
als een synthese tussen wetenschappelijke kennis vanuit het natuurwetenschappe-
lijke model van universele inzichten, vaste patronen, wetten en causale relaties 
enerzijds en technische vaardigheid anderzijds (Schuurman, 1990; Terpstra, 
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1997). Het centrale principe is hier ‘kennis is macht’, in het bijzonder gaat het dan 
om ‘positieve’ kennis – kwantitatief, meetbaar en observeerbaar – teneinde me-
chanismen te kunnen ontdekken en vervolgens te kunnen manipuleren. De filo-
soof Michael Oakeshott (1958) spreekt van een ‘politics of rationality’, waarin de 
menselijke Rede, dat is theoretische kennis en beredeneerbare inzichten, leidend 
zijn voor het politiek-bestuurlijk handelen. Deze kennis wordt bovendien als neu-
trale of waardenvrije (apolitieke) kennis gezien. Relevante kennis voor bestuur en 
beleid is objectief en via wetenschappelijk verantwoorde methoden verworven 
(Fischer, 1990). Kenmerkend voor dit type kennis is, ten slotte, dat het abstraheert 
van de concrete werkelijkheid. In de wetenschappelijke benadering wordt één as-
pect bestudeerd en losgemaakt van zijn samenhang: de ‘volle ervaringswerkelijk-
heid’ wordt op de achtergrond geplaatst en uit het oog verloren (Schuurman, 1998: 
86). Anders gezegd, de bestuurder of beleidsmaker die als technocraat handelt, 
baseert zijn beleid op een ‘afgeleide representatie’ van de werkelijkheid, niet op 
eigen zintuiglijke ervaring of waarneming (Terpstra, 1997: 175). 
 In deze objectiverende, instrumentele, technocratische en rationalistische be-
nadering van de werkelijkheid (en dus ook van beleidsinterventie) verschijnt de 
mens als maker (homo faber, sociale ingenieur) op een bijzondere manier. In dit 
type ‘maken vanuit het machinemodel’ verschijnt de maker, filosofisch uitge-
drukt, als subject boven of tegenover zijn object. De mens als maker staat tegen-
over zijn object, de bestuurder of beleidsmaker begrijpt zichzelf buiten de samen-
leving waarin hij intervenieert (Terpstra, 1997). Om het met Hannah Arendt 
(2009: 127) te zeggen: homo faber begrijpt zichzelf als ‘heer en meester’ richting 
zijn object. Hierin verschilt homo faber enerzijds van wat Arendt de ‘animal la-
borans’ noemt. De animal laborans is gebonden aan het continu biologische pro-
ces dat een eigen ritme heeft dat hij niet kan beheersen. Anderzijds verschilt de 
homo faber van de ‘zoön politikon’, wiens handelen intrinsiek onvoorspelbaar is, 
omdat hij afhankelijk is van de interacties in het publiek domein. Alleen in het 
‘maken’ beheerst de mens het hele proces, het begin, de vervaardiging en de af-
ronding ervan. De mens treedt op als een ‘soeverein’, hij treedt op als zelfbepaler, 
niet alleen omdat hij de werkelijkheid aan zich onderwerpt, maar vooral ‘omdat 
hij meester is over zichzelf en over wat hij doet.’ (Arendt, 2009: 130; zie ook 
Breier, 2002). 
 Voorgaande samenvattend: het denkbeeld van de maakbaarheid bestaat erin, 
conceptueel gezien, dat de werkelijkheid wordt voorgesteld als een machine. Dat 
betekent een mechanische kijk op sociale verandering, instrumentele omgang met 
object van interventie en een doel-middel-rationaliteit. De maker is een 
technocraat, waarbij kennis volgens het natuurwetenschappelijke model leidend 
is. De mens zelf treedt op als beheersend subject, als iemand die in staat is deze 
machine te maken en bedienen. Door deze benadering van de werkelijkheid en 
het handelen kunnen dingen ‘in de greep’ gekregen worden. Deze specifieke 
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technische verhouding tot de werkelijkheid is gericht op beheersing en maakt het 
streven naar beheersing mogelijk. De rationalistische en instrumentele benadering 
van de werkelijkheid zijn daarvoor een belangrijke sleutel: daardoor verschijnt de 
(maatschappelijke) realiteit als een instrument dat vastgegrepen kan worden. 
Beschikking over de relevante kennis, de technocratische expertise, vormt een 
cruciale voorwaarde. En de metafoor van de machine stelt in staat om de 
werkelijkheid als een ‘ding’ en als ‘bewerkbaar’ te zien. Kortom, wie het ideaal 
van beheersing van het noodlot nastreeft, wie een maakbare samenleving wil 
realiseren, maakt gebruik van dit ‘basispatroon’ van denken en handelen. En 
andersom: wie uitgaat van deze denkbeelden en werkwijzen poogt onvermijdelijk 
(wellicht onbewust) problemen te beheersen. Deze ontologie, ethiek en 
epistemologie van interveniëren is namelijk gericht op beheersing: dat is waartoe 
dit perspectief leidt en dat is het motief om deze stijl van handelen te verkiezen. 
 
1.3  Utopie en maakbaarheid 
Een belangrijke term is nog niet behandeld: de utopie. Maakbaarheid wordt vaak 
met dit verschijnsel in verband gebracht. Soms worden beide termen zelfs door 
elkaar gebruikt of wordt maakbaarheidsdenken als utopisch bestempeld (bijv. 
Musschenga, 2008). Wat houdt utopisch denken in en hoe verhouden maakbaar-
heid en utopie zich tot elkaar? Wellicht nog meer dan bij maakbaarheid zijn de 
woorden ‘utopie’ en ‘utopisch denken’ met ambiguïteit omgeven. Soms wordt 
utopisch denken en doen als goed en belangrijk gezien, maar niet zelden wordt 
het in pejoratieve zin geduid. Deze ambiguïteit zit al ingebakken in de term ‘uto-
pie’ zelf, zoals Thomas More dit woord in 1516 heeft gemunt in zijn boek Utopia, 
wat het midden houdt tussen ‘nergens’ en ‘goede plaats’ (Achterhuis, 1998). In 
het alledaagse politieke gebruik van de term wordt het vaak geassocieerd met on-
realistische (politieke) verwachtingen, met politiek idealisme en wensdromen 
(Middelaar, 2002; Achterhuis, 1998). Daartegenover staan benaderingen die de 
utopie als een vastomlijnd en specifiek literair genre zien (Kumar,1987; Achter-
huis, 1998). Nog weer andere stemmen stellen dat het bij de utopie gaat om een 
kritische intentie van het denken over nieuwe mogelijkheden (Plattel, 1970).10 
Juist ook de laatste jaren wordt hierover weer gediscussieerd (Oudenampsen, 
2016). In deze paragraaf peil ik zowel de benadering die de utopie als vastomlijnd 
genre ziet, als de hernieuwde aandacht voor de utopie als kritisch perspectief. 
 
Het utopisch denkschema 
Een scherpe en systematische analyse van de utopie als historisch fenomeen tref-
fen we aan bij Hans Achterhuis in zijn boek De erfenis van de utopie (1998). In 
dit boek vat Achterhuis de utopie op als een ‘vertoog’, als een literair genre met 
vaste kenmerken, nauw verbonden met maatschappelijke praktijken die aan de-
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zelfde kenmerken voldoen. Niet de motieven en bedoelingen (de kritische inten-
ties) zijn van belang en ook niet elke wensdroom, verlangen of ideaal is een utopie 
– dan kan alles utopie worden, stelt Achterhuis. Iets is een utopie als het aan een 
aantal objectiveerbare kenmerken voldoet. Op basis van een vertooganalyse bij 
meerdere utopieën komt Achterhuis tot een aantal ‘familiegelijkenissen’. Ik be-
spreek hier een aantal van deze familiegelijkenissen, de hoofdpunten die hij daarin 
onderscheidt. 
 Ten eerste is de utopie een uitgewerkte voorstelling van een ideale samenle-
ving. Het draait in de utopie in de kern om geluk, daarin ligt de aantrekkingskracht 
van de utopie. Deze belofte bezielt het utopisch streven, aldus Achterhuis. De 
‘gelukkige toekomst’ vormt in de utopie het contrast met een ‘rampzalig heden’ 
(1998: 23). Utopieën kenmerken zich door donker versus licht. Doemdenken is 
dus inherent onderdeel van de utopie. In het utopisch perspectief wordt beloofd 
een tekort op te heffen. Daarbij gaat het in de utopie om de samenleving, niet om 
individuele idealen. Een private utopie bestaat niet, het gaat om de gemeenschap 
en om maatschappelijke bewegingen en experimenten. 
 Ten tweede is kenmerkend dat deze voorstelling van een ideale samenleving 
maakbaar is. De utopie is iets dat door mensen wordt gemaakt. Dit is het grote 
onderscheid met ‘voormoderne verbeeldingen van een gelukkige samenleving’ 
(Achterhuis, 1998: 61). In mythologische of religieuze voorstellingen zijn geluk 
en overvloed er gewoon, liggen voor het oprapen, toegeschikt door natuur of god-
delijke voorzienigheid. Bij de utopie daarentegen gaat het om het welbewust wer-
ken aan de ideale wereld. De ideale wereld moet door de mens geconstrueerd en 
gerealiseerd worden. Dan gaat het – bijvoorbeeld in Utopia van More – om zowel 
natuur als samenleving, via bewerking van de natuur en het ontwerp van wetten, 
op een rationele wijze. De hierboven beschreven technische beheersing is daarbij 
de kenmerkende werkwijze. 
 Ten derde is de manier waarop de voorstelling van de ideale samenleving ge-
poogd wordt tot werkelijkheid te maken holistisch of totalitair van karakter. Het 
nastreven van maatschappelijke idealen van vrede, gerechtigheid of vrijheid zijn 
dus niet zomaar utopisch te noemen. Het gaat in de utopie om radicale en alom-
vattende maatschappijverandering. Dat betekent ten eerste dat een radicale breuk 
moet plaatsvinden met het verleden. Al het oude moet worden afgebroken, ‘om 
een nieuw systeem volgens strenge rationele regels op te bouwen’ (1998: 69). 
Naast de breuk gaat het ten tweede om een gedetailleerd eindbeeld, een blauw-
druk. Achterhuis spreekt van ‘totaliteit en detail in panoptische blik’ (1998: 65). 
De nieuwe situatie moet tot in detail worden uitgewerkt. Dan gaat het over de 
ruimte voor het individu, de arbeid, de seksualiteit, het eigendom, het onderwijs 
etcetera. ‘De totaliteit van de utopie kan alleen heilzaam werken als het totale 
leven van de onderdanen wordt beheerst’ (1998: 66). Het gaat om minutieuze stu-
ring via reglementen en in disciplinering van gedrag. Partiële hervormingen lopen 
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het gevaar om vast te lopen in de bestaande, slechte, structuren, of die zelfs te 
versterken. Daarom ‘gaat de utopie van een totale verandering van een gemeen-
schap uit’ (Achterhuis, 1998: 15). 
 
Utopische en niet-utopische maakbaarheid 
Uit deze utopie-analyse van Achterhuis wordt een aantal zaken duidelijk over de 
relatie tussen utopie en maakbaarheid. Ten eerste, maakbaarheid constitueert het 
utopisch denken. Zonder de maakbaakbaarheidsgedachte en werkwijze is er geen 
sprake van utopie, maar van andersoortig ideaalvisie, wensdenken zogezegd.11 
Het denkbeeld van de maakbaarheid vormt dus een belangrijke voorwaarde die 
van idealen of wensen een potentiële realiteit maakt. Ten tweede, de utopie ver-
diept het maakbaarheidsdenken doordat het een ideale voorstelling van de toe-
komst biedt. Dat ontbeert het maakbaarheidsdenken van zichzelf: maakbaarheid 
zonder utopie is wat Boutellier (2015) een ‘pragmacratie’ noemt. De utopie is dus 
een synthese van maakbaarheid met grote ideaalvisies, de utopie geeft concrete 
idealen waarop het streven naar beheersing zich kan richten. Ten derde, het tota-
liteitskarakter van het utopisch denken maakt de utopie welbeschouwd een ‘uit-
gebreide editie’ van het maakbaarheidsschema. De utopie is zo beschouwd een 
geradicaliseerde vorm van maakbaarheidsdenken. Wat toegevoegd wordt in de 
utopie als uitbreiding van maakbaarheidsdenken zijn de radicale totale breuk (re-
volutie) en de detailblik (blauwdruk), die niet noodzakelijkerwijs aan de pragma-
cratische maakbaarheid zijn verbonden. Kortom, maakbaarheid kan een speci-
fieke gedaante krijgen, die van de utopie, zodra ze verknoopt raakt met grootse 
toekomstvisies, radicale en totaliserende plannen.  
 Dat maakbaarheid en utopie niet samenvallen, en dat de utopie een omvang-
rijkere verschijning is van maakbaarheidsdenken sec, blijkt ook uit het politiek-
filosofische werk van Karl Popper (1945, 1957). In zijn hierboven al besproken 
notie van ‘social engineering’ maakt hij een onderscheid tussen twee typen van 
sociaal ingenieurschap. De eerste noemt Popper ‘utopian social engineering’. Hier 
draait het om het doelbewust en samenhangend nastreven van een ideale samen-
leving, vanuit een grote ontwikkelde blauwdruk. Daartegenover plaatst Popper 
‘piecemeal social engineering’, een ‘stapsgewijze’ benadering van technisch- 
politiek handelen. Kenmerkend voor deze tweede vorm van ‘engineering’ is dat 
de alomvattende blauwdruk wordt gerelativeerd. De ‘piecemeal engineer’ neemt 
zijn uitgangspunt niet in alomvattende veranderingen die integraal gerealiseerd 
moeten worden, maar gaat juist ‘stapsgewijs’ te werk. Ook deze stuksgewijze in-
genieur gelooft wellicht in idealen voor de maatschappij als geheel, maar hij ‘ge-
looft niet in de methode van het herontwerpen van het geheel. Wat ook zijn  
doeleinden mogen zijn, hij probeert ze te bereiken door kleine aanpassingen en 
her-aanpassingen, waarop steeds verdere verbeteringen mogelijk zijn’ (Popper, 
1967: 73). De wetenschappelijke rationaliteit en het mechanistisch denken blijven 
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hierin overeind (of zijn zelfs krachtiger aanwezig dan in de utopische variant), 
maar zonder holistische pretentie. 
 Deze analyse naar de verhouding tussen utopie en maakbaarheid en de analyse 
van Poppers concept van de sociale ingenieur leert uiteindelijk dat utopisch den-
ken maakbaarheid veronderstelt, maar niet andersom. Maakbaarheidsdenken 
hoeft echter niet noodzakelijk in de gedaante van de utopie te verschijnen. Maak-
baarheid is heel wel mogelijk zonder utopie, zonder een totaalperspectief op een 
ideale samenleving. Dan is maakbaarheidsdenken vooral een kwestie van tech-
nisch-wetenschappelijk handelen of beheersingsdenken. 
 
De alternatieve interpretatie 
De laatste jaren treedt een andere kijk op utopisch denken naar voren, gebaseerd 
op een andere interpretatie van wat als de oer-utopie wordt gezien – het Utopia 
van Thomas More (Oudenampsen, 2016; De Bom & Van Houdt, 2016; Achter-
huis, 2016). Dat boek zou bij nader inzien toch geen utopie zijn in de zin dat het 
een totale blauwdruk voor een betere samenleving voorstelt (Oudenampsen, 
2016). Het tweede deel van dat boek is wel een blauwdruk, maar dat moet als 
satire beschouwd worden omdat het vol tegenstrijdigheden zit en ook in conflict 
zou zijn met de persoon van More zelf – een vrome katholiek en humanist. Daar-
tegenover zou het eerste deel, dat gematigd reformistisch en maatschappijkritisch 
van aard is, de kern van het boek vormen. Achterhuis (2016) zelf zit met zijn boek 
Koning van utopia inmiddels ook op deze lijn. De vraag is wat dit betekent voor 
de zojuist geschetste analyse van het fenomeen utopie (en de verhouding tot het 
denkbeeld van de maakbaarheid). 
 Deze wending in de More-interpretatie problematiseert de eerdere vertoogana-
lyse van Achterhuis uiteindelijk niet. Dat More zeer waarschijnlijk het tweede 
boek van Utopia satirisch heeft bedoeld, betekent vooral dat we More wellicht 
niet meer als de intentionele vader van de utopie kunnen beschouwen. Dat neemt 
niet weg dat na More zijn Utopia wel als inspiratiebron is gaan dienen voor het 
schrijven van utopieën. Het feit dat de utopie een literair satirisch genre is neemt 
niet weg dat veel utopieschrijvers een uiterst politieke boodschap hadden en we-
reldverbeteraars waren (Crombag & Van Dun, 1997: 20). Anders gezegd, Mores 
Utopia kan, ondanks dat hij dat waarschijnlijk niet bedoeld heeft, nog steeds het 
beginpunt vormen van een traditie van utopisch denken.12 De utopie zoals hierbo-
ven geschetst, is onmiskenbaar deel van onze politieke geschiedenis en politiek 
bewustzijn. We kunnen dus gewoon blijven spreken van de utopische traditie, 
waarvan Achterhuis (1998) met zijn analyse wel systematisch de centrale ken-
merken inzichtelijk heeft gemaakt. Daarom blijft deze benadering betekenisvol 
voor het analyseren van vormen van maakbaarheidsbestuur. 
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 De herinterpretatie van More leidt ondertussen wel tot een herprofilering van 
utopisch denken. Het geeft ruimte voor een ‘kritisch utopisme’, een utopisch den-
ken geïnspireerd op deel één van Utopia, dat dus niet het totaliserende kenmerk 
heeft van veel moderne utopieën (Oudenampsen, 2016). Achterhuis (2016) 
spreekt dan ook van een ‘partiële utopie’. Dat is utopisch denken ontdaan van zijn 
totalitaire en gevaarlijk gewelddadige karakter. Utopisch denken betekent dan het 
zoeken naar alternatieve mogelijkheden, wat niet noodzakelijk via blauwdrukken 
en totaalstructuren hoeft te verlopen (Oudenampsen, 2016; De Bom & Van Houdt, 
2016; Achterhuis, 2016). Het blijven zoeken naar verbetering van de samenleving 
staat voorop (het eerste kenmerk). Ook maakbaarheidsdenken (het tweede ken-
merk), dat als constituerend voor het begrip utopie was aangemerkt, lijkt in dit 
nieuwe utopiebegrip gecontinueerd te worden. Het principe van de maakbaarheid 
wordt althans niet ter discussie gesteld of afgewezen door auteurs die pleiten voor 
de kritische of partiële utopie.13 Ze wijzen alleen de totalitaire blauwdruk af, niet 
de maakbaarheidsgedachte en het toekomstideaal. Al met al blijft ook deze kriti-
sche of partiële utopie een combinatie van maakbaarheidsdenken en een toe-
komstvisie.  
 
1.4  De moderniteit als bedding 
Voorgaande paragrafen hebben inzicht gegeven in de inhoudelijke betekenis van 
het woord ‘maakbaarheid’ en aanverwante concepten. Daarin is uiteengezet welke 
dimensies verbonden zijn aan deze notie. Maakbaarheid draait om het streven naar 
beheersing, gaat gepaard met technisch-rationeel handelen (sociale ingenieur, ma-
chinemodel) en kan al dan niet utopisch zijn. Op dit punt aangekomen wil ik nog 
een stap verder zetten, door de aard van maakbaarheid als denkbeeld te analyse-
ren. Wat is het nu voor type denkbeeld? Ook op dit punt ligt oppervlakkigheid en 
misverstand op de loer, met grote consequenties voor ons begrip van de rol die 
maakbaarheid in het politiek-bestuurlijk denken en handelen speelt. De uitdaging 
is om een veelgehoord maar incorrect standaardverhaal te vervangen (Duyvendak, 
1994, 1999), dat in grote lijnen als volgt gaat: maakbaarheid is een kwestie van 
linkse politieke ideologie – communisme en socialisme, op eigen bodem de soci-
aaldemocratie – dat bovendien een relatief korte levensduur kende. Het bloeide 
midden twintigste eeuw, zo ongeveer het Sovjettijdperk. In Nederland waren het 
de jaren zeventig, meer precies tijdens het kabinet van PvdA-leider Joop den Uyl. 
Dit is echter een vertekend, want in allerlei opzichten een te beperkt, beeld van de 
werkelijkheid.14  
 
Maakbaarheid en politieke ideologie 
Helemaal onbegrijpelijk is dit ‘standaardbeeld’ over maakbaarheid als kwestie 
van linkse politiek en socialistische ideologie niet. Het is in het verleden genoeg-
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zaam duidelijk gemaakt dat maakbaarheidsdenken in combinatie met het opti-
misme van vooruitgangsgeloof, in linkse politieke ideologie een grote rol hebben 
gespeeld (bijv. Scott, 1998; Bauman, 1976). Communisme en socialisme poogden 
op centrale, rationeel-technische wijze een ‘heilsstaat’ te realiseren. Ook in het 
genre van de utopie zijn socialistisch geïnspireerde vergezichten prominent aan-
wezig (Kumar, 1987; Laeyendecker, 2013). 
 Ook in de Nederlandse politiek is de koppeling tussen maakbaarheid en de 
jaren zeventig niet geheel vreemd: het was de periode van neomarxisme, met op-
leving van radicale maatschappijhervormende ambities (Van Esterik, 2016). 
Maakbaarheid als term is bovendien, zoals in paragraaf 1.1 gezien, in deze periode 
gemunt. Daarbij is vanuit het rechterspectrum van de politiek, door liberalen (en 
conservatieven), maakbaarheid succesvol als negatief frame voor sociaaldemo-
cratische politiek ingezet. Of beter gezegd, de liberale kritiek van maakbaarheid 
als onhoudbaar links project is het meest dominant geworden in de publieke her-
innering (terwijl er ook linkse kritiek was, die uiteindelijk van doorslaggevend 
belang was) (Duyvendak, 1999). 
  De linkse politiek en de ideologie van socialisme en communisme zijn echter 
bepaald niet de enige politieke stroming waarin maakbaarheidsdenken een cen-
trale plaats heeft. Politiek links was zelfs niet de eerste ideologische hoek waarin 
de idee van maakbaarheid zich manifesteerde. Dat laat de bundel Maakbaarheid, 
liberale wortels en hedendaagse kritiek onder redactie van Jan Willem Duyven-
dak & Ido de Haan (1997) zien. Deze studie beoogt de mythe van maakbaarheid 
als ‘links’ te weerleggen met een ideeënhistorische analyse. In deze studie worden 
sporen van maakbaarheidsdenken in politiek en beleid getraceerd ver voordat so-
cialisme en sociaaldemocratie aan de macht kwamen. Hietbrink (1997) schetst 
hoe denkers als Locke, Mandeville en Smith poogden te formuleren hoe de nieuw 
ontluikende commerciële samenleving beheerst kon worden. Ze beoogden die te 
‘disciplineren, te ‘kanaliseren’ en te ‘polijsten’. Ze ontwikkelden hiermee een vi-
sie op mogelijkheden van beheersing, van maatschappelijke ordening, gebaseerd 
op opvattingen over de menselijk aard en zijn gedrag. De liberalen poogden scha-
duwzijden van de markt te compenseren, gebaseerd op psychologische theorieën. 
Ook andere bijdragen in deze bundel tonen dat het de liberale elite was die na de 
Franse Revolutie politieke en bestuurlijke hervormingen in gang zette, rationeel 
ging interveniëren in de ordening van de samenleving (Dudink, 1997; Westerman, 
1997; Maas, 1997). 
 Maakbaarheidsdenken heeft dus zowel een links als rechts gezicht. Dat lijkt 
zich ook te vertalen in verschillende accenten in het object van maakbaarheid en 
in de manier waarop gemaakt kan worden. Maakbaarheidsdenken verschijnt in 
verschillende ‘dimensies’, die volgens De Haan & Duyvendak (1997: 19-20) 
grofweg langs twee lijnen uiteenvallen: ten eerste kan gefocust worden op insti-
tuties, ten tweede op individueel gedrag. Het maken van instituties gaat over de 
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structuren van de samenleving; het maken van individu en gedrag gaat over men-
taliteiten. Crombag & Van Dun (1997: 37) maken een vergelijkbare analyse en 
spreken van een ‘sociaaleconomische’ en een ’psychologisch-pedagogische’ stijl 
van utopische maakbaarheid. De eerste vorm is uiteindelijk een indirecte, want 
verloopt via inrichting van maatschappelijke structuren. De tweede vorm is veel 
directer, want focust scherper op het individu, op de organisatie van opvoeding 
en socialisatie. De eerste is meer ‘social engineering’, de tweede noemen zij ‘be-
havioral engineering’ (ibid.: 40). Deze ideaaltypische tweedeling laat zich vervol-
gens, op zijn minst globaal, verbinden aan respectievelijk de socialistische en li-
berale ideologie. Beide leggen vanuit hun wereldbeschouwelijke opvattingen 
andere accenten: in socialisme staat collectivistisch denken centraal, in libera-
lisme individualistisch denken. In een socialistische benadering staat de maak-
baarheid van de sociale structuren derhalve voorop, in een liberale benadering ligt 
het accent meer op individueel gedrag – een suggestie die in hoofdstuk 2 van dit 
boek uitgebreider gedemonstreerd wordt. 
 Dit zijn natuurlijk ideaaltypische uitersten, die in de praktijk veelal verknoopt 
zijn. Gedrag en instituties staan met elkaar in wisselwerking. Beide benaderingen 
sluiten elkaar ook niet uit. ‘Het maken van de samenleving kan daarom zowel 
slaan op het veranderen van de institutionele context om zo de mentaliteit van 
burgers te veranderen, als op het veranderen van de mentaliteit om zo institutio-
nele veranderingen tot stand te brengen’ (De Haan & Duyvendak, 1997: 20). Dit 
onderscheid in dimensies laat vooral zien dat maakbaarheid verschillende concre-
tiseringen kent. Politieke ideologieën kunnen een specifieke invulling geven aan 
maakbaarheidsdenken, maar vormen niet de basis ervan. Afhankelijk van de po-
litieke ideologie krijgt beleidsinterventie een ander focuspunt, maar als zodanig 
is maakbaarheid een denkbeeld dat logisch gezien voorafgaat (en ook historisch 
gezien, zo zal het vervolg van deze paragraaf tonen) aan liberale en socialistische 
ideologieën. Liberalisme en socialisme zijn dus zelf niet constitutief voor maak-
baarheidsdenken. Dat maakbaarheid onafhankelijk van politieke stromingen ge-
dacht kan worden, blijkt ook uit analyse van paragraaf 1.1 en 1.2. Daar kan zinvol 
over het concept gesproken worden zonder socialisme of liberalisme te bespreken. 
Maakbaarheid is primair een technische verhouding tot de (politiek-bestuurlijke) 
werkelijkheid.  
 Twee historische inzichten geven verdere ondersteuning aan deze suggestie 
om de verhouding tussen maakbaarheid en politieke stromingen te herzien. Ten 
eerste blijkt maakbaarheid juist ook in tijden van ideologische ‘laagconjunctuur’ 
van grote relevantie te zijn, in elk geval in de Nederlandse politieke geschiedenis. 
Dat heeft Ido de Haan (1997) treffend geanalyseerd. Juist in de setting van de 
Nederlandse pacificatiepolitiek, de verzuiling, is maakbaarheidsbestuur tot ont-
wikkeling gekomen – in een context van ‘depolitisering’ en een gebroederlijk sa-
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menwerken van diverse politieke stromingen over de volle breedte van het ideo-
logische spectrum. Ten tweede is maakbaarheid een denkbeeld waarmee – inmid-
dels al enkele decennia – eigenlijk geen van de politieke stromingen zich wil af-
filiëren. Het liberalisme heeft haar als ‘verweesd’ achtergelaten (De Haan & 
Duyvendak, 1997) en de sociaaldemocratie heeft haar ‘ideologische veren’ afge-
schud en is de pragmatische en neoliberale weg ingeslagen (Trommel, 2015). De 
christendemocratische traditie heeft zich altijd kritisch verhouden tot dit denk-
beeld (Woldring, 1996). Desondanks is het denkbeeld toch manifest aanwezig in 
politiek en bestuur, zo zal het volgende hoofdstuk tonen. Kennelijk kan het denk-
beeld bestaan, ondanks dat niemand het expliciet in zijn politieke ideologie wil 
opnemen.  
 
Antieke en vroegmoderne sporen 
Met deze situering van de verhouding tussen maakbaarheid en politieke ideologie 
is een eerste belangrijke stap gezet om een verruimde blik op de betekenis van 
maakbaarheid als denkbeeld te krijgen. Daarmee is de misvatting dat maakbaar-
heid een links concept zou zijn gecorrigeerd. In deze schets ligt vervolgens ook 
een aanknopingspunt om het andere punt over de aard van maakbaarheid aan te 
scherpen: de tijdshorizon van maakbaarheid, die is veel ruimer dan door de rechtse 
framing wordt gesuggereerd. Wat we in de tweede helft van de twintigste eeuw 
zijn gaan typeren als maakbaarheid is niet het beginpunt ervan, maar een concrete 
politiek-bestuurlijke manifestatie van maakbaarheid. Zoals zojuist beschreven, 
manifesteerde de liberale maakbaarheid zich al in de negentiende eeuw. Maar uit-
eindelijk zijn de intellectuele papieren van maakbaarheid als denkbeeld ouder dan 
het negentiende-eeuwse liberalisme. Maakbaarheid heeft antieke en vroegmo-
derne wortels. 
 Maakbaarheid als ideaal of verlangen naar beheersing (de typering uit para-
graaf 1) heeft welbeschouwd een universele oorsprong. Een veelgekozen afbeel-
ding voor de omslag van publicaties over maakbaarheid en politiek is een schil-
derij over het beroemde bijbelverhaal over de Toren van Babel.15 Dat is niet alleen 
vanwege de fraaie schildering of de beroemdheid van de kunstenaar, maar heeft 
ook alles te maken met het feit dat de vertelling over deze torenbouw symbool 
staat voor de diepe universele verlangens naar beheersing van het lot.16 Het ver-
haalt van de menselijke ambitie tot realisering van eenheid, zekerheid en het ver-
trouwen in techniek – belangrijke ingrediënten, zoals gezien, ook voor maakbaar-
heidsdenken. Evenzeer staat het symbool voor de tragische kant van 
maakbaarheid, het falen van de ambitie en de hoogmoed die erachter schuilgaat – 
waarover het derde hoofdstuk van dit boek handelt. Het verhaal over de toren-
bouw maakt duidelijk dat we hier met iets ‘algemeen menselijks’ te maken heb-
ben. 
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 Ook binnen de westerse cultuur kent maakbaarheidsdenken oude sporen. Di-
verse auteurs signaleren de eerste manifestaties ervan in de klassieke oudheid, 
meer in het bijzonder in de Griekse filosofie. Concreet vindt bij Plato een breuk 
plaats met de ‘tragische houding’ van de presocratische Grieken, dat wil zeggen, 
de houding waarin het lot heroïsch werd aanvaard. In de filosofie van Plato wordt 
voor het eerst verwoord hoe het lot kan worden beheerst door het gebruik van 
rationaliteit, in bijzonder de epistème, de theoretische kennis (De Mul, 2005). Het 
is Plato, aldus Arendt (1958), die de poièsis als voorbeeld gaat stellen voor het 
inrichten van de staat, waarbij de maker eerst een ontwerp maakt en waarbij het 
ontwerp als de ideale vorm functioneert op basis waarvan de uitvoering gestalte 
moet krijgen. Plato’s Vormenleer – zijn metafysica – is zelfs gebaseerd op de 
denkschema’s van poièsis en zijn idee van alleenheerschappij van de ‘koning-
wijsgeer’ is prototype van de technocraat. Karl Popper (1945) heeft in De open 
samenleving en haar vijanden een vergelijkbare analyse gemaakt. Hij spreekt dan 
van ‘de betovering van Plato’ en wijst hem aan als de vader van wat hij noemt 
‘utopian social engineering’. Plato is degene aan wie we, aldus Popper, de utopi-
sche denkschema’s van de ideale samenleving, de (totaliserende) gedetailleerde 
blauwdruk te danken hebben.17 
 Het duurt echter tot het einde van de middeleeuwen voordat Plato’s denkwijze 
daadwerkelijk opgang maakt in politiek en samenleving (en het filosofisch denken 
daarover). Vanaf de renaissance en de vroeg-moderniteit komt maakbaarheids-
denken langzaamaan tot ontwikkeling.18 Dan komt het streven naar beheersing 
door rationaliteit tot ontwikkeling als cultuurideaal, in samenhang met het streven 
naar individuele vrijheid of autonome persoonlijkheid (Dooyeweerd, 1959; Peper, 
1998; Taylor, 2007). Het denkbeeld van de machine komt op vanaf de vijftiende 
eeuw (bij Da Vinci), waarna in de zeventiende eeuw onder invloed van Descartes, 
Bacon en de nieuwe natuurwetenschappen een ‘mechanisering van het wereld-
beeld’ optreedt (Schuurman, 1998; Dijksterhuis, 1950). In deze tijd werd het aris-
totelische en metafysische perspectief op de wereld afgewezen en vervangen door 
mathematische en empirische wetenschap. In de ‘technische utopie’ van Francis 
Bacon, zijn Het nieuwe Atlantis (1988[1624]), komt vervolgens het principe van 
‘kennis is macht’ tot uitdrukking. Bij Bacon staan de mogelijkheden van de tech-
niek en het nieuwe experimentele wetenschappelijke onderzoek centraal. Kennis, 
en bijzonder technisch-rationeel inzicht werd in toenemende mate van belang 
voor politiek en staat (De Haan & Duyvendak, 1997; Fischer, 1990). Ook andere 
dimensies van maakbaarheidsdenken worden vanaf de vijftiende eeuw zichtbaar. 
Charles Taylor (2005) wijst, mede leunend op werk van Michel Foucault, op de 
opkomst van functionalistische en instrumentele legitimaties van staatsoptreden 
(in contrast tot theologische legitimaties). Veiligheid en economische voorspoed 
worden niet alleen taken van vroegmoderne vorsten en staten, maar worden ook 
gezien als legitimatie voor hun bestaan en de uitbreiding van hun macht. Principes 
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van efficiëntie en utiliteit, centrale dimensies van het machinemodel, worden dan 
steeds belangrijker (Terpstra, 1997). 
 
Maakbaarheid en de Verlichtingsgeest 
Maakbaarheid als denkbeeld komt dus vooral tot ontwikkeling in de periode die 
wij de moderniteit zijn gaan noemen. Dat is niet toevallig, maakbaarheidsdenken 
is een denkbeeld dat inherent verworteld is met de westerse traditie van de Ver-
lichting (Bauman, 1991; Scott, 1998). Anders gezegd, maakbaarheid kón pas als 
denkbeeld systematisch tot ontwikkeling komen onder de condities van de mo-
derniteit. Het valt ver buiten het bestek van dit hoofdstuk hiervoor uitgebreide 
verklaringen te geven. Een globale cultuursociologische schets moet volstaan, 
waarbij de theorie van de socioloog Max Weber over de onttovering (entzaube-
rung) van de wereld centraal staat (Laermans & Houtman, 2017). In zijn studie 
Sociale problemen en de moderne samenleving heeft Bram Peper (1998) dit pro-
ces van onttovering of ‘ontmythologisering’ in relatie tot maakbaarheid en het 
streven naar beheersing geanalyseerd. Peper laat zien dat de aan het moderne we-
reldbeeld voorafgaande mythologische en monotheïstische wereldbeeld niet ont-
vankelijk waren voor de maakbaarheidsgedachte.  
 In het mythologische denken zag de mens zich heel nadrukkelijk als onderdeel 
van een goddelijke wereld, waarbij het goddelijke niet begrijpelijk was: mythen 
en sacrale handelingen gaven structuur en betekenis aan het dagelijks leven en 
dus ook aan ongemak en problemen. Verandering werd gezien als onnatuurlijk, 
evenals menselijk ingrijpen. Dat kwam niet alleen door het besef van een godde-
lijke ordening, maar ook door het cyclisch tijdsbesef, waardoor geschiedenis be-
grepen werd als een proces van opbloei, verval en ondergang van een cultuur. 
Daarin werden problemen begrepen als onderdeel van verval, iets wat onont-
koombaar was. Vanaf de opkomst van het monotheïsme (dat van de joodse en 
christelijke godsdienst), dat het mythologisch denken opvolgde, vindt een proces 
van rationalisering en individualisering plaats. In het monotheïsme is de godde-
lijke ordening niet onbegrijpelijk, maar tot op zekere hoogte rationeel. De verhou-
ding tussen God en mensen is er een van een verbond, met ‘rationele’ afspraken. 
Dat heeft implicaties: ‘Als het handelen van Yahwe te doorzien is, dan wordt de 
omringende wereld ook toegankelijk’ (Peper, 1998: 25). Hier begint dus de ont-
mythologisering: de werkelijkheid wordt gewoon ‘natuur’ in plaats van goddelijk. 
Dat zorgt voor een meer reflectieve verhouding tussen mens en werkelijkheid. Dat 
geldt ook voor de mens en zijn sociale omgeving: de mens gaat zich als een indi-
vidu tegenover God begrijpen. Daarnaast treedt een ander tijdsbesef op: het cycli-
sche perspectief wordt vervangen door een lineair perspectief op geschiedenis. 
‘Het idee van herhaling wordt geleidelijk vervangen door een idee van doelge-
richtheid en vergankelijkheid’ (Peper, 1998: 26).  
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 Toch gaat het hier nog om een goddelijk ingrijpen en om gehoorzaamheid aan 
goddelijke autoriteit. Daaruit volgt dat de idee van maakbaarheid nog op zich laat 
wachten. Aan dit punt gaat bijvoorbeeld Frissen (2013) voorbij, wanneer hij in De 
fatale staat christendom (en bijzonder ook het protestantisme, in Frissen 2007) op 
één lijn zet met modern maakbaarheidsdenken. Beide typeert hij door hun verlan-
gen naar vervolmaking, in contrast tot de Grieks-heroïsche houding van fatalisme 
en tragiek. Maar dit is geen overtuigende voorstelling van zaken. De Grieks- 
heroïsche en de christelijke visie verschillen inderdaad in hun geschiedfilosofie, 
maar als het gaat om maakbaarheid ligt er eerder continuïteit tussen de Griekse en 
christelijke visie, en toont zich juist een breuk tussen christendom en moderniteit 
(De Mul, 2005). Het christendom biedt wel hoopvolle toekomstverwachting, maar 
maakte daar geen immanente of maakbare realiteit van. Religieuze toekomstper-
spectieven ontberen juist het centrale kenmerk van de maakbaarheid. Dat is een 
belangrijke consensus in de utopie-literatuur (Achterhuis, 1998; Crombag & Van 
Dun, 1997; Kumar, 1987).19 
 Het is uiteindelijk pas met de opkomst van het moderne denken dat maakbaar-
heid zich kan manifesteren. ‘Eerst met de overgang naar het moderne wereldbeeld 
wordt het mogelijk om te denken in termen van maatschappelijke interventie’ (Pe-
per, 1998: 29). Dit moderne denken kenmerkt zich door een scheiding tussen het 
goddelijke en het wereldlijke, door het vervangen van goddelijke voorzienigheid 
en heerschappij voor de menselijke Rede, en door de idee van vooruitgang. Maak-
baarheidsdenken is, anders gezegd, nauw verbonden met wat Boutellier (2015) 
‘het seculiere experiment’ noemde. Het scheiden van het goddelijke en het we-
reldlijke opent de ruimte voor een objectiverende houding naar de werkelijkheid, 
wat de mogelijkheid geeft tot een intensieve bestudering van en interventies in die 
werkelijkheid. Hoogtepunt van dit wereldbeeld is de Verlichting waarin de mens 
zich als autonoom ziet ten opzichte van goddelijke orde en de werkelijkheid en 
waarin de rationaliteit wordt geplaatst tegenover gezag en traditie.  
 Welbeschouwd delen moderniteit en maakbaarheid dezelfde conceptuele uit-
gangspunten. Het subject-object-denken, de mens die zich boven de werkelijkheid 
plaatst (antropocentrisch denken) en de oriëntatie op wetenschappelijke rationali-
teit vormen als zodanig het moderne wereldbeeld. Dit zijn ook uitgangspunten 
van het machinemodel, die daarmee inherent modern is. We kunnen daarom ge-
rust stellen: wie ‘maakbaarheid’ zegt, spreekt tegelijkertijd ‘moderniteit’ uit – en 
andersom. De moderniteit is het tijdperk van de maakbaarheid (Boomkens, 2006). 
Zygmunt Bauman heeft dit in Modernity an Ambivalence (1991) ook treffend ge-
formuleerd. Volgens Bauman is moderniteit het streven naar orde, het verlangen 
naar overzicht en structuur. In de moderniteit wordt orde gezien ‘as a matter of 
design’ en wordt orde tegelijkertijd ook een opgave (Bauman, 1991: 6). Die orde 
moet gecreëerd worden, de werkelijkheid zoals die ongeordend bestaat is ‘some-
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thing not to be trusted and not to be left to its own devices, something to be mas-
tered, subordinated, remade so as to be readjusted to human needs’ (ibid.: 7, cur-
siveringen origineel). We zijn modern in zoverre we als soevereine mensen de 
werkelijkheid ordenen. Bauman concludeert dan: ‘We can say that existence is 
modern in as far as it is effected and sustained by design, manipulation, manage-
ment, engineering’ (ibid.: 7, cursiveringen origineel). Kortom, maakbaarheid zit 
diep in het dna van de moderniteit, terwijl de moderniteit de bredere culturele 
achtergrond is waarbinnen maakbaarheidsdenken kan bestaan. 
 Dat maakbaarheid dus nadrukkelijk is verbonden met rationalisering (onttove-
ring) en de verlichtingstraditie betekent echter niet dat maakbaarheidsdenken per 
se gepaard gaat met vooruitgangsdenken. Dit is een belangrijk punt om te marke-
ren. Vooruitgang is de overtuiging dat interventies daadwerkelijk tot verbetering 
leiden, dat de wijze waarop de werkelijkheid en het noodlot beheerst worden tot 
een betere wereld leiden (Zijderveld, 1991). Vooruitgang is derhalve verbonden 
met de overtuiging dat de toekomst beter zal zijn dan verleden en heden. Daarmee 
is vooruitgangsdenken gestemd door optimisme over de toekomst. Vooral in de 
achttiende en negentiende eeuw kreeg dit optimisme in technocratisch denken en 
utopisch politiek handelen gestalte (Fischer, 1990; Kumar, 1987). Maar maak-
baarheidsdenken kan ook niet-optimistisch van aard zijn.20 Popper betoogde bij-
voorbeeld dat Plato’s rationalisme (waar maakbaarheidsdenken begon) in de po-
litiek juist was ingegeven door angst voor de toekomst. Bij Plato is het niet een 
geloof in vooruitgang, maar de dreiging van verval dat hem aanzette tot het be-
schrijven van een ideale staat. Het ging hem juist om het vinden van stabiliteit 
tegenover verslechterende verandering – achteruitgang dus (Popper, 1945). Het is 
daarom zinvol maakbaarheidsdenken en vooruitgangsgeloof van elkaar te onder-
scheiden (wat in het volgende hoofdstuk uiterst relevant zal blijken). 
 
1.5  Conclusie: een gelaagd beeld 
Dit hoofdstuk beoogde de betekenis van de notie van maakbaarheid te peilen. In 
voorgaande paragrafen is geanalyseerd wat in de politieke filosofie en cultuurfi-
losofie is ‘verzameld’ onder de notie van maakbaarheid en hoe deze term zich 
verhoudt tot aanverwante termen als utopie, vooruitgang en moderniteit. Wat de 
beschouwingen in dit hoofdstuk duidelijk maken is dat de typering van maakbaar-
heid als ‘verzamelterm’ niet betekent dat het slechts fungeert als paraplubegrip 
waar van alles onder gehangen kan worden. Het is uiteindelijk een afgebakend 
denkbeeld dat een duidelijke, zij het in omvang en gedaanten wisselende, zelf-
standige inhoud kent. Dat neemt niet weg dat maakbaarheid een denkbeeld is met 
meerdere dieptelagen die onderling samenhangen en in elkaar grijpen. In deze 
afsluitende paragraaf wordt daarom, ook ter structurering van het vervolg van dit 
boek, deze conceptuele gelaagdheid nader geëxpliciteerd. 
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 Hoewel maakbaarheid simpelweg als ‘vooronderstelling’ of ‘uitgangspunt’ 
van het politiek-bestuurlijk denken getypeerd kan worden – wat het ook voluit is 
– krijgen we meer theoretische grip en zicht op de gelaagdheid van het denkbeeld 
door het aanbrengen van een aantal kwalificaties. Daarom introduceer ik hier een 
aantal ‘labels’ die helpen het reliëf in maakbaarheid als denkbeeld te specificeren. 
Ten eerste is maakbaarheid existentieël van aard. In paragraaf 1.1 is maakbaarheid 
omschreven als een verlangen of ideaal, het is een streven dat samenlevingen 
vertonen. Dat is het ideaal en verlangen naar beheersing van het noodlot, het 
streven naar volmaaktheid en geluk. Maakbaarheid is zo beschouwd een bepaalde 
levenshouding of attitude, waarvoor ook wel de term ethos gebruikt wordt 
(Hoogland, 2016; Van Baardewijk, 2018). Ten tweede gaat dit ethos van 
maakbaarheid gepaard met een specifiek denk- en handelingspatroon: de 
denkfiguur van de machine als symbool voor de technisch-rationele werkwijze 
om tot beheersing te komen. De realisering van maakbaarheid als ethos gaat dus 
gepaard met een specifieke manier van interveniëren (machinematig, 
technocratisch), die gebaseerd is op een specifieke fundamentele kijk op de 
sociale werkelijkheid en het menselijk handelen (de ontologie, antropologie, 
ethiek en epistemologie van de machine). Deze uitgangspunten zijn als 
wereldbeeld te typeren: maakbaarheid heeft het machinemodel als wereldbeeld 
(Terpstra, 1997; Fischer, 1990). Ten derde komt dit ethos en wereldbeeld tezamen 
in een concreet ideaaltypische figuur: homo faber, de sociale ingenieur (zoals in 
paragraaf 1.1 gezien). Beleidsmakers die streven naar radicale beheersing en 
daarbij de werkelijkheid mechanisch benaderen gedragen zich als sociale 
ingenieurs. Maakbaarheid krijgt dus gestalte in een specifiek menstype, waarbij 
ook wel gesproken kan worden van persona of character (MacIntyre, 
2007[1985]). 
 De manier waarop ethos, wereldbeeld en persona van de maakbaarheid zich 
vervolgens kunnen manifesteren, laat zich eveneens langs drie dimensies begrij-
pen. Als technisch-rationele en instrumentele benadering om het noodlot te be-
heersen kan homo faber zich ten eerste op utopische en niet-utopische wijze ma-
nifesteren. Maakbaarheid kan gepaard gaan met grootse en omvattende 
toekomstvisies, maar kan ook een kaal en pragmatisch beheersingsdenken zijn. 
Daarbij kan maakbaarheid dus zonder de utopie, maar de utopie niet zonder maak-
baarheid. Ten tweede kan maakbaarheid zich in verschillende ideologische ge-
daanten ontwikkelen. Maakbaarheid kan verknopen met zowel socialisme als li-
beralisme (en heeft dat ook daadwerkelijk gedaan). In het verlengde van deze twee 
ideologische kleuringen van maakbaarheid krijgen maakbaarheid en de machine 
een respectievelijk collectivistisch of individualistisch profiel. Maakbaarheids-
denken kent daarmee diverse aanknopingspunten voor interventie. Ten derde kan 
maakbaarheid verstrengeld raken met vooruitgangsdenken – de typische geest van 
de Verlichting – maar dat is niet noodzakelijk het geval. Maakbaarheid laat zich 
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ook verbinden aan ‘ondergangsdenken’. Anders gezegd, de focus van maakbaar-
heid kan zowel in de toekomst liggen als in het verleden. Deze dimensies laten 
zien dat maakbaarheid een bepaalde mate van ‘rekkelijkheid’ impliceert – iets is 
in bepaalde mate ‘te maken’. De Haan & Duyvendak (1997: 18) spreken dan over 
‘gradaties’ van maakbaarheid: het is een denkbeeld en politiek-bestuurlijke hou-
ding die zich in verschillende maten van intensiteit kan ontwikkelen.21 
 Ingewikkeld aan maakbaarheid als denkbeeld is, zoals in paragraaf 1.4 is ge-
schetst, dat politieke stromingen zich er nauwelijks mee willen verbinden en dat 
maakbaarheid als ethos en wereldbeeld nauwelijks expliciet aanhangers kent, 
mensen die expliciet maakbaarheid als overtuiging hanteren. Dat maakt typerin-
gen als het ‘geloof in de maakbare samenleving’ ook zo ingewikkeld – want maar 
weinigen lijken in die maakbaarheid te geloven. Wie maakbaarheid enkel op deze 
manier benadert kan snel concluderen dat we allang voorbij maakbaarheidsden-
ken zijn. Maar dat zou een veel te snelle constatering zijn, zo zal het volgende 
hoofdstuk ook demonsteren. Hoe maakbaarheid dan wel te karakteriseren, als het 
nauwelijks een expliciete overtuiging is van mensen en groepen (zoals politieke 
partijen), maar ondertussen wel bestaat? Het antwoord is dat we maakbaarheid 
het beste kunnen begrijpen als een denkbeeld dat zich op een nog fundamenteler 
niveau van denken en handelen afspeelt. Welbeschouwd wijzen de zojuist bespro-
ken kwalificaties van ethos en wereldbeeld daar ook op. Dat gaat over verlangens 
en conceptuele aannames, en die functioneren veelal stilzwijgend en liggen vaak 
dieper in ons bestaan verscholen. 
 In plaats van maakbaarheid te begrijpen als (politiek-bestuurlijke) overtuiging 
of geloof waaraan je je als individu of groep aan committeert, kan maakbaarheid 
beter geconceptualiseerd worden als een collectief en veelal onuitgesproken uit-
gangspunt van het politiek-bestuurlijk denken en handelen. Het ethos en wereld-
beeld van maakbaarheid zijn dan verlangens en handelingspatronen die verbon-
den zijn aan de cultuur van de moderniteit waarvan we deel uitmaken. Het zijn 
uitgangspunten die we onbewust hanteren, die als vanzelfsprekend ‘in de lucht 
hangen’, om het alledaags te verwoorden. Maakbaarheid kan, naar een woord van 
Michel Foucault (2012[1966]), tot de ‘episteme’ van de moderne cultuur gere-
kend worden: het behoort tot de veelal niet-gearticuleerde collectieve kaders 
waarbinnen mensen in een bepaald tijdperk denken en handelen.22 Of om het met 
een – wellicht nog aansprekender – term van Charles Taylor (2005) te zeggen: 
maakbaarheid speelt zich af op het niveau van onze ‘sociale verbeelding’. Met 
deze term doelt Taylor op ‘de manieren waarop mensen zich hun sociale bestaan 
indenken, hoe ze in verband staan met anderen, hoe dingen tussen hen en hun 
medemensen verlopen, de verwachtingen waaraan men gewoonlijk beantwoordt 
en de dieperliggende normatieve ideeën en vooronderstellingen die aan deze ver-
wachtingen ten grondslag liggen’ (Taylor, 2005: 29).  
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 Taylor munt deze term om scherper te kunnen lokaliseren wat de aard is van 
denkbeelden als maakbaarheid (al noemt hij deze term zelf niet) en op welk niveau 
de discussie zich afspeelt.23 Taylor plaatst dan de notie van sociale verbeelding 
tegenover expliciete (filosofische) theorie. Sociale verbeeldingen zijn geen theo-
rieën van een kleine intellectuele elite, maar zijn juist alledaagse en samenlevings-
breed gedeelde perspectieven, uitgedrukt in beelden en metaforen, die vervolgens 
ook ‘gemeenschappelijke praktijken en een in brede kring gedeeld gevoel van le-
gitimiteit mogelijk maakt’ (ibid.: 29). Op deze manier functioneert maakbaarheid 
met het ‘machinemodel’ en de ‘sociale ingenieur’ ook: het zijn metaforische en 
beeldende verwoordingen, die uitdrukking geven aan een breed gedragen – en 
tegelijkertijd ook controversieel – perspectief op het samenleven, die bovendien 
een ondermijnende en legitimerende werking hebben van overheidsbeleid en 
voorzieningen. De notie van sociale verbeelding is dus een manier om de impli-
ciete presentie van fundamentele denkbeelden te conceptualiseren. 
 Wat deze kwalificaties van maakbaarheid als ethos, wereldbeeld en persona 
dus doen, en wat ook de uiteindelijke situering van deze kwalificaties op het ni-
veau van sociale verbeelding doet, is maakbaarheid als denkbeeld een robuust 
analytisch kader geven waarmee de politiek-bestuurlijke praktijk (en bestuurskun-
dige theorievorming) geanalyseerd kan worden. Juist door maakbaarheid niet als 
een geloof of overtuiging te typeren kan het als denkbeeld langer serieus genomen 
worden in tijden van ideologische en levensbeschouwelijke droogte. Deze kwali-
ficaties vrijwaren het gesprek over de actualiteit van maakbaarheidsdenken van 
simplistische opmerkingen dat de maakbare samenleving al tientallen keren is 
doodverklaard. Dit hoofdstuk wijst er daarentegen juist op, door maakbaarheid 
als ethos, persona en wereldbeeld conceptueel invulling te geven, dat maakbaar-
heid nog steeds een betekenisvol denkbeeld kan zijn, ook zonder expliciete aan-
hangers.24 Anders gezegd, het wereldbeeld en ethos zijn niet afhankelijk van ex-
pliciet commitment; maakbaarheid kan juist doordat het in de sociale verbeelding 
is opgenomen stilzwijgend geïnstitutionaliseerd raken in politiek-bestuurlijke 
praktijken. Daarmee daagt deze conceptualisering van maakbaarheid uit niet te 
gemakkelijk te beweren dat we voorbij maakbaarheidsdenken zijn.  
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2. De realiteit van maakbaarheidsbestuur 
 
 
 
 
 
 
Nu in voorgaande hoofdstuk maakbaarheid als filosofisch denkbeeld is geanaly-
seerd, kan een vervolgstap gezet worden in de analyse van problematisch maak-
baarheidsdenken. Die vervolgstap betreft een verdere uitwerking van wat de titel 
van dit eerste boekdeel uitdrukt: in de ban van beheersing. Daartoe wordt de focus 
verlegd richting de praktijk van maakbaarheidsdenken op het terrein van politiek, 
bestuur en beleid, of kortweg ‘maakbaarheidsbestuur’. Minstens zo relevant als 
goed zicht op de inhoud en aard van het denkbeeld is scherp inzicht in de manier 
waarop dit denkbeeld politiek-bestuurlijk gestalte krijgt. De urgentie is evident: 
wanneer het denkbeeld nauwelijks impact heeft (gehad) in de praktijk is het on-
nodig daarover veel zorgen te maken – en andersom. Bovendien krijgen publiek 
debat en academische reflectie pas daadwerkelijk scherpte wanneer concrete ge-
stalten of patronen van bestuur en beleid als maakbaarheidsdenken aanwijsbaar 
zijn. Anders blijft zowel de kritiek op maakbaarheid in het komende hoofdstuk 
als de analyse van het denkbeeld in voorgaande hoofdstuk een slag in de lucht. 
Dit hoofdstuk analyseert daarom de geschiedenis en actualiteit van maakbaar-
heidsbestuur. De focus ligt daarbij op de westerse en vooral de Nederlandse sa-
menleving, als de meest nabije realiteit voor de context waarin dit boek verschijnt. 
Dan wordt in essentie verder uitgewerkt wat in voorgaande hoofdstuk al is ver-
kend: dat maakbaarheid zich breed door het ideologisch landschap en over een 
uitgestrekte periode van eeuwen manifesteert (en dus niet slechts van korte duur 
was of een linkse hobby is). 
 De analyse in dit hoofdstuk gebeurt voornamelijk op basis van historische en 
sociologische literatuur, die mede door het in hoofdstuk 1 opgebouwde conceptu-
ele kader gelezen wordt. Daarbij wordt in het bijzonder het wereldbeeld van de 
machine als uitgangspunt genomen om maakbaarheidsdenken in tal van promi-
nente vormen van bestuur en beleid te identificeren. Via deze metafoor werden 
immers in hoofdstuk 1 de ‘familiekenmerken’ onderscheiden die gepaard gaan 
met het ideaal van beheersing en de persona van de sociale ingenieur.25 Dit hoofd-
stuk volgt een historische lijn, waarbij de eerste helft van het hoofdstuk in vogel-
vlucht het recente verleden bespreekt en de tweede helft inzoomt op de actualiteit. 
Gaandeweg zullen ook de ideologische kleuren van de geschetste patronen van 
maakbaarheidsbestuur zichtbaar worden. Paragraaf 2.1 schetst de opkomst van 
maakbaarheidsbestuur in de achttiende en negentiende eeuw. Paragraaf 2.2 laat 
zien hoe maakbaarheidsbestuur wordt uitgebouwd in de twintigste eeuw en daar 
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een sterk collectivistisch profiel krijgt. Paragraaf 2.3 bespreekt de verandering en 
vernieuwing van maakbaarheidsambities- en verlangens vanaf eind twintigste 
eeuw tot heden. Paragraaf 2.4 vervolgt met een verdiepingsslag door verschil-
lende, nu dominante sturingspatronen (neoliberale marktmechanismen, gedrags-
interventies, netwerkgovernance) te identificeren als maakbaarheidsbestuur. Pa-
ragraaf 2.5 taxeert het utopisch gehalte van maakbaarheid in de laatmoderne tijd. 
Paragraaf 2.6, ten slotte, brengt de lijnen van dit hoofdstuk bijeen, contrasteert de 
verschillende typen van maakbaarheidsbestuur en reflecteert nader op de ontwik-
keling van maakbaarheid in de (laat)moderniteit.26 Al met al toont dit hoofdstuk 
de hardnekkige en omvangrijke realiteit van maakbaarheidsbestuur. 
 
2.1  Vroegmoderne opbouwfase 
Wanneer en hoe begint maakbaarheid zich te manifesteren in de praktijk van po-
litiek en bestuur? Vanaf welk moment krijgt het verlangen naar rationele beheer-
sing en technocratisch denken vanuit het wereldbeeld van de machine gestalte in 
de politiek-bestuurlijke praktijk? In hoofdstuk 1 is de vroegmoderniteit aangewe-
zen als het tijdperk waarin het denkbeeld zich ontwikkelt en is de nauwe verbin-
ding met de Verlichtingsgeest gedemonstreerd. In de eeuw waarin de Verlichting 
ook politiek zijn hoogtepunt bereikt begint maakbaarheidsdenken praktisch poli-
tiek gestalte te krijgen. In de achttiende eeuw worden dus de eerste stappen gezet 
op het pad van maakbaarheidsbestuur, die in de negentiende eeuw voorzichtig 
vervolg krijgen.27 Het is in deze periode dat het maken van de samenleving vol-
gens rationele principes ter hand wordt genomen. Dat gebeurt voonamelijk in lan-
den die we nu West-Europa noemen, waarmee onderstreept wordt hoezeer maak-
baarheidsdenken bij onze politieke cultuur hoort (Scott, 1998).  
 De Pruisische vorst Frederik de Grote (1712-1786) wordt wel als eerste staats-
man gezien bij wie maakbaarheidsbestuur concreet gestalte krijgt (Bauman, 1991; 
Spicer, 2001). Deze ‘verlichte despoot’ was bekend met de technisch- 
wetenschappelijke productie van bomen (wat al heel vroeg in de moderniteit een 
terrein van wetenschappelijk-technisch maken was, zie Armytage, 1965) en stoort 
zich eraan dat fruitbomen zo goed gecultiveerd werden, maar mensen niet – ter-
wijl die toch veel meer waard waren. ‘He is the plant we must breed, he deserves 
all our trouble and care’, zo noteert Bauman (1991: 27) de ambitie van Frederik 
de Grote. Tijdens zijn regeerperiode ontplooit Pruissen zich tot de organisatorisch 
meest ontwikkelde landen van het continent, zowel militair, economisch als ad-
ministratief (Spicer, 2001). De visie voor de Pruisische staat behelsde ‘a powerful, 
enlightend, and teleocratic government that could and would organize and man-
age the physical and human resources of the state in the pursuit of important state 
ends’ (ibid.: 39). Die doelen gaan veel verder dan de gebruikelijke vergroting van 
belastinginkomsten voor de vorst en het bewaren van de veiligheid: ze omvatten 
ook ‘the full exploitation of the agricultural, industrial and human resources of the 
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state and the cultivation of public morals’ (ibid.: 39). Daarbij streeft Frederik de 
Grote naar een eenheidsstaat en werkt hij aan centralisatie van het bestuurlijk ap-
paraat: de ambtelijke dienst wordt zijn instrument voor effectieve rationele inter-
ventie. 
 Vervolgens zijn beide revoluties die eind achttiende eeuw plaatsvinden mar-
kante momenten in de opkomst van maakbaarheidsbestuur. Michael Oakeshott 
(1962) schetst hoe de Rede dominant wordt in deze periode. Hij wijst dan op de 
zelfbewuste constitutie van de Verenigde Staten als politieke gemeenschap, maar 
ook op de Verklaring van de Rechten van de Mens: beiden zijn producten van de 
‘politics of rationalism’, het gaat hierin om scheppingen van de menselijke geest. 
De ‘founding fathers’ van Amerika waren, aldus Oakeshott, ervan overtuigd ‘that 
the proper organization of a society and the conduct of its affairs were based upon 
abstract principles, and not upon a tradition’ (1962: 32). Op het Europese conti-
nent geldt de Franse Revolutie als grote doorbraak van dit rationalisme. Zeker 
deze revolutie had utopische trekken, want het ambieerde een alomvattende ver-
andering en beoogde een radicale breuk met het ancien régime-verleden te force-
ren. Deze revolutie wil een geheel nieuwe en rationeel ontworpen maatschappij 
maken. Het is een tijd van ontwikkeling van nieuwe bestuurlijke instituties, van 
onderwijsherziening en zelfs van een poging tot een geheel nieuwe tijdsrekening. 
Symbolisch voor de verstrekkende ambitie is de (gefaalde) poging om een ratio-
neel ontworpen kalender te implementeren (De Haan & Duyvendak, 1997). 
 Ook al is de Franse Revolutie desastreus geëindigd, de geest was uit de fles. 
Vanaf de late achttiende eeuw en zeker in de loop van de negentiende eeuw krijgt 
maakbaarheidsbestuur steeds concreter vorm. James C. Scott heeft in zijn boek 
Seeing like a state (1998) geanalyseerd hoe overheden vanaf de achttiende eeuw 
de samenleving ‘leesbaar’ maken. De premoderne staat ontbreekt het, aldus Scott, 
grotendeels aan informatie (‘data’, zouden we nu zeggen) over het land, burgers, 
welvaart, productie, enzovoorts. De maatschappelijke werkelijkheid met lokale 
tradities is te complex, want veelzijdig en onderling verschillend, om door over-
heden die op grotere afstand staan te kunnen begrijpen, waardoor beheersing niet 
goed mogelijk is. Premoderne overheden zijn dus grotendeels ‘blind’ – en daar 
wordt verandering in aangebracht. Overheden gaan die lokale werkelijkheden her-
schikken vanuit een extern en centraal overheidsperspectief. Dat gebeurt op een 
heel aantal terreinen. Overheden gaan ingrijpen, bijvoorbeeld in de meeteenhe-
den: informele maatstaven (zoals de omschrijving ‘een mandvol’) worden ver-
vangen door formele standaarden van liter en kilo, die een vaste inhoud werden 
toegekend. Hiermee wordt uniformiteit aangebracht, waardoor de administratie 
ervan ten bate van belastingen beter mogelijk werd. De nieuwe meeteenheden 
vormden hiervoor zelfs de voorwaarde: ‘No effective central monitoring or con-
trolled comparisons were possible without standard, fixed units of measurement’ 
(1998: 30).  
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 In het verlengde van deze interventies ligt, zo beschrijft Scott verder, ook de 
introductie van vaste achternamen en de vaststelling van een officiële taal binnen 
een land. Vaste achternamen brengt burgers meer in zicht bij de centrale overheid 
en is eveneens een voorwaarde voor efficiënte belastingen. Een gedeelde taal 
doorbreekt lokale autonomie die door dialecten juist bestendigd wordt. Ook het 
landschap en de steden worden leesbaar gemaakt. Overheden willen meer grip op 
landbouwproductie en ontwikkelen daarvoor kadastrale kaarten om zo objectieve 
informatie te verkrijgen. ‘Land maps in general and cadastral maps in particular 
are designed to make the local situation legible to an outsider’ (Scott, 1998: 45). 
Tegelijkertijd vond herschikking van het land plaats, een meer rationale indeling 
in kavels teneinde productiviteit te vergroten. Bij de uitbouw van steden doen zich 
vergelijkbare processen voor: steden kregen steeds meer zuiver-geometrische vor-
men – rechte lijnen, vaste patronen en gestandaardiseerde bouw zijn veelvuldig 
terug te zien in afbeeldingen (Scott, 1998; zie ook Benevolo, 1967). Redenen voor 
deze rationele stadsplanning zijn niet enkel barokke esthetiek of de immanente 
logica van tekentafelontwerp, maar evengoed volksgezondheid en economische 
ontwikkeling – utilitaire principes (Scott, 1998). 
 Wat zich in al deze gebeurtenissen voordoet, namelijk de ontwikkeling van 
abstracte, schematische, meetbare en universeel geldige kennis en principes, 
noemt Scott ‘state simplification’. Hier staan utilitaire, gedocumenteerde, gestan-
daardiseerde en statistische gegevens centraal, die geaggregeerde feiten kunnen 
opleveren. Dit vormt de noodzakelijke voorwaarde voor centrale beheersing: ‘in 
order for officials to be able to comprehend aspects of the ensemble, that complex 
reality must be reduced to schematic categories’ (1998: 77). Het is een voor-
waarde voor effectieve sturing. Kennis is macht. Het leesbaar maken van de sa-
menleving is ‘immanent in any statecraft that aims at manipulating society’ (1998: 
80). Naarmate de staat meer positieve doelen stelt om te realiseren, is meer kennis 
over die samenleving nodig om haar te kunnen sturen (Scott, 1998). Het is cruci-
aal om te onderstrepen dat dit leesbaar maken niet slechts specifieke kennisverza-
meling betreft, maar tegelijkertijd en inherent ook de sociale en fysieke werke-
lijkheid verandert. Overheden worden zo namelijk veel explicieter aanwezig in 
het leven van burgers en lokale gemeenschappen, zo laat Scott zien. Verandering 
in meeteenheden zorgt voor verandering in lokale handel, landherschikking gaat 
gepaard met andere productiewijzen, kadastrale kaarten maakt onafhankelijk op-
treden van overheden in lokale gemeenschappen mogelijk. De buitenstaander kan 
nu zelf de weg vinden. Meer algemeen gezegd bevordert dit leesbaar maken de 
rationalisering van de samenleving als zodanig. Nederland liep hierin volgens 
Scott zelfs voorop.28 
 Niet alleen wordt de fysieke ruimte leesbaar gemaakt, de fysieke ruimte is 
eveneens het eerste grote domein waarop de overheid actief als homo faber gaat 
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optreden en het laissez faire principe loslaat. Voor Nederland is dat treffend be-
schreven door Auke van der Woud (2006) in De nieuwe wereld. Het politiek-
bestuurlijk maken richt zich dan op de beheersing van de natuur in brede zin, ‘het 
verkrijgen van macht over tijd en ruimte’, in de woorden van Van der Woud. Dan 
gaat het zowel om de ontwikkeling van infrastructuur zoals het aanleggen van 
(spoor)wegennet, kanalen, moderne communicatie en elektriciteit, alsook om het 
maken van nieuw land door droogleggingen, polderontwikkeling en watermana-
gement. In de gehanteerde werkwijzen komen diverse elementen van het denk- 
en handelingspatroon van de maakbaarheid naar voren. De moderne techniek is 
leidend, het maken vindt plaats door machinale productie – het is de eeuw van de 
mechanisatie. Techniekwetenschappen en in het bijzonder ook wiskunde en aard-
rijkskunde vormen belangrijke disciplines voor relevante kennisproductie. De in-
genieur is dé figuur van het negentiende-eeuwse maken en heeft vaak ook in het 
ambtelijk apparaat een prominente positie. Deze technische ontwikkeling – en 
daar komt de bestuurlijke kant van deze maakbaarheidsprojecten – staat onder 
leiding van de overheid. Het zijn overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat en 
de Polytechnische School in Delft die de normen van de technische cultuur in 
Nederland gaan bepalen. De regering houdt het directe toezicht over het belang-
rijkste technische onderwijs en stelt de (vaak koninklijke) instituten aan die de 
leiding hebben over de innovaties. Ondertussen wordt de natuur steeds meer als 
een ‘ding’ opgevat, als instrument voor economische productiviteit. Met die blik 
wordt het landschap ontwikkeld (Van der Woud, 2006).  
 Dit leesbaar maken van de samenleving en het maken van de fysieke ruimte 
vergt ook aanpassing van het bestuurlijk-staatkundig stelsel. De opkomst van 
maakbaarheidsbestuur gaat daarom gepaard met de ontwikkeling van het bestuur-
lijk-staatkundig apparaat zelf: de inrichting van de overheid wordt dus zelf object 
van maakbaarheid. In de negentiende eeuw – en 1848 in het bijzonder – wordt de 
moderne juridische structuur van de rechtsstaat, het democratisch politiek bestel, 
en de grond- en burgerrechten ‘gemaakt’, rationeel ontworpen en ingericht (Duy-
vendak & De Haan, 1997; Stout, 2015). Bestuurlijk vinden processen van centra-
lisering en de vorming van de eenheidsstaat plaats (Boels, 2011) – zoals in hoofd-
stuk 1 beargumenteerd, een belangrijke voorwaarde en instrument voor het 
productief maken van de samenleving en zelf symbool van de technocratische 
methode.  
 Nauw hieraan verwant is de opkomst van de bureaucratie als dominante orga-
nisatievorm. Niet voor niets wordt vaak over de bureaucratie als machine gespro-
ken. Juist de bureaucratische organisatie is voertuig voor maakbaarheidsbestuur. 
De bureaucratie bevat veel familiekenmerken van het maakbaarheidsparadigma: 
het bedient zich van doelrationaliteit met efficiëntie als kerncriterium, het krijgt 
met standaardisering en protocollering van regels een mechanistisch karakter, het 
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verkiest technisch-rationele expertise en hiërarchische sturing boven open samen-
werking en onttrekt zich aan politiek debat – en is daarmee technocratisch van 
aard (Low, 1991). Voor Weber  was het ook de organisatievorm die verbonden is 
aan het proces van rationalisering, de oriëntatie op de instrumentele rationaliteit 
tegenover waardengeladen en traditiegebonden handelen. ‘Bureaucracy offered 
the maximum potential for speed of corporate action and calculability of results’ 
(Low, 1991: 68). De opkomst van de bureaucratie rationaliseert macht en beheer-
sing, evenals de legitimering daarvan.  
 Deze blik op de achttiende en negentiende eeuw laten de nadrukkelijke mani-
festaties van het beheersingsideaal zien. De ‘zin’ van het leesbaar maken van de 
samenleving, van de ontwikkeling van een effectieve infrastructuur en rationele 
bestuurlijke organisatie ligt in het streven naar beheersing. Het denk- en hande-
lingspatroon of wereldbeeld van de machine blijkt zich eveneens prominent te 
manifesteren. Het leesbaar maken van de samenleving is een uitwerking van de 
epistemologie van het machinemodel, want het draait om een specifiek type tech-
nische en ‘positieve’ kennis, om abstracte representaties. In de ontwikkeling van 
de bureaucratie komt de technocratische stijl tot uitdrukking. De realisering van 
infrastructuur toont de behoefte aan productiviteit, wat een kerndimensie is van 
de ontologie van het machinemodel. Hier zien we, kortom, maakbaarheidsbestuur 
in aanbouw. 
 
2.2  Hoogmoderne uitbouwfase 
Nadat in de negentiende eeuw de basis gelegd is van maakbaarheidsbestuur komt 
het streven naar beheersing in de twintigste eeuw veelomvattender tot ontwikke-
ling. Ook op andere terreinen verlaten centrale overheden het laissez-faire prin-
cipe en komt de ‘interventiestaat’ tot ontwikkeling (zoals J.A.A. van Doorn dat 
noemde, 1984). De overheid intervenieert steeds intensiever, treedt nadrukkelij-
ker op in de samenleving. Tussen ongeveer 1880 en 1980 vond een proces van 
collectivisering plaats, zowel in onze samenleving als elders in West-Europa en 
in Amerika, waarbij overheden gaan ingrijpen op een veelheid van maatschappe-
lijke terreinen (De Swaan, 1989). Voor grootschalige interventie neemt Amerika 
in de jaren dertig het voortouw met de New Deal politiek (Van Oenen, 2008; Fi-
scher, 1990). West-Europese landen, waaronder Nederland, ontwikkelen in de ja-
ren veertig blauwdrukken voor een welvaartsstaat, die na de Tweede Wereldoor-
log wordt opgebouwd (Peper, 1998).29 Maakbaarheidsdenken krijgt dan verder 
gestalte op het fysieke domein, in Nederland prominent met de Deltawerken en 
de realisering van Flevoland als heel nieuwe provincie.30 Daarnaast wordt vooral 
het sociaaleconomische domein object van overheidsinterventie: sociale zeker-
heidsvoorzieningen worden opgebouwd en keynesiaanse economische politiek 
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wordt leidend. Vanaf de jaren zestig krijgen overheidsinterventies nog een bre-
dere focus, door de opkomst van welzijnsbeleid gericht op emancipatie en indivi-
duele ontplooiing (De Haan, 1997; Duyvendak, 1999).  
 De opbouw van de welvaartsstaat (of: verzorgingsstaat) moet nadrukkelijk als 
manifestatie van maakbaarheidsbestuur begrepen worden. De ambities waren 
groots: ‘Het stelsel is de uitdrukking van het kennelijke vermogen van de moderne 
maatschappij tot het construeren van grootscheepse voorzieningen, als zodanig 
symbolisch voor een tijdperk waarin de mens zelf zijn lot in handen neemt’, zo 
merkten Van Doorn & Schuyt (1978a: 10) daarover al op. De interventies zijn 
expliciet gericht op en veronderstellen het vermogen van beheersing door de over-
heid. De welvaartsstaat is immers ‘een verzameling instrumenten die maatschap-
pelijke risico’s afdekken en voor tegenspoed compenseren’ (Van Kersbergen & 
De Vis, 2016: 24). En keynesiaanse economische politiek gaat uit van het ver-
mogen van overheden om markten te kunnen corrigeren, door het bedrijven van 
conjunctuurpolitiek waarbij economische schommelingen bijgestuurd worden 
(Peper, 1998). Het doel ervan is bescherming tegen het noodlot, het bieden van 
bestaanszekerheid en bevorderen van materieel-economische en culturele voor-
uitgang. Het moest bovendien een liberaal-democratisch alternatief voor fascisme 
en communisme zijn.31 Hoe ver de spirit van moderniseringsverlangen in Neder-
land reikt blijkt bijvoorbeeld uit Nieuw Babylon in aanbouw (1995) van historicus 
James Kennedy: Nederland moest ‘gidsland’ worden in de wereld.  
 Dat de verzorgingsstaat een vorm van maakbaarheidsbestuur is blijkt niet al-
leen uit de ambities, maar vooral ook uit de wijze waarop de publieke zaak wordt 
vormgegeven en getransformeerd. Een constante diagnose over de moderne sa-
menleving is de verdringing van de waardenrationaliteit door de doelrationaliteit 
(Van der Loo & Van Reijen, 1990). De vormgeving van de publieke zaak is in 
deze eeuw een kwestie van ‘politics of expertise’, van technocratisch handelen 
(Fischer, 1990). Een totale technocratie komt niet tot stand – een democratisch 
gekozen politieke elite blijft leidend –, maar een technische benadering en weten-
schappelijke beantwoording van maatschappelijke vraagstukken wordt wel de ba-
sis van politiek en bestuur. Hoe fundamenteel de publieke zaak wijzigt is al vroeg 
door Habermas (1962) duidelijk gemaakt: van een zaak waarin burgers bijeenko-
men, is het een plaats van belangenuitwisseling geworden en een zaak waarin 
burgers consumenten zijn. De publieke zaak wordt het terrein van belangen en 
diensten, geleverd door de overheid, dan wel geleverd door de markt en be-
schermd door de overheid, voor haar burgers (zie Frederickson, 1997; Pesch, 
2008). Terugvertaald in maakbaarheidstermen: de publieke zaak wordt een pro-
ductiemachine, een terrein waarin principes van nut en instrumenteel handelen 
voorop staan. 
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Technocratische planning 
De meest toonaangevende technocratische praktijk van de hoogmoderne fase van 
maakbaarheidsbestuur is onmiskenbaar ‘planningspolitiek’. Zowel internationaal 
alsook in Nederland is planning dé term en dé activiteit voor het maken van de 
samenleving (Hayek, 1944; Fischer, 1990; Scott, 1998). In het Nederlands was 
‘planning’ in elk geval tot in de jaren zeventig synoniem voor ‘maakbaarheid’. 
Maakbaarheid betekende het planmatig vormgeven van de werkelijkheid; plan-
ning betekende het ordenen en beheerst tot ontwikkeling brengen van de samen-
leving (Duyvendak, 1999). Planningsactiviteiten draaien om centrale aansturing 
van productie en bestedingen, en planning wordt ingezet in diverse fasen van het 
beleidsproces. In brede zin is planning ‘alles wat bijdraagt tot een systematische 
beleidsvoering: het aanwenden van wetenschappelijk onderzoek, het rationalise-
ren van beslissingsprocessen, het bewustmaken van doeleinden en middelen’ en 
meer specifiek gaat het om de ‘voorbereiding van beleid met behulp van resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek’ (Van Tienen, 1971: 51).32 Of zoals Van Gun-
steren (1976: 1) het definieert: ‘It can be characterized as central control of com-
plex networks of interdependencies on the basis of scientific knowledge by way 
of big formal organizations’. 
 Planningspolitiek is in alle opzichten hét symbool van hoogmodern maakbaar-
heidsbestuur.33 Tot de meest vooraanstaande modellen in deze periode behoren 
de rationele (orthodoxe) en systeemrationele planning.34 Deze planningsbenade-
ringen leunen sterk op de Verlichtingsrationaliteit (zie ook Allmendinger, 2001), 
wat tot uiting komt in de nadrukkelijke concentratie op wetenschappelijk onder-
bouwde berekening van de middelen bij politiek bepaalde doelen. Hierin ligt ook 
het wezen van planning, ‘ze beoogt de instelling, verbetering of uitbreiding van 
de systemen van doel-rationeel handelen’ (Habermas, 1973: 27). Het technocrati-
sche karakter komt vervolgens verder tot uitdrukking in de positie van de planner. 
Van Gunsteren typeert planningspolitiek als een ‘rational-central-rule approach’, 
om het hiërarchisch-centralistische perspectief ervan tot uitdrukking te brengen. 
Van Gunsteren (1976) stelt zelfs dat de planner zichzelf als filosoof-koning ziet. 
Planning wordt opgevat als een activiteit van experts, van centrale aansturing. Als 
een Hobbesiaans vorst wil de planner vanuit het centrum de uitvoering van beleid 
bepalen.  
 Planning is dus hiërarchisch, top-down, gericht op beheersing.35 Dit geldt ook 
(en nog sterker) voor de systeembenadering. Door de samenleving als geheel van 
subsystemen te begrijpen met een eigen autonome dynamiek relativeert het wel 
directe causale dynamiek (in tegenstelling tot de rationele orthodoxe planning), 
maar ook systeemplanning baseert zich op expertkennis, is eveneens 
instrumenteel-rationeel en beoogt ontwikkeling van systemen te plannen, en 
streeft zo alsnog naar beheersing, maar nu van systemen (Van Gunsteren, 1976; 
Allmendinger, 2002). Machine-denken komt in beide planningsmodellen 
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bovendien tot uitdrukking door de simplistisch-mechanische opvatting van 
regeltoepassing en implementatie van gepland beleid. Orthodoxe- en 
systeemplanners gaan uit van de mogelijkheid van directe en eenduidige 
regeltoepassing, miskennen de rol van interpretatie en leerprocessen in de 
uitvoeringspraktijk. In systeem-planning, zo oordeelt van Gunsteren (1976: 39), 
‘Human beings and subsystems are still treated as operation units’, en zo blijft de 
uitvoering van planning een machinematige activiteit.36 
 
Wetenschappelijke beleidsvoering  
Met deze planningspolitiek heeft de sociaalwetenschappelijke kennisproductie 
een hoge vlucht genomen. Sociaal- en menswetenschappelijke kennis worden 
hoeksteen van beleid (Ziemann et al., 2012) en het fenomeen van ‘policy analysis’ 
of ‘beleidsonderzoek’ komt centraal te staan (Van Hoesel, Leeuw & Mevissen, 
2005; Van Nispen & Scholten, 2015). De omvang waarmee beleidswetenschap-
pelijk onderzoek gestalte heeft gekregen is veelzeggend voor de intensiteit van 
maakbaarheidsbestuur in de twintigste eeuw. Belangrijke momenten zijn de op-
richting van tal van overheid gelieerde kennisinstellingen. In 1945 werd het Cen-
traal Planbureau (CPB) opgericht en in de jaren zeventig het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) (Duyvendak, 1999; Peper, 1998). De rol van deze instituties was (en is) 
het maken van prognoses van maatschappelijke ontwikkelingen voor beleid en 
het wetenschappelijk doordenken van beleidsvoornemens. Ze produceren geab-
straheerde representaties van de werkelijkheid, rekenkundige analyses en schet-
sen mogelijke toekomsten, waarmee ze in termen van het wereldbeeld van de 
maakbaarheid de kennisbasis voor ‘social engineering’ leverden. 
 Naast de planbureaus en adviesraden wordt in het bijzonder voor de sociologie 
een prominente rol weggelegd. De sociologie ontwikkelt zich in de jaren vijftig 
en zestig, in de woorden van Jacques van Doorn (1989), tot ‘interventieweten-
schap’. Sociologen worden ‘sociale ingenieurs’, die bij ontwerp en uitvoering van 
sociaal beleid een belangrijke rol spelen (Peper, 1998; Duyvendak, 1999). Dat het 
maakbaarheidsdenken aanwezig is in de toenmalige sociologie blijkt uit de sterke 
oriëntatie op de functionalistische stroming in de sociologie, waarin de werkelijk-
heid een objectieve werkelijkheid was, waarin problemen als technische fouten 
opgespoord en gerepareerd konden worden en waarbij sociologische interventie 
derhalve een waarden-neutrale (instrumentele) aangelegenheid was (Peper, 
1998). In termen van het wereldbeeld van de maakbaarheid gaat het hier om een 
mechanische opvatting van en verhouding tot de werkelijkheid. Zeker tot de tijd 
van de culturele revolutie (de jaren zestig) is daarbij een collectivistische ontolo-
gie leidend, en derhalve moeten voornamelijk de juiste sociale structuren gemaakt 
worden (Duyvendak, 1999). 
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 Niet alleen in de fase van beleidsvorming en de wetenschappelijke advisering 
is maakbaarheidsdenken volop aanwezig, ook de fase van beleidsuitvoering (in 
de publieke voorzieningen) wordt gestempeld door maakbaarheidsdenken. Een 
aantal zaken springt in het oog. Zo gaat de realisering van de verzorgingsstaat 
gepaard met ‘classificatie’, het systematisch indelen van de bevolking in catego-
rieën, verwerkt in tal van registratiesystemen (De Beus, 1986). Dit classificeren 
vormt een instrumentarium om de waarden en voorzieningen te kunnen verdelen, 
het maakt doelmatige interventie mogelijk en ‘behoort tot de sociaal-technolo-
gische uitrusting van de beleidsvoerder’ (Van Doorn, 1986: 40). Het is de voort-
zetting van het leesbaar maken van de samenleving. De verzorgingsstaat wordt 
daarom ook wel de ‘geconstrueerde samenleving’ genoemd (De Beus & Van 
Doorn, 1986).  
 Daarnaast gaat de opbouw van de verzorgingsstaat gepaard met de groei van 
de professionele klasse en dus ook met een toename aan specifieke rationele be-
naderingen of ‘expertise’ van sociale problemen (De Swaan, 1989). Hoewel de 
term ‘professional’ anno nu verbonden wordt met een kritiek op maakbaarheid, is 
dat niet vanzelfsprekend het geval. Rittel & Webber (1973: 158) schrijven: ‘Pro-
fessionalism has been understood to be one of the major instruments for perfecta-
bility’, want de hoogmoderne professional baseert zich op wetenschappelijke ken-
nis, en professies worden gezien als ‘medium through which the knowledge of 
science is applied’. Daarmee wordt een professie een ‘subset of engineering’.  
 Naast de bureaucratie als organisatievorm van maakbaarheidsbestuur (zie pa-
ragraaf 1) ontwikkelde het welbekende ‘scientific management’ zich tot dominant 
model van organisatie van de publieke dienstverlening (zie voor een historisch 
overzicht Olson, 2015). Juist ook ‘scientific management’ als organisatiemethode 
draagt het stempel van maakbaarheidsdenken: oorspronkelijk ontwikkeld in de 
context van industriële productie beoogde het scientific management de rationa-
lisering en standaardisering van het productieproces. Van Doorn (1989: 39) stelt 
hierover dat taylorisme een ‘vrijwel ongelimiteerd geloof in de mogelijkheid van 
rationeel-organisatorische beheersing van de werkelijkheid’ behelsde. En inder-
daad zijn diverse dimensies van het wereldbeeld van de machine waarneembaar: 
het doel is vergroting van productiviteit op de werkvloer, gecombineerd met toe-
nemende welvaart voor werknemers (uiting van het ethos van maakbaarheid, de 
vergroting van geluk). Daarbij is vergroting van de efficiëntie in handelingen van 
werknemers cruciaal (de instrumentele rationaliteit). Om dat te realiseren worden 
werkwijzen vanuit ‘wetenschappelijke’ experimenten gestandaardiseerd en gera-
tionaliseerd (Taylor, 1911; Olson, 2015). Dat vereist dat de ‘rule of the tumb’ 
vervangen moest worden, waarbij bovendien een nieuwe scheiding tussen ma-
nagement en uitvoering wordt aangebracht (het technocratisch principe). ‘Taylor 
argued that workmen should have little, if any, flexibility in choosing how to un-
dertake their work’ (Olson, 2015: 4).  
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Niet-utopisch collectivisme  
Met deze schets hebben we in grote lijnen het Nederlandse (en West-Europese) 
maakbaarheidsbestuur van midden twintigste eeuw te pakken. De bestuurlijke 
handelingsrepertoires van de welvaartsstaat zijn volop als maakbaarheidsbestuur 
te begrijpen. Het voorgaande recapitulerend zien we hoge ambities of idealen: 
compensatie van leed, bescherming tegen het lot en bevordering van vooruitgang. 
De stemming is optimistisch, het is een tijd van vooruitgangsgeloof, van vertrou-
wen in rationaliteit. Daarop wijst ook de term ‘hoogmodern’, door David Harvey 
(1989) gemunt om deze tijdgeest te typeren (zie ook Scott, 1998: 377). Professi-
onals en planningspolitiek zijn uiting van de technocratische praxeologie; plan-
bureaus en de sociologie als interventiewetenschap uiting van de machine- 
epistemologie; en het leesbaar maken van de samenleving, bureaucratie en  
systeemdenken uiting van de machine-ontologie. Het maken richt zich op het col-
lectief, de samenleving als een geheel, de opbouw van publieke voorzieningen. 
Maar hoewel de verzorgingsstaat als maakbaarheidsbestuur een sociaaldemocra-
tisch stempel draagt, geldt dat liberalen en christendemocraten daar evengoed aan 
meegebouwd hebben in de naoorlogse periode (De Beus, 1984; De Haan, 1997). 
 Ondertussen is de verzorgingsstatelijke maakbaarheid niet als utopische poli-
tiek te bestempelen. Het Nederlandse maakbaarheidsbestuur is in deze periode 
uiteindelijk tamelijk begrensd of gematigd zeker ten opzichte van communisti-
sche maakbaarheidsprojecten aan bijvoorbeeld de oostkant van Europa. Van uto-
pische methoden was nauwelijks sprake, de karakteristieke elementen van utopi-
sche maakbaarheid zijn er niet in terug te vinden. Ten eerste, eenduidige visies op 
een ideale toekomst tegenover een somber ‘heden’ zijn er maar beperkt, van on-
derschikking van het individu aan het collectief is maar beperkt sprake. Juist zodra 
de ‘planning van ontplooiing’ te paternalistisch wordt, vindt een expliciete omslag 
plaats, een afwijzing van het maakbaarheidsdenken (Duyvendak, 1999). Ten 
tweede vindt ook geen radicale breuk met het verleden plaats en een gedetail-
leerde totale regulering van het leven blijft grotendeels achterwege. Pragmatische 
en geleidelijke bestuurlijke ingrepen tot beheersing waren leidend (Duyvendak, 
1999; Lijphart, 1967). Wat Popper ‘piecemeal engineering’ noemde, geldt na-
drukkelijk voor het Nederlandse maakbaarheidsbestuur van deze periode.  
 Grootsere ambities vanuit de sociaaldemocratie richting een geleide planeco-
nomie en socialisatie (het tot gemeenschappelijk bezit maken) van productiemid-
delen komen niet van de grond.37 En hoezeer de planbureaus ook tekenend zijn 
voor het vermeende beheersingsvermogen van de staat, het is evenzo typerend dat 
de planbureaus als het CPB al vanaf het begin slechts een adviserende en geen 
beleidsbepalende taak krijgen (Lehning, 1984). Een utopische opleving vindt pas 
eind jaren zestig en in de jaren zeventig plaats, onder leiding van het neomarxisme 
(Kumar, 1987). In het verlengde daarvan ontwikkelt zich ook een kritische stro-
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ming in planningstheorie. Planning komt dan in het teken van ‘radicale maat-
schappijverandering’ te staan (Duyvendak, 1999; Allmendinger, 2002).38 Deze 
beweging is in Nederland echter niet echt doorgebroken (Duyvendak, 1999, zie 
ook Esterik, 2016). De jaren zeventig zijn eveneens de periode van toenemende 
focus op vrijheid en democratisering: bestuur werd geacht ‘interactief’ te worden 
(Van Oenen, 2011). Zoals in hoofdstuk 3 zal worden uitgewerkt staat democrati-
sering haaks op maakbaarheidsdenken. Daarom is het begrijpelijk dat dit proces 
van democratisering eveneens een temperende werking heeft gehad op de collec-
tivistisch-technocratische bestuurspraktijk (Duyvendak, 1999; Van Oenen, 2008).  
 
2.3  Een laatmoderne doorstart 
Dat het expliciete geloof of vertrouwen in dit hoogmoderne patroon van maak-
baarheidsbestuur teloorgegaan is, behoort tot de gemeenplaatsen van onze poli-
tieke cultuur en het bestuurskundig denken erover. Dit boek opende daar ook mee. 
Inderdaad is de idee van maakbaarheid vanuit centrale planning geërodeerd en 
eveneens is de ambitie van een omvattende verzorgingsstaat geproblematiseerd 
(Duyvendak, 1999). Dat betekent echter nog niet dat maakbaarheidsdenken daar-
mee ook zijn einde heeft gevonden. Van afscheid van de maakbaarheid zou – lo-
gisch geredeneerd – sprake zijn wanneer nauwelijks tot geen ambities en verlan-
gens zijn om zaken te ‘fixen’ of wanneer beheersing van het noodlot of realisering 
van volmaaktheid geen ideaal meer is. Een afscheid van maakbaarheidsdenken 
zou blijken uit handelingsrepertoires die het tegendeel zijn van het wereldbeeld 
van de machine. Van dit alles is echter geen sprake in de samenleving zoals die 
zich in de achterliggende dertig jaar heeft ontwikkeld. Studies aan het eind jaren 
negentig drukken allemaal twijfel uit dat met de crisis van de verzorgingsstaat 
maakbaarheid ten einde was (Peper, 1998; Duyvendak & De Haan, 1997; Duy-
vendak, 1999). En ze hebben gelijk gekregen, zo zal het vervolg van dit hoofdstuk 
laten zien. 
 Wat heeft plaatsgevonden is een halfslachtige afrekening van maakbaarheid 
(Hilhorst, 1997): een afrekening met de sociaaldemocratische traditie van maak-
baarheid via centrale planning, met een grote overheid die als emancipatievoer-
tuig dient en met vooruitgangsdenken, maar geen afrekening met elke vorm van 
rationele sturing en elke politieke beheersingsambitie. Alweer in de jaren negentig 
maakte de maakbaarheidskritiek van de jaren zeventig en tachtig plaats voor ‘stro-
perigheidskritiek’, kritiek op een trage en besluiteloze overheid (Hendriks & Too-
nen, 1998). ‘Daadkracht’ werd een belangrijke term. Ook de hervorming van de 
verzorgingsstaat, die vanaf de jaren tachtig ter hand werd genomen, kan in retro-
spectief als maakbaarheidsproject gezien worden. Zoals Abram de Swaan ooit 
heeft opgemerkt: ‘Ook bezuinigingen zijn centrale ingrepen die ten slotte zelfs 
weer centralisering kunnen versterken’ (1989: 21). De hervorming van de verzor-
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gingsstaat en het efficiënter maken van publieke dienstverlening door privatise-
ring, verzelfstandiging en bedrijfsmatiger werken werden zelf grote idealen, bo-
vendien begeleid door centrale beleidsplannen – de hervormingen werden geleid 
door nationale wetgevingsherziening en centraal geleide transities in uitvoerings-
praktijken (zie bijv. Kuiper, 2011). Het draaide om beheersing van de ‘gestag-
neerde’ verzorgingsstaat.  
 Wel heeft ondertussen een belangrijke verschuiving plaatsgevonden. Wanneer 
tegenwoordig de notie van maakbaarheid klinkt is dat veelal in relatie tot mens en 
techniek (vooral ook op medisch gebied en het terrein van gezondheid): niet zo-
zeer de samenleving als collectief zou maakbaar zijn, maar de mens als individu 
is maakbaar (Koops et al., 2009; Verhaeghe, 2012; Sloterdijk, 2012; Adelaar, 
2017). Daarmee vindt een verschuiving in focus op het ‘object’ van maakbaarheid 
plaats, maar ook een verschuiving in het ‘subject’ ervan. Niet langer centrale 
(overheids)instanties zijn alleen de makers; de mens wordt in onze tijd steeds 
meer zelf als maker van zijn eigen leven gezien. Dat is ook de strekking van de 
idee dat het individu maakbaar is: je maakt je eigen leven.  
 Hiermee zijn we aangekomen bij een belangrijk punt van wat de ‘laatmoderne’ 
fase van de moderniteit wordt genoemd, in elk geval zoals Anthony Giddens 
(1990, 1994) die heeft opgevat. Grote maatschappelijke processen van 
rationalisering en individualisering zijn tot verdere ontplooiing gekomen, 
waardoor bindingen met tradities verder zijn afgenomen en het individu 
nadrukkelijker als autonoom subject moet gaan handelen. Mensen doen aan 
‘levensplanning’ en zijn bezig met ‘zelfactualisering’ en zijn zo hun bestaan aan 
het ‘maken’. De wereld is niet ‘postmodern’ geworden, maar is in een nieuwe fase 
van de moderniteit beland, een waarin de modernisering en dus ook de 
maakbaarheidsgedachte is geradicaliseerd (Lash, 1994; Trommel, 2009). 
 Dat is ook op politiek-bestuurlijk terrein waarneembaar: daar heeft maakbaar-
heidsdenken zich eveneens verder ontwikkeld dan enkel als ‘afslankproject’ van 
de verzorgingsstaat. Politiek en beleid zijn gaan bijdragen aan de bevordering van 
het maakbare individu. Aan het slot van zijn studie De planning van ontplooiing 
signaleert Jan Willem Duyvendak (1999) al dat onder de paarse kabinetten nieuwe 
ambities tot het maken van de samenleving werden ontwikkeld. Die paarse coali-
tie heeft, aldus Duyvendak ‘de revolutionaire ambitie om Nederland opnieuw op 
de kaart te zetten (…)’ (1999: 111). Hoewel het de periode is waarin een verschui-
ving plaatsvindt in oriëntatie van staat naar markt, betekent het geenszins enkel 
een terugtreden van de overheid. De overheid doet juist veel investeringen en in-
terventies om de markt te laten ontplooien, bijvoorbeeld als aannemer rond pu-
blieke infrastructuur. Ook op het sociale domein worden nieuwe maakbaarheids-
ambities ontwikkeld. Duyvendak wijst dan op het opkomend activeringsbeleid 
rond werk en sociale zekerheid, opvoedingsondersteuning voor achtergestelden, 
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verplichte inburgering voor immigranten, meer dwangbevoegdheid in de hulpver-
lening, en concludeert vervolgens: ‘Weinigen lijken nog te twijfelen aan het ver-
mogen van de politiek om deze plannen te realiseren, laat staan dat er geluiden 
opklinken die de ambities als zodanig ter discussie stellen’, zo vat Duyvendak de 
tijdgeest van de jaren negentig samen (1999: 109). 
 In de eenentwintigste eeuw heeft de herleving van maakbaarheidsambities 
zich verder doorgezet. Inmiddels wordt gesproken over ‘new welfare’, sociaal be-
leid met als essentie dat overheidsinspanningen zich richten op responsabilisering 
van burgers (Engelen, Hemerijck & Trommel, 2007). Hierin gaat het om het be-
ïnvloeden van levensstijlen, waarbij de ‘burger moet worden toegerust om een 
verstandig, gezond en productief leven te leiden’ (Trommel, 2009: 16). Hoe ‘goed 
leven’ eruitziet wordt nadrukkelijker door de overheid bepaald. In plaats van een 
terugtocht van een verzorgingsstaat naar een nachtwakersstaat vindt een doortocht 
plaats richting wat Rik Peeters (2015) een ‘poortwachterstaat’ noemt. Dat is een 
overheid ‘die de toegang tot de poorten van de verzorgingsstaat bewaakt en te-
genover sociale rechten verplichtende tegenprestaties plaatst’ (Peeters, 2015: 
131). Beleid is erop gericht dat zo weinig mogelijk van het verzorgingsstatelijke 
vangnet gebruik gemaakt hoeft te worden. Onder specifieke voorwaarden – ge-
zonde leefstijl, participatie, tegenprestatie – komen mensen in aanmerking voor 
voorzieningen. Idealiter hebben burgers overheidsvoorzieningen niet nodig. Soli-
dariteit heeft in de poortwachterstaat de betekenis gekregen van ‘geen onnodige 
aanspraken te maken op collectieve voorzieningen van zorg en zekerheid’ (Pee-
ters 2015: 133).  
 In de poortwachterstaat van ‘new welfare’ wordt met ‘participatie benadrukt 
dat niet de instituties van zorg en zekerheid, maar vooral het gedrag en de keuzes 
van burgers de aanknopingspunten van beleid zijn’ (Peeters, 2015: 125). De notie 
‘eigen verantwoordelijkheid’ is daarom te begrijpen als een ‘bestuurstechniek’ 
gericht op beheersing en niet als nieuwe focus op vrijheid (Ossewaarde, 2006). 
‘Eigen verantwoordelijkheid’ appelleert aan zelfbestuur; alleen wanneer het indi-
vidu daartoe niet in staat is, wordt alsnog repressief ingegrepen (Schinkel & Van 
Houdt, 2010). Vergelijkbare dynamiek is zichtbaar op het gebied van samenleven. 
Overheden streven ernaar het sociale weefsel van de samenleving te ‘genezen’. 
Het gaat om top-down georganiseerd samenlevingsherstel, door Trommel (2009: 
18) ‘New Social Governance’ genoemd. Via allerlei vormen van actief burger-
schap en door interventieteams en ketensamenwerking vindt ‘manufacturing’ van 
de civil society plaats, ten einde gemeenschappen geschikt te maken voor verant-
woordelijkheid voor publieke zaken (Brandsen, Trommel & Verschuere, 2017). 
Naast het ideaal van productiviteit is vooral ‘veiligheid’, de afwezigheid van on-
gerief, als overkoepelend laatmodern maakbaarheidsideaal geïdentificeerd. Het 
gaat dan om het maken van een maatschappelijke omgeving waarin het individu 
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gelukkig kan leven, zonder gevaren of risico op slachtofferschap (Boutellier, 
2005; Van Oenen, 2011). 
 Een belangrijke indicator waaruit blijkt dat het bij deze ambities gaat om 
maakbaarheidsdenken is de continuering van de instrumentele rationaliteit en we-
tenschappelijke kennis als basis voor beleid. Het ‘kennis is macht’-principe is nog 
steeds leidend, zoals Frissen (2013) constateerde: meer kennis geldt als basis voor 
beter beleid, en wanneer beleid faalt is nieuw onderzoek en beleid gewenst. De 
industrie van beleidsonderzoek vanuit universiteiten en andere kennisinstituties 
floreert als basis voor beleidsvorming (Van Nispen & Scholten 2015). Alhoewel 
het centralistische planningsdenken is gerelativeerd en zich heeft ontwikkeld naar 
meer collaboratieve vormen (Allmendinger, 2001) heeft het rationalisme in beleid 
en politiek ondermeer in de ‘evidence based policy’ een nieuw gezicht gekregen. 
Juist het principe van ‘evidence based’ is gebaseerd op de idee van empirisch-
wetenschappelijk onderzoek als fundering voor beleidsmatig handelen. Discipli-
nes als de sociologie mogen de epistemologische kritiek op maakbaarheidspreten-
ties serieus hebben genomen, maar dat geldt niet voor veel andere disciplines. 
Instituties als het CPB krijgen met hun cijfermatige ramingen en prognoses volop 
de ruimte van de politiek (Duyvendak, 1994) – een constatering die meer dan 
twintig jaar later nauwelijks gerelativeerd kan worden (Schinkel, 2012).39 
 Dat het in de ontwikkeling van de ‘poortwachterstaat’ gaat om maakbaarheids-
ambities, krijgen we nog scherper in beeld wanneer gelet wordt op hét beleidsma-
tige focuspunt: preventie. Bestuurskundige Rik Peeters heeft dat in zijn studie 
Verlangen naar voorkomen (2015) fraai geanalyseerd. Preventief beleid loopt als 
een rode draad door beleidsterreinen van criminaliteit, woningbouw, volksge-
zondheid, onderwijs en opvoeding. De ambitie tot preventie is bij uitstek mani-
festatie van maakbaarheidsdenken. Preventie is ‘het intentioneel nemen van maat-
regelen gericht op het voorkomen of afwenden van een ongewenst geachte 
toekomst’ (Peeters, 2015: 19). Het gaat om mensen verleiden tot bepaalde keuzes. 
De ambitie is het ‘ontlokken van gewenst gedrag’. Daarbij is de menselijke geest 
(en niet zijn lichaam) aangrijpingspunt voor bestuurlijke interventie. Preventie is 
een handelingsstrategie die niet kan leven met noodlot en uitgaat van de moge-
lijkheid van anticipatie, het vermogen om een andere mogelijke toekomst voor te 
stellen. Het veronderstelt de mogelijkheid om (vroegtijdige) interventies te doen. 
Preventie gaat ook uit van causaal denken: ‘In principe berust preventie […] op 
een verondersteld causaal schema tussen toekomstige schade en risicofactoren 
voor die schade in het heden’ (Peeters, 2015: 37). Sleutelwoord bij preventie is 
vervolgens ‘risicobepaling’. De basis van risicobepaling is enerzijds kansbereke-
ning en statistiek, anderzijds zijn ‘professionele inschattingen’ van artsen, ambte-
naren en andere professionals leidend. Dat maakt preventie een rationele, weten-
schappelijke en technocratische activiteit.  
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 De grote nadruk op preventie is volgens Peeters (2015) te begrijpen als een 
verdere aanscherping van maakbaarheidsdenken, van het denken over risico en 
verantwoordelijkheid. Waar risico eerst een zaak van individuele verantwoorde-
lijkheid was, is het in de verzorgingsstaat een collectieve aangelegenheid gewor-
den waar compensatie centraal staat. ‘De afgelopen decennia is daar dan het voor-
komen van schade bij gekomen: in plaats van compensatie en verzekering worden 
risico’s zoveel mogelijk verkleind door vroegtijdige interventies’ (Peeters, 2015: 
39). Hier zien we dus een verdere rationalisering van het handelen. Met tegelijk 
een verschuiving: waar de moderniteit de omgeving onderwierp aan rationaliteit 
is nu het eigen handelen ook onderdeel ervan geworden. Risico is een gevolg van 
menselijk handelen: ‘Zijn gedrag is niet meer onschuldig of louter positief, maar 
ook potentieel gevaarlijk’ (2015: 51). De aanscherping van maakbaarheid in pre-
ventie komt ook tot uitdrukking in het potentieel onbegrensde karakter van de 
preventielogica, aldus Peeters. Ten eerste kan het begrip ‘risico’ oneindig worden 
opgerekt, alles kan als risico begrepen worden. Risico’s kennen geen ‘immanente 
begrenzing in hun toepassingsbereik’ en zijn zo een aanmoediging tot continue 
overheidsinterventie (Peeters, 2015: 44). Ten tweede is maatvoering in preventie-
beleid uiterst moeilijk: het is onmogelijk precies te weten hoeveel interventie no-
dig is om ongewenste toekomsten te voorkomen. Daarom wordt het zekere voor 
het onzekere genomen, en dus eerder te veel beleid gemaakt. Ten derde is preven-
tie inherent expansief: hoe vroeger interveniëren, hoe beter. Uiteindelijk is het 
principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ leidend, de ambitie is te komen met 
voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat risico’s zich helemaal niet zullen voor-
doen.40 
 
2.4  Neoliberale bestuurspatronen 
Maakbaarheidsambities mogen een doorstart gemaakt hebben in de laatmoderne 
tijd, maar moet ondertussen niet geconstateerd worden dat de bestuurspatronen, 
de politiek-bestuurlijke methoden van beleidsontwikkeling en de aanpak van pu-
blieke problemen, wezenlijk van gedaante zijn veranderd sinds de erosie van de 
hoogmoderne ‘rational-central-rule-approach’? De dominante term om bestuur en 
beleid in de laatmoderne tijd mee te typeren is, zoals bij de introductie van dit 
boek genoemd, immers ‘governance’ en dit wordt vaak tegenover ‘government’ 
gepositioneerd. Als concept is ‘governance’ tamelijk ambigu, het is een paraplu-
begrip waar tal van definities onder hangen (Rhodes, 1996). Een belangrijke con-
sensus is dat governance uitdrukking is van het feit dat bestuur en beleid niet sa-
menvallen met overheidsactiviteit, maar er juist op wijst dat beleid veelal in 
interdependentie met niet-statelijke actoren plaatsvindt en wijdverspreid in de sa-
menleving gestalte krijgt (Frederickson & Smith, 2003; Rhodes, 1996). Rhodes 
sprak zelfs van een ‘hollowing out of the state’. Aldus verschijnt in bestuurskun-
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dige studies de ontwikkeling naar ‘governance’ als een fundamentele shift in stu-
ringswijzen, die in essentie neerkomt op radicale relativering van centralistisch-
rationalistisch bestuur ten faveure van horizontaal-decentraal-netwerkend bestuur 
(Abma & In ’t Veld, 2001; Frederickson & Smith, 2003). Daarnaast is de opkomst 
van ‘governance’ vergezeld door de bloeitijd van neoliberalisme in economie en 
politiek, een ideologische traditie die zich fel tegenstander toont van collectivisti-
sche politiek en centrale planning.41 In dat spoor is publiek bestuur steeds meer 
een kwestie van marktwerking, privatisering en bedrijfsmatig werken geworden 
(Harvey, 2005; Osborne & Gaebler, 1992) en vindt beleidsinterventie plaats in 
samenwerkende netwerken, soms wel ‘new public governance’ genoemd (Kop-
penjan & Klijn, 2004; Osborne, 2006). Dit alles versterkt het besef dat met de 
opkomst van governance afscheid is genomen van maakbaarheidsbestuur. 
 Ondertussen hebben we echter alle reden, zoals Trommel (2009) in Gulzig be-
stuur heeft voorgesteld, om fundamentele kanttekeningen te plaatsen bij deze 
voorstelling van zaken. Hier vindt geen afzwakking van overheidsinterventie 
plaats, maar een inventieve en subtiele uitbreiding. In hun boek Rethinking Go-
vernance geven Bell & Hindmoor (2009) een fraaie analyse die een verdieping 
vormt van Trommels suggestie van toenemende overheidsinvloed via gover-
nance. Op basis van intensieve internationale case- en literatuurstudie weerleggen 
ze de idee van ‘hollowing out of the state’ met de komst van ‘governance’. Ze 
beargumenteren uitvoerig dat de staat volop actief blijft en een centrale rol speelt 
in beleidsvoering, juist ook onder de nieuwe condities van governance. Ten eerste 
wijzen Bell & Hindmoor erop dat overheden ondanks kritiek op hun functioneren 
niet verdwijnen. In plaats daarvan vormt de kritiek juist een impuls om bestuurs-
methoden te vernieuwen en te verbeteren. Daarbij is ook de klassiek-hierarchische 
sturing niet verdwenen. Integendeel, op veel beleidsterreinen in de meeste landen 
is de topdown-benadering van bestuur en beleid nog steeds de meest gehanteerde 
strategie (2009: 7). Ten tweede betogen ze dat de opkomst van sturing door mark-
ten, gemeenschappen en netwerken niet begrepen moet worden als ‘society-cen-
tered’, maar als ‘state-centric’ vorm van bestuur. In essentie wordt de hulp van 
niet-statelijke actoren verder ingeroepen en vindt een proces van ‘governmentali-
sing’ plaats. Veel governance staat in het teken van ‘state preferences and stra-
tegy’ (ibid.: 3). Besturing via markten en netwerken gaan dus samen met continu-
ering van overheidsinterventies. Overheden blijken ook in netwerken en markten 
een centrale positie in te nemen, vaak ook via klassiek-hiërarchische interventies 
door toezicht, regels en dwang.  
 Naast deze suggesties over de aard van markten en netwerken in relatie tot 
overheid en beleidsinterventie wijzen zowel Trommel als Bell & Hindmoor op 
nog een ontwikkeling, namelijk de opkomst van ‘governance via persuasion’, de 
opkomst van interventies door ‘gedragstechnieken’. Op dit terrein zijn de ontwik-
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kelingen veelzijdig. ‘Nudging’ (Sunstein & Thaler, 2008) is inmiddels een be-
roemd fenomeen, een economisch-psychologisch inzicht en beleidsinstrument 
waarmee een van de auteurs (Thaler) de Nobelprijs heeft gewonnen. Nudging 
geldt als het populaire gezicht van een breder palet aan beleidsinterventies geba-
seerd op gedragskundige inzichten en is ook in Nederland in toenemende mate 
populair (Feitsma, 2019; WRR, 2017; Schillemans & De Vries, 2016; RMO, 
2014). De opkomst van preventiebeleid gaat vervolgens ook gepaard met een 
groeiende sector van toezicht en monitoring (Frissen, 2013; Peeters, 2015) en 
emoties worden steeds nadrukkelijker aangrijpingspunt van sturing (De Wilde, 
2015; Kampen, 2014; Kampen, Verhoeven & Verplanke, 2013). Nieuwe ‘slimme 
technologie’ speelt daarbij ook een steeds belangrijker rol (Ballon, 2016). Hier-
mee is de overheid direct en indirect volop aanwezig met beleidsinterventies.  
 De grote rol van overheidsinterventie in de nieuwe governance-benaderingen 
van sturing via markten, gedragstechnieken en netwerken is natuurlijk nog geen 
bewijs dat daarmee maakbaarheidsdenken ook is voortgezet. Wel doet dit alter-
natieve beeld van governance de perceptie wantrouwen dat met de verschuiving 
van centrale planning naar gedecentraliseerde governance ook de maakbaarheid 
verdwenen zou zijn. Maar dit wantrouwen is op zichzelf onvoldoende argument: 
de vraag is of in deze nieuwe vormen van governance inderdaad ook sprake is van 
maakbaarheidsdenken. Daarover gaat het vervolg van deze paragraaf, waarbij de 
genoemde prominente governance-benaderingen nader geanalyseerd worden op 
sporen van het ethos van beheersing en het wereldbeeld van de machine. Daarmee 
wordt tevens een draad opgepakt van hoofdstuk 1, waarin al werd gethematiseerd 
dat ook in de liberale traditie wortels van maakbaarheidsdenken liggen en dat stu-
ring op mentaliteiten ook een focuspunt van beleidsinterventie vanuit maakbaar-
heidsdenken kan zijn. Dat zien we gerealiseerd in de governance-stijlen in het 
neoliberale tijdperk. 
 
Neoliberalisme en maakbaarheid 
De opkomst van neoliberalisme heeft ogenschijnlijk te maken met een terugtocht 
van de overheid en maakbaarheidsdenken, vanwege haar pleidooien voor markt-
werking en bedrijfsmatig werken. Maar niets blijkt minder waar. In zijn boek De 
utopie van de vrije markt heeft Hans Achterhuis (2010) fraai uitgewerkt dat de 
neoliberale ideologie als utopie ter wereld is gekomen via het werk van Ayn Rand. 
De grondslag van neoliberale economische politiek (de realisering van een vrije 
markt) zoals de toonaangevende Amerikaanse economen als Milton Friedman en 
Alan Greenspan voorstonden, is gebaseerd op haar utopische roman Atlas Shrug-
ged. Daarover concludeert Achterhuis: ‘Alle familiegelijkenissen uit de utopische 
traditie (…) komen erin terug: van maakbaarheid tot zuiverheid’ (2010: 21). Ach-
terhuis laat zien dat het, in elk geval bij Rands Atlantis, om een ‘volbloed utopie’ 
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gaat. Dit Atlantis is maakbaar: ‘Het komt tot stand als er een situatie wordt gecre-
eerd waarin mensen vrij in hun productie met elkaar kunnen concurreren’. Ook in 
Atlantis gaat het om de samenleving, en niet een ‘individuele wensdroom of een 
persoonlijk ideaal’ (2010: 42). Het begrip ‘samenleving’ is hier inderdaad anders: 
individuen met rationele belangen. Maar ook die invulling van dat begrip is een 
maatschappijvisie. Ook hier is de politieke uitdaging een ‘geheel van maatschap-
pelijke voorwaarden – eigendomsverhoudingen, wetgeving – te ontwerpen waar-
door Atlantis als een samenleving gestalte krijgt’ (ibid.: 42). Ten slotte, Atlantis 
is een plek waar het ‘niet gaat om kleine hervormingen en verbeteringen in een 
verrotte maatschappij, maar om een totale verandering van alle premissen waarop 
tot dan toe het menselijk samenleven berustte’ (ibid.: 43). Dit is de totaliteits-
ambitie van utopische politiek.  
 Dat een verschuiving van het domein en de organisatielogica’s van de staat 
naar de markt niet gepaard gaat met een relativering van maakbaarheidsdenken 
hoeft niet te verbazen. Juist het domein van de markt en haar organisatielogica is 
nauw verbonden met maakbaarheid.42 In organisaties en op de markt gaat het im-
mers om productie en om productiviteit, het tot stand brengen van goederen en 
diensten op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Daarmee zijn we bij 
het hart van het machinemodel van de maakbaarheid. Hoe natuurlijk maakbaar-
heid en markt met elkaar verbonden zijn, heeft Hannah Arendt (1958) al beargu-
menteerd. Haar grote kritiek op maakbaarheid en politiek was juist dat dit een 
oneigenlijke verbinding is, waarin het private domein van de economie of markt 
wordt vermengd met het publieke domein van de politiek. De wereld van de oikos, 
van productiviteit en noodzakelijkheid, wordt op het terrein van de polis, het do-
mein van de vrijheid, gebracht. Anders gezegd, de markt is de natuurlijke habitat 
van homo faber. Dat geldt ook historisch gezien. Eerder in dit hoofdstuk is al 
opgemerkt hoe maakbaarheid verbonden is met moderne organisatieprincipes die 
in het industriële bedrijfsleven zijn ontwikkeld: planning en scientific manage-
ment (Fischer, 1990; Dankbaars, 2008; Olson, 2015). En ook in onze tijd is de 
vraag naar maakbaarheid in organisatiekundige literatuur van belang, opgevat als 
de vraag naar het vermogen tot rationele en bewuste sturing in organisaties om 
bepaalde doelen te bereiken (Dankbaars, 2008; Ten Have & Ten Have, 2008). 
 Voor zover de neoliberale agenda erop gericht is om de publieke samenleving 
als een markt in te richten blijft in die ‘marktsamenleving’ maakbaarheidsdenken 
vertegenwoordigd. Maar is maakbaarheidsdenken nauw verweven met het do-
mein en de logica van de markt, in de neoliberale visie komt ook een geheel eigen 
kijk mee op de ‘makers’ van die marktsamenleving. In de vorige paragraaf is de 
verschuiving van maakbare samenleving naar maakbare mens gememoreerd. Het 
neoliberalisme is welbeschouwd een ideologie die nadrukkelijk deze verschuiving 
ondersteunt en bevordert. Juist in de neoliberale ideologie verschijnt de mens als 
subject en object van maakbaarheid en komt de volle nadruk op zijn individuele 
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handelingsvermogen te liggen (Verhaeghe, 2012; Trommel, 2015). De samenle-
ving verschijnt hier als verzameling van individuen die begrepen worden als homo 
economicus, rationeel-calculerende individuen. Mensen kunnen én moeten hun 
eigen succes maken, hun eigen leven beheersen en worden daarvoor verantwoor-
delijk gehouden. Geluk of perfectie is wat hijzelf dient te realiseren door compe-
titie en ambitie. De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han (2012: 18) heeft 
deze mens het ‘prestatiesubject’ genoemd en wijst erop dat hier een eindeloos 
geloof in het menselijk kunnen aan ten grondslag ligt: we leven in een tijdperk 
van positiviteit.  
 Deze neoliberale maakbaarheid met zijn makend prestatiesubject ontstaat ech-
ter niet vanzelf, maar is zelf ook resultaat van maakbaarheidsbestuur, van over-
heidsinterventies. Anders gezegd: de overheid treedt evengoed op als maker van 
de neoliberale marktsamenleving (Dardot & Laval, 2013; Davies, 2014; Trom-
mel, 2015). Neoliberalisering is niet enkel een ‘roll back’ van de overheid, maar 
juist ook een ‘roll out’, waarbij overheden het functioneren van markten en de 
condities ervoor beogen te verbeteren, en in het verlengde daarvan zichzelf her-
vormen (Biebricher, 2017: 60). Neoliberalen begrepen dat een ‘activistische poli-
tiek nodig [was] die zorg draagt voor de juiste marktcondities’ (Trommel, 2015: 
95). Concurrentievermogen en competitiedrift moet georganiseerd worden. On-
danks neoliberale kritiek op planningspolitiek (zie ook hoofdstuk 3) stimuleert 
neoliberalisme, aldus politiek-theoreticus Nicholas Low (1991: 186) toch een 
vorm van ‘planning’: namelijk ‘to facilitate to the maximum the operation of the 
market. The market may be supported by state intervention in the form of laws’. 
Uiteindelijk treedt de neoliberale staat hierin ook nog heel klassiek-hiërarchisch 
op. Ze positioneert zich, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid dat formuleerde (2000, 2012) als ‘marktmeester’, gericht op het borgen van 
publieke belangen die door de marktsamenleving geproduceerd moeten worden. 
Daarin blijft de omgang met de publieke zaak functioneel-instrumenteel. 
 Dat neoliberalisme gepaard gaat met maakbaarheidsdenken komt wellicht nog 
het meest pregnant tot uitdrukking in de bestuursfilosofie die in dat spoor is ont-
wikkeld: New Public Management – of ook wel ‘managerialism’ genoemd (Os-
borne & Gaebler, 1992; Clarke & Newman, 1997). Hierin staan principes van 
bedrijfsmatige aansturing van de publieke sector centraal: ‘hands-on professional 
management; explicit standards and measures of performance; managing by re-
sults; value for money’ (Rhodes, 1996: 655). In dit managerialisme of NPM is het 
ethos van beheersing waarneembaar. Het basisidee van NPM is vaak samengevat 
in de frase ‘rather steering than rowing’: de overheid heeft niet meer het totale 
productieproces van publieke dienstverlening in handen, maar stuurt op uitkom-
sten, de ‘output’ (Frederickson & Smith, 2003; Osborne & Gaebler, 1992). Dat is 
weliswaar ingegeven vanuit kritiek op bureaucratie, maar het gevolg is niet een 
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relativering van beheersingsdenken. De essentie van NPM ligt juist in het vergro-
ten van het beheersingsvermogen. Osborne & Gaebler hebben hier zelf ook geen 
geheim van gemaakt: ‘they argued that by doing less rowing, governments would 
enhance their capacity to steer’ (Bell & Hindmoor, 2009: 36). De historische ach-
tergrond van NPM, de reden waarom deze sturingsfilosofie is ontwikkeld, ligt 
precies in deze ambitie: het komt immers op wanneer het geloof in centrale plan-
ning en verzorgingsstaat vervagen en dient zich dan aan als alternatieve strategie 
om de publieke zaak (financieel) alsnog te kunnen beheersen (Van Oenen, 2011).  
 In NPM of managerialisme is ook het wereldbeeld van de machine duidelijk 
identificeerbaar. Niet zelden wordt cynisch gesproken over de ‘BV Nederland’ en 
in die metafoor komen verschillende dimensies naar voren van het machineden-
ken. De verwijzing naar de overheid of Nederland als een bedrijf drukt de focus 
op economische productiviteit uit en daarmee de instrumentele rationaliteit van 
de machine. Dit plaatst de overheid impliciet weer als maker bovenin de hiërar-
chie (top-down denken van de technocratie).43 NPM zet de principes van  
efficiëntie centraal, wat een belangrijk principe is in het machinedenken. NPM 
focust vervolgens radicaal op output-sturing, wat opnieuw refereert aan de onto-
logie van de machine (input-bewerking-output). Bovendien vindt die output-stu-
ring plaats vanuit centrale toezichtorganen die werken met kwantitatieve, want 
meetbare, gegevens en instrumenten. Daarmee wordt het principe van leesbaar-
heid en dus rationaliseerbaarheid voortgezet – de epistemologie van het machine-
model. De NPM-managers staan daarbij veelal los van de werkvloer, waarmee 
niet alleen de voor machinedenken kenmerkende scheiding tussen toezicht en uit-
voering, of sturing en praktijk wordt gecontinueerd, maar de manager zich ook, 
net als homo faber, als beheersend subject buiten zijn object van interventie 
plaatst. 
 
Gedragsinterventies als maakbaarheid  
Naast de neoliberale focus op een marktsamenleving en managerialisme is een 
relatief nieuwe vorm van laatmoderne governance geïdentificeerd: gedragsinter-
venties. Dit is welbeschouwd een verzamelterm voor allerlei beleidsinterventies 
– zoals aan het begin van deze paragraaf genoemd: monitoring/surveillance, nud-
ging, slimme technologie, waarin het individu direct target is van beleid en waarin 
techniek steeds concreter een rol gaat spelen. Deze nieuwe beleidsinstrumenten 
kunnen geïnterpreteerd worden vanuit het in hoofdstuk 1 geschetste kader over 
het denkbeeld maakbaarheid: ook deze nieuwe beleidsinstrumenten worden ge-
stempeld door het ethos van beheersing en het wereldbeeld van de machine. En 
interessant genoeg, zelfs letterlijker dan bij hoogmodern maakbaarheidsbestuur: 
techniek wordt in deze laatmoderne ‘governance through persuasion’ (Bell & 
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Hindmoor, 2009) steeds manifester. Maakbaarheidsbestuur wordt in gedragsin-
terventie steeds letterlijker ‘engineering’, een technische interventie (camera’s, 
sensoren, bewakingspoortjes, enzovoort).  
 Dat is zeker het geval bij de ontwikkeling van hedendaagse stelsels van toe-
zicht en controle, ook wel ‘surveillance’ genoemd (Peeters, 2015). Toezicht door 
monitoring is het instrumentarium van de beleidsmaker om het ideaal van preven-
tie te realiseren. Preventiebeleid vergt toezichtsystemen. Toezicht vormt een 
voorwaarde voor preventie: ‘vroegsignalering van problemen is nodig om in een 
zo vroeg mogelijk stadium te kunnen interveniëren’ (Peeters, 2015: 124). Peeters 
spreekt daarom van een ‘zielsverwantschap’ tussen preventie en toezicht. Toe-
zicht is functioneel (kenmerk van machinedenken) voor preventie. Tegelijkertijd 
wakkert toezicht preventiebeleid aan, want de kennis die toezicht produceert 
maakt interventie mogelijk, en mogelijkheid verplicht. Toezicht is zo een instru-
ment dat een eigen logica heeft die maakbaarheidsverlangen in de vorm van pre-
ventie voedt. Toezicht als voorwaarde voor preventie is daarbij gebaseerd op een 
fundamenteel element van het machinemodel: de epistemologische basis van 
maakbaarheid, het principe van ‘kennis is macht’. ‘Inspectie, screening en moni-
toring hebben hier een diagnostische functie in het opsporen van risico’s’ (Peeters, 
2015: 119). En de kennis die door toezicht wordt vergaard heeft dezelfde structuur 
als die van het basispatroon van het machinemodel: meetbare, kwantificeerbare 
gegevens. Mechanismen die eerder in dit hoofdstuk zijn genoemd, het leesbaar 
maken van de samenleving en categorisering vinden hier plaats. ‘Categorisering 
van groepen burgers is hier een kernfunctie van toezicht’ (ibid.: 120). Daarnaast 
wordt ‘gebruikgemaakt van statistiek om patronen te analyseren in het gedrag van 
groepen burgers of in de ontwikkeling van een wijk’ (ibid.: 121). Ook geldt het 
principe van ‘hoe meer, hoe beter’ en ‘hoe eerder, hoe beter’. Want ‘de veronder-
stelling is dat de wereld tot op grote hoogte voorspelbaar is als je maar genoeg 
data hebt’ (ibid.: 122). 
 Toezicht is echter niet alleen een voorwaarde voor preventie, aldus Peeters 
(2015), maar is uiteindelijk zelf ook een vorm van preventie. En daarmee komt de 
relatie tussen toezicht en maakbaarheid nog pregnanter tot uitdrukking: toezicht 
als vorm van preventie toont het inherente beheersingskarakter van toezicht. Het 
is een ‘vorm van preventie door de disciplinerende werking die uitgaat van sur-
veillance en inspectie: mensen gedragen zich anders als ze weten dat ze in de 
gaten gehouden kunnen worden’ (ibid.: 124). Met monitoring vindt een vorm van 
machtsuitoefening plaats die gericht is op disciplinering van gedrag van het indi-
vidu (veelal ‘normalisering’ genoemd). In dit verband wordt vaak aan het werk 
van de Franse filosoof Michel Foucault gerefereerd, die het verband tussen toe-
zicht, controle en disciplinerende macht in het moderne bestuur heeft gelegd (zie 
bijv. Dean, 2002).44 In disciplinering door toezicht en controle staat beheersing 
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centraal: het is een techniek waarin het individu zichzelf leert beheersen, aan zelf-
disciplinering doet – ook wel ‘governmentality’ genoemd. Hij gaat bepaald ge-
wenst gedrag naleven, vanuit het besef dat hij in de gaten gehouden kan worden 
(Peeters, 2015).  
 Hierbij wordt dan het panopticum van Bentham als sjabloon voor deze beheer-
singsmacht gezien. Daarin zijn ‘familiekenmerken’ van het wereldbeeld van de 
machine zichtbaar. In het panopticum vindt objectivering plaats: het gevangenis-
model is zelf een object dat een bepaalde observatiemechaniek kent met de wacht-
toren in het midden, waarbij ook de geobserveerden object worden (van het toe-
zicht). Dit is een belangrijke dimensie van de ontologie van de machine. Met deze 
vorm van toezicht wordt voorspelbaarheid van gedrag beoogd – een dimensie van 
het ideaal van beheersing. Door toezicht op deze manier te organiseren in de pu-
blieke samenleving wordt bovendien beoogd de productiviteit van het prestatie-
subject te vergroten – opnieuw een dimensie van het machinemodel. In de pu-
blieke ruimte gaat dit type observatie gepaard, zoals genoemd, met technische 
apparatuur, ontwikkeld met technisch-wetenschappelijke kennis (de rationaliteit 
van het machinemodel). Ook in het Panopticum en met toezichtcamera’s plaatst 
homo faber zich tegenover zijn object van beheersing (buiten de machine, of aan 
het stuur ervan). Tegelijkertijd hoeft de toezichthouder niet per se in de wachtto-
ren van het Panopticum te zitten en hoeven de toezichtcamera’s niet daadwerke-
lijk bekeken te worden of in werking te zijn. Dit betekent echter niet dat homo 
faber afwezig is.45 Het individu dat onder surveillance staat is bezig met het ma-
ken van zijn eigen gedrag: homo faber is op die manier wijd verspreid.  
 Op een vergelijkbare manier als toezicht nu geïnterpreteerd is in termen van 
maakbaarheid (ethos van beheersing en wereldbeeld van de machine) kan nu ook 
het expliciete ‘gedragsbeleid’ met de ‘behaviouristische analyse-eenheden’ en de 
populaire nudging geanalyseerd worden. En zoals de wending naar governance 
en neoliberalisme, waarmee deze paragraaf opende, op het eerste gezicht een re-
lativering van maakbaarheid suggereert, lijkt dat ook voor gedragsinterventies als 
nudging het geval. De ogenschijnlijke relativering van maakbaarheidsdenken ligt 
erin dat de nudge als ‘libertair paternalisme’ wordt begrepen, een paternalistische 
interventie die bedoeld is het individu te helpen in het maken van keuzes, om zo 
zijn autonomie te ondersteunen (Thaler & Sunstein, 2008). Op deze spanning 
wordt in hoofdstuk 3 verder ingegaan, voor nu is het belangrijk dat individuele 
vrijheid een focuspunt is in gedragsinterventies. Daarnaast communiceert het 
woord ‘nudge’, het ‘duwtje in de goede richting geven’ intuïtief dat de beoogde 
interventie maar van beperkte omvang en betekenis is; een ‘duwtje’ klinkt niet 
pompeus. Thaler en Sunstein (2015: 14) typeren nudging zelf ook als ‘een relatief 
zwakke, softe en niet-ingrijpende vorm van paternalisme’.  
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 Maar zoals bij nader inzien de neoliberale wending evengoed een vorm van 
maakbaarheidsdenken bleek, geldt dat ook voor gedragsinterventies en specifie-
ker ook voor nudging – hoe subtiel interventies ook mogen lijken. Gedragsinter-
venties ideaaltypisch benaderd, zijn een manifestatie van maakbaarheidsbestuur. 
In meest algemene zin draait het bij gedragsinterventies (beleid gebaseerd op ge-
dragskundige, psychologisch-economische kennis) evengoed als bij veel andere 
beleidstechnieken in de laatmoderne tijd om beheersing van sociale problemen 
(de irrationaliteit van het individu), om ‘betere beslissingen over gezondheid, ge-
luk en welvaart’ (Thaler & Sunstein, 2008) – begrippen die draaien om het ethos 
van beheersing. Nudging en andere gedragsinterventies zijn een beleidstechnisch 
antwoord op de falende homo economicus, beoogd om hem op andere wijze als-
nog te laten functioneren. Het beheersingsverlangen klinkt door in het ‘paterna-
listisch’ deel van ‘libertair paternalisme’. Nudging is er volgens Thaler & 
Sunstein op gericht mensen ‘zodanig te beïnvloeden dat ze langer, gezonder en 
beter leven’ (2015: 13). Het gaat om ‘bewuste inspanningen van instellingen (…) 
om de keuzes van mensen zodanig te sturen dat hun leven daar beter van wordt’ 
(ibid.: 13). En de veronderstelling bij nudging is ook dat keuzearchitecten de le-
vens van anderen inderdaad in hoge mate kunnen verbeteren (ibid.: 20). Boven-
dien richten gedragsinterventies zich op de actuele en zeer moeilijk beheersbare 
problemen, waarmee ze de lat hoog leggen: ‘Zelfs de superwicked problems – van 
obesitas tot terrorisme en klimaatontwrichting – zouden langs deze weg kunnen 
worden getemd’ (Feitsma, 2018: 75, cursief in origineel).  
 Niet alleen valt een ethos van beheersing (het ideaal van perfectie en geluk) 
door beleidsinterventies te bespeuren in gedragstechnieken, ook diverse familie-
kenmerken van het wereldbeeld van de machine zijn aanwijsbaar. Gedragsexperts 
en ‘Behavioral Insight Teams’ worden vaak getypeerd vanuit een ‘standaard-
beeld’ (Feitsma, 2019), waaruit maakbaarheidsdenken blijkt. Vooral in het oog 
springend bij typeringen van gedragsinterventies is de radicale continuering van 
de modern-wetenschappelijke epistemologie. De hierboven al besproken ‘evi-
dence based policy’ is toonzettend voor gedragsexperts, waarbij kennisproductie 
zich idealiter ook baseert op ‘Randomized Controlled Trails’ (Feitsma, 2019: 
182). Daarbij is niet langer de sociologie, maar de gedragseconomie en psycholo-
gie leidend en deze ‘disciplines analyseren en voorspellen menselijk gedrag op 
basis van wetmatigheden en vertekeningen’ (Schillemans & De Vries, 2016: 3). 
Het draait bij gedragswetenschappelijke kennis voor beleid om testen, causaliteit 
en verfijning van interventie-instrumenten (Jilke et al., 2016). En precies deze 
punten ademen de epistemologie uit het machinemodel van de maakbaarheid. 
Nudging en andere gedragsinterventies draaien vervolgens ook om het ‘maken’ 
van gedrag, hebben een sterk instrumenteel karakter en draaien om de vergroting 
van effectiviteit en efficiëntie (Schillemans & De Vries, 2016). Ook volgens 
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Feitsma, die uitvoerig etnografisch onderzoek (Feitsma, 2019) deed naar gedrags-
experts bij de Nederlandse overheid, draait het bij gedragsbeleid om maakbaar-
heidsdenken: ‘Gedragsbeleid toont juist een ongebreideld geloof in het bestaan 
van ‘harde’ feiten, en duidt eerder op de herleving van een diepe en aloude mo-
dernistische ambitie: het willen beheersen van maatschappelijke problematiek 
met rationeel-wetenschappelijke methoden’ (Feitsma, 2018: 75). 
 Naast de wetenschappelijke en instrumentele rationaliteit bedient gedragswe-
tenschappelijke beleidsinterventie zich ook van andere dimensies van het machi-
nemodel van de maakbaarheid. Feitsma constateert dat veel gedragsdeskundigen 
‘een lineaire en instrumentele relatie [lijken] te veronderstellen waarin weten-
schap eenduidige feiten produceert om specifieke beleidsvraagstukken te beheer-
sen. Beleid maken is dan een diagnostische kwestie van het definiëren van het 
probleem, het achterhalen van de relevante feiten, en het daaruit afleiden van de 
effectieve oplossing’ (2018: 75). Daarbij klinken vertrouwde klanken van maak-
baarheidsdenken, zoals ‘ontwerpen’, ‘uitrollen’ en ‘toolkits’, waaruit een simplis-
tisch kijk op de praktijk blijkt (Feitsma, 2016). De mechanische kijk spitst zich 
bovendien toe op het individu, die is de ‘unit of analysis’ (Feitsma, 2019: 181). 
Hiermee vervolgt de gedragsmaakbaarheid de (neo)liberale tendens om het indi-
vidu en zijn mentaliteit als aangrijpingspunt van maakbaarheidsdenken te zien. 
Het individu is het ‘beleidssubject’, waarvan gedragsexperts bij de overheid vaak 
bezig zijn om hun gedrag ‘uit te spitten’. Zeker bij deductieve aanpakken wordt 
een tamelijk maakbaar mensbeeld gehanteerd: ‘Voor sommige gedragsexperts 
lijkt het veranderen van gedrag van mensen een mechanische kwestie te zijn (…) 
Gedragsmodellen bieden hun op inzichtelijk wijze een aantal mechanismen (…) 
om beleidssubjecten bij te sturen’ (Feitsma, 2016: 29). Ten slotte blijkt maakbaar-
heid (evenals bij toezicht en monitoring) uit de letterlijke presentie van techniek 
in de gestalte van ‘slimme technologie’ (zoals de ‘slimme meter’) (Ballon, 2016; 
Korthagen & Timmer, 2016). 
 
Netwerkgovernance en maakbaarheid  
Ideaaltypisch benaderd mag gedragsinterventie het stempel van maakbaarheids-
denken dragen, empirisch onderzoek van Feitsma (2019) wijst erop dat gedrags-
interventies in de praktijk pragmatischer en rommeliger verlopen. Bovendien zou-
den gedragsexperts vooral als ‘kennismakelaars’ optreden en participeren in 
bredere beleidsnetwerken, waaruit volgens Feitsma volgt dat de overheid vooral 
aan indirecte gedragssturing doet. Maar zoals aan het begin van deze paragraaf al 
is benoemd, is sturing door netwerken niet een terugtrekking van overheidsin-
vloed, maar een subtiele uitbreiding ervan (Bell & Hindmoor 2009). Bovendien 
is maakbaarheidsdenken niet sec aan de overheid voorbehouden, maar kunnen 
ook niet-statelijke actoren aan maakbaarheidsbestuur doen. Dat gedragsinterven-
ties dus in netwerken en coproducties plaatsvinden, verhoedt niet dat er een mate 
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van maakbaarheidsdenken in zit. En net zoals voorgaande twee laatmoderne stu-
ringsvormen zijn geïdentificeerd als maakbaarheidsbestuur, wordt in deze laatste 
sectie ook de beweging van sturing door netwerken verder geanalyseerd in termen 
van maakbaarheid. 
 Net als bij voorgaande patronen van laatmodern bestuur en beleid moet ook 
van netwerksturing geconstateerd worden dat er op het eerste gezicht sprake lijkt 
van een relativering van maakbaarheidsdenken. De metafoor van ‘netwerken’ en 
‘netwerksamenleving’ is ontwikkeld als poging om nieuwe maatschappelijke dy-
namiek als gevolg van informatisering sinds de laatste decennia van de vorige 
eeuw te typeren (Van Dijk, 2006; Boutellier, 2011). Een belangrijke essentie van 
deze ontwikkeling is dat vaste hiërarchische en verticale gemeenschappelijkheid 
verandert in vloeibare, horizontale, dynamische en pluriforme connectiviteit. Een 
vast centrum in de samenleving verdwijnt, ze wordt polycentrisch en ‘heterar-
chisch’. Dit staat haaks op het mechanisch-modernistische wereldbeeld van de 
maakbaarheid (waarin centrale sturing, eenheidsdenken en hiërarchie centraal 
stonden). Diverse aanverwante termen geven hiervan ook rekenschap: de meta-
foor van het ‘rizoom’ – de onzichtbare wortelstructuur van bomen met zijn ontel-
bare verknopingen – wordt wel als metafoor genomen om de pluriformiteit en 
niet-centralistische dynamiek van de netwerksamenleving te typeren (Van der 
Steen, Peeters & Van Twist, 2011, wat zij lenen van Deleuze & Guatarri, 1998). 
Het rizoom staat haaks op de idee van ordelijkheid en overzichtelijkheid. Daar-
naast wordt de netwerksamenleving vaak getypeerd met de term ‘complexiteit’, 
wat refereert aan inzichten uit complexiteitswetenschappen waarin achter ogen-
schijnlijke chaos ingewikkelde ordeningspatronen schuilgaan (Boutellier, 2011). 
Dit begrip ‘complexiteit’ wordt in netwerkbenaderingen vervolgens gecontras-
teerd met ‘complicated’, dat met de juiste kennisvergaring te compenseren valt 
(Koppenjan & Klijn, 2015). Met complexiteit wordt de onbeheersbaarheid, de on-
voorspelbaarheid en onverwachte en ingewikkelde dynamiek van het samenleven 
gearticuleerd en zelfs tot wereldbeeld ontwikkeld, dat het tegendeel vormt van het 
machinemodel (Heyligen, Cillers & Gershenson, 2007). 
 Diverse bestuurskundige uitwerkingen van sturing in een netwerkcontext heb-
ben inderdaad geleid tot een radicale verwerking van deze sociologie van netwer-
ken, met relativering van het ethos van beheersing en wereldbeeld van de machine 
tot gevolg (Boutellier, 2011; Van der Steen et al., 2011).46 Maar helemaal van-
zelfsprekend is dat niet gebleken. Bij nadere analyse van de manier waarop net-
werkdenken functioneert in politiek en bestuur valt opnieuw maakbaarheidsden-
ken te bespeuren. Vermoedens van maakbaarheidsambities ontstaan bij de 
probleemschets waarop netwerkgovernance het antwoord vormt. Netwerkbena-
deringen, zoals van Klijn & Koppenjan (2004) vertrekken vanuit de diagnose dat 
we met ‘wicked problems’ te maken hebben (zie daarover meer in hoofdstuk 3). 
Voor dergelijke ontembare problemen zijn klassieke beheersingstechnieken als 
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bureaucratische centrale sturing (maar ook marktwerking en NPM) niet geschikt. 
De manier om deze ontembare problemen te benaderen is via netwerken. De sug-
gestie die hiervan uitgaat is dat met een goede interactieve benadering de proble-
matiek wél opgelost kan worden (Bannink, 2013). Gesimplificeerd gezegd: er zijn 
tal van onzekerheden en complexiteiten (inhoudelijk, strategisch, institutioneel) 
en die moeten gemanaged worden. Wat dan gebeurt, is dat datgene wat als onop-
losbaar werd voorgesteld alsnog oplosbaar blijkt. ‘Wat eerst per definitie niet kon, 
zou dan alsnog een wenkend perspectief worden’ (Trommel, 2018: 205). Zo keert 
beheersingdenken via een omweg alsnog terug in de gedaante van netwerkbena-
deringen.47 
 Niet alleen lijkt het ethos van beheersing alsnog heimelijk ten grondslag te 
liggen aan netwerkgovernance, ook sporen van het wereldbeeld van de machine 
zijn erin zichtbaar. Netwerkdenken sluit homo faber niet op voorhand uit. Ook 
een verzameling van actoren, samenkomend in een netwerk, kan als ‘maker’ 
optreden – temeer wanneer ze tot gezamenlijke convenanten komen bijvoorbeeld. 
Netwerkgovernance kenmerkt zich daarbij door continuering van de 
instrumentele rationaliteit, wat tot uiting komt in de ‘actoranalyses’ waarin macht, 
competenties, ‘resources’, interdependenties en kennis centraal staan. Morele 
dimensies die een actor eveneens typeert zijn nagenoeg afwezig in dit 
bestuursmodel (Van Putten & Van Steden, 2018). Niet alleen functionalisme 
wordt gecontinueerd in netwerkgovernance, ook de focus op de moderne 
rationaliteit lijkt voortgezet te worden. Niet zelden wordt op het belang van 
‘expertise’ en botsende expertise (kennisposities van actoren) gewezen. 
Netwerkbenaderingen erkennen wel dat expertise en wetenschappelijke kennis 
complexiteit kan vergroten, maar lijken dit type kennis niet wezenlijk te 
relativeren (Koppenjan & Klijn, 2004). Het rationalisme manifesteert zich 
bovendien op nog een specifieke manier, doordat netwerkgovernance veelal 
wordt ingezet als een door de overheid geselecteerde strategie van bestuurlijk 
handelen. In dit verband valt vaak de term ‘meta-governance’ (Bell & Hindmoor, 
2009; Meuleman, 2015). Beleidsmakers kunnen rationeel schakelen tussen 
verschillende sturingsmechanismen, waaronder netwerksturing. Trommel spreekt 
in dit verband zelfs van ‘hyperrationalisme’ (2018: 204). Meta-governance 
suggereert een buitenperspectief (‘birds eye’, Meuleman, 2015), dat kenmerkend 
is voor maakbaarheidsdenken. In het verlengde hiervan zet de overheid als 
metagoverner de doelen en selecteert ze de middelen (het type 
governancemechanisme) en beoogt het daarmee de effectiviteit van het handelen 
te vergroten (Bell & Hindmoor, 2009). 
 Recapitulerend: governance door netwerken lijkt aldus niet te ontkomen aan 
het predicaat ‘maakbaarheidsbestuur’. Deze formulering is bewust voorzichtiger 
dan bij de twee voorgaande besproken patronen van laatmoderne sturing. Net-
werksturing heeft immers wel sociologische en conceptuele uitgangspunten die 
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aanknopingspunten bieden tot daadwerkelijke relativering van maakbaarheids-
denken. Ondanks deze mogelijkheid van relativering van maakbaarheidsbestuur 
raken netwerkbenaderingen toch weer verknoopt met maakbaarheidsdenken. Het 
ethos van beheersing en wereldbeeld van de machine zijn erin aanwijsbaar geble-
ken. De zorg dat netwerkgovernance een vorm van maakbaarheidsbestuur is 
wordt bovendien versterkt door de mogelijkheid dat ze verweven wordt met an-
dere patronen van laatmodern maakbaarheidsbestuur, zoals surveillance en nud-
ging. Bovendien is de kans in het neoliberale tijdperk maar al te groot dat in net-
werksamenwerking ‘de verhouding tussen betrokken actoren allang wordt 
bepaald door rivaliteit en competitie – denk aan de marktwerking in de zorg’ 
(Trommel, 2018: 206). Anders gezegd, de andere patronen van laatmodern en 
neoliberaal maakbaarheidsbestuur kunnen netwerkgovernance gemakkelijk inpal-
men. 
 
2.5  Retrotopische sentimenten 
Met de analyse van deze drie neoliberale bestuurspatronen zijn de meest promi-
nente gestalten van laatmodern bestuur onderzocht en gekwalificeerd als maak-
baarheidsbestuur. Zonder twijfel zijn meer voorbeelden te geven en kunnen meer 
specifieke beleidssectoren geanalyseerd worden.48 Dat valt echter buiten het be-
stek van dit hoofdstuk. In deze paragraaf wil ik de analyse van laatmodern maak-
baarheidsbestuur op een ander punt nog een stap verder brengen, namelijk door 
de vraag naar utopie en vooruitgang opnieuw te stellen. Kenmerken van utopische 
politiek zijn, zoals in hoofdstuk 1 geanalyseerd, de ontwikkeling van alomvat-
tende blauwdrukken, een sterke breuk met het heden en een expliciet positief toe-
komstperspectief. Bij de analyse van de hoogmoderne verzorgingsstatelijke 
maakbaarheid is gezien dat die overwegend niet-utopisch van aard was: slechts 
een korte periode was sprake van expliciet socialistisch utopisme. De vraag is nu 
in hoeverre dat ook geldt voor laatmodern maakbaarheidsbestuur. In de vorige 
paragraaf is de neoliberale utopie van de vrije markt al genoemd, maar die is in-
middels ‘gerealiseerd’ en geldt bepaald niet meer als utopie in de zin van nastre-
venswaardig politiek ideaal.  
 De patronen van laatmodern en neoliberaal maakbaarheidsbestuur zoals in 
voorgaande paragrafen geschetst vertonen weinig tot geen trekken van gedetail-
leerde blauwdrukken of het aanzetten van een grote breuk tussen heden en toe-
komst. Daarmee ontbreekt een eerste belangrijk kenmerk van utopisch denken. 
Het maken in de laatmoderne samenleving is in plaats van utopisch en ideologisch 
vooral pragmatisch van aard. We leven in een pragmacratie (Boutellier 2015), om 
deze term die in hoofdstuk 1 al is gevallen nogmaals te memoreren. Pragmatiek 
heeft de overhand in politiek-bestuurlijk handelen, zo heeft ook de Rotterdamse 
socioloog Willem Schinkel (2012) betoogd. Net als Boutellier signaleert ook hij 
de afwezigheid van fundamenteel andere politieke perspectieven en een gebrek 
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aan utopische toekomstvisies. Nederland is ideologisch uitgeput, aldus Schinkel: 
‘(…) de ideologische uitputting bestaat vooral ook uit een gebrekkig vermogen 
alternatieven te formuleren en het als gevolg daarvan zwelgen in het cynisch rea-
lisme van de enig overgebleven ideologie: die van mondiaal kapitalisme’ (2012, 
36). Politiek is probleemmanagement geworden. Politiek is (net als in de hoog-
moderne fase) gedepolitiseerd, politieke kwesties gereduceerd tot management-
vraagstukken, in het bijzonder door een boekhoudkundige benadering. Politieke 
partijen zijn allemaal op elkaar gaan lijken en verschillen slechts enkele procent-
punten van elkaar.   
 De andere dimensie van utopie, een hoopvol beeld van een ideale samenle-
ving, is al evenzo afwezig in de laatmoderniteit. Uit diverse sociaal-filosofische 
beschouwingen komen op dit punt twee observaties naar boven. Ten eerste dat 
laatmoderne maakbaarheid niet geleid wordt door een positief maar door een ne-
gatief perspectief. In de vorige paragraaf is al de focus op veiligheid genoemd, 
door Boutellier (2005) zelfs als ‘veiligheidsutopie’ gediagnosticeerd. Kenmer-
kend voor het utopische veiligheidsverlangen is, aldus Boutellier, een impliciete 
utopie, geen expliciete. Veiligheid is geen expliciet ideaal dat wordt nagestreefd, 
maar is de omkering van een reeks zaken die we als samenleving niet willen. Een 
gedeelde visie op geluk in positieve termen ontbreekt, aldus Boutellier; in de laat-
moderniteit (hij spreekt van postmodern) kunnen en durven we geen idealen meer 
te hebben, maar kunnen we slechts uitdrukken wat we willen vermijden – tal van 
risico’s. De omkering en dus het impliciete ideaal erin is veiligheid. Ook politiek 
filosoof Gijs van Oenen wijst erop dat in het verlangen naar veiligheid een funda-
mentele verschuiving heeft plaatsgevonden, een verschuiving waarin ‘een posi-
tieve betrokkenheid bij collectieve vormgeving van de samenleving is veranderd 
in een negatieve betrokkenheid waarin het vermijden van gevolgen voor het eigen 
private leven centraal staat’ (2007: 48). De intentie van beleid wordt nu defensief: 
‘maatregelen van de overheid moeten burgers beschermen tegen wat hun indivi-
duele streven naar zelfvoldoening bedreigt’ (2007: 51). De samenleving wordt zo 
een bron van bedreigingen voor het individuele leven, de samenleving als ‘on-
overzienbare verzameling anderen’ (2007: 52).49  
 Niet alleen ontbreken beide elementen die maakbaarheid tot utopie maken (de 
notie van gedeeld maatschappelijk perspectief op geluk en een totaliserende 
blauwdruk), wat eveneens ontbreekt is geloof in vooruitgang. Laatmodern maak-
baarheidsbestuur – en daarin contrasteert ze van hoogmodern maakbaarheidsbe-
stuur – wordt gestempeld door besef van achteruitgang en verval (vooruitgangs-
pessimisme noemde Ulrich Beck (1997) dat).50 De politieke cultuur van preventie 
en de veiligheidsutopie zijn gericht op het verleden in plaats van op de toekomst. 
Willem Schinkel slaakt de verzuchting: ‘Europa is een museum, en ook Nederland 
is een museum’ (2012: 9). De Nederlandse cultuur en politiek zit vast in regressief 
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denken, oriëntatie op behoud van het verleden. Dat blijkt voor hem in het bijzon-
der uit de wijze waarop cultuur- en identiteitspolitiek wordt bedreven. De samen-
leving is zo ‘een plaats die de toekomst alleen kan zien als behoud van het be-
staande en het verlies ervan vreest’ (2012: 9). Bauman heeft in zijn postuum 
verschenen boek met de veelzeggende titel Retrotopia (2017) een vergelijkbaar 
punt gemaakt. Ten opzichte van de utopische toekomstgerichtheid en afwijzing 
van een donker verleden is een u-turn gemaakt. De toekomst wordt als onbe-
trouwbaar en ontembaar gezien. ‘It is now the past’s turn to be booked on the side 
of credit’ (2017: 2). We leven in een tijd van nostalgie, waarin verlangen naar 
verloren gewaande gemeenschap, traditie en continuïteit centraal staat. Net als in 
het utopisch denken richt het nostalgisch denken zich op een ‘elders’. Dit verlan-
gen naar het verleden, deze nostalgische hang, noemt Bauman ‘retrotopia’. Dat 
zijn ‘visions located in the lost/stolen/abandoned but undead’ (ibid.: 5) en daarvan 
geldt dat ‘the future is transformed from the natural habitat of hopes and rightful 
expectations into the site of nightmares’ (ibid.: 6). 
 Dat laatmodern maakbaarheidsbestuur in belangrijke opzichten niet-utopisch 
en zonder geloof in vooruitgang is, betekent echter niet dat utopische stemmen 
geheel verdwenen zijn. Hoewel schaars, is de utopie niet dood (Laeyendecker, 
2013). Sinds de jaren zeventig worden ecologische utopieën ontwikkeld (de ‘eco-
topie’), als reactie op globalisering, uitputting van natuurbronnen en klimaatpro-
blematiek (Kumar, 1987; Laeyendecker, 2013). Daarnaast zijn als reactie op neo-
liberalisme en populisme pleidooien voor nieuw links optimisme te horen, in 
Nederland vertegenwoordigd door historicus en journalist Rutger Bregman en de 
al genoemde Willem Schinkel.51 Beide auteurs pogen linkse utopische politiek 
nieuw elan te geven. Schinkel pleit voor politiek ‘links van links’, linkse politiek 
die meer wil dan een kritische noot plaatsen bij neoliberale politiek. ‘Links van 
links is een ruimte waar nog over werkelijke alternatieven gedacht kan worden’ 
(Schinkel, 2012: 20). Het gaat hem om nieuwe politisering van de politiek, om 
revolutionaire politiek, het openhouden van de utopische horizon. De inzet van 
Rutger Bregman (2013) is hieraan verwant: hij pleit voor nieuw vooruitgangsop-
timisme en verzet zich tegen het nostalgische denken. Ook komt hij met concrete 
radicale voorstellen zoals de werkweek van vijftien uur en een basisinkomen 
(Bregman, 2016). Ook van dit nieuw utopische geldt echter dat het niet gaat om 
de klassieke utopie van de alomvattende blauwdruk. In plaats daarvan staat de 
kritische maatschappijanalyse en het verbeeldingsvermogen (‘hoe het anders zou 
kunnen’) centraal. Het gaat om de utopische inspiratie, ze willen wegblijven bij 
de totalitaire verleiding. In termen van Hans Achterhuis (2016) uit hoofdstuk 1 
gaat het hier om een ‘partiële utopie’, kleine utopische programma’s. 
 Uit deze schets van het hedendaagse politiek-bestuurlijke landschap in relatie 
tot utopie en vooruitgang rijst het beeld op dat de klassieke elementen van de 
utopie en vooruitgangsgeloof goeddeels afwezig zijn en zich slechts in de marges 
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van het politieke spectrum manifesteren. Het is daarmee een sombere vorm van 
maakbaarheidsbestuur en contrasteert nadrukkelijk met hoogmoderne maakbaar-
heid. Hiermee komt een andere dimensie van de ‘laatmoderne’ fase van de mo-
derniteit naar voren. Terwijl de laatmoderniteit in paragraaf 2.3 is begrepen als 
een ‘tweede’ moderniteit en een radicalisering van de ‘eerste’ moderniteit (Beck, 
Giddens & Lash, 1994) toont deze rondgang rondom utopie en vooruitgang nog 
een ander gezicht van deze laatmoderne fase. Waar de hoogmoderniteit uitging 
van vooruitgang, lijkt dat vooruitgangsgeloof niet meer vanzelfsprekend en niet 
dominant meer in het huidige maakbaarheidsdenken. De socioloog Scott Lash 
(2003) heeft dit het besef van ‘non-lineariteit’ genoemd. Dat betekent dus niet dat 
het ethos van beheersing afwezig is of het wereldbeeld van de machine wordt 
gerelativeerd; enkel dat de publieke hoop op een vanzelfsprekend betere toekomst 
en het vermogen dat uitgebreid te verbeelden is geërodeerd.  
 
2.6  Slot: hardnekkige beheersingsdrift 
Dit hoofdstuk beoogde inzicht te geven in de realiteit van maakbaarheidsdenken 
in de politiek-bestuurlijke praktijk. Voorbij de analyse van maakbaarheid als veel-
omvattend filosofisch denkbeeld was het de vraag in hoeverre maakbaarheid ook 
concrete impact heeft (gehad). Het resultaat is een analyse van de werdegang van 
‘maakbaarheidsbestuur’. Op basis van historische en sociologische analyses en 
commentaren is een beeld over de geschiedenis en actualiteit van maakbaarheids-
bestuur geschetst, geordend vanuit het analytisch kader van het voorgaande 
hoofdstuk. De intentie van dit hoofdstuk was geen gedetailleerd historisch of so-
ciologisch verslag, maar het opnieuw scherpstellen van het collectief geheugen 
over maakbaarheidsbestuur en het aannemelijk maken van de actualiteit ervan. 
Het beeld dat uit deze rondgang nadrukkelijk tevoorschijn komt is dat maakbaar-
heid een veelomvattende politiek-bestuurlijke realiteit is. Maakbaarheidsdenken 
stempelt de politiek-bestuurlijke cultuur van de moderne samenleving (in haar 
verschillende fasen): de prominente bestuurspatronen van de twintigste en eenen-
twintigste eeuw vertonen veel ‘familiekenmerken’ van maakbaarheidsdenken. 
Met andere woorden: we hebben het dus écht ergens over, wanneer maakbaarheid 
als uitgangspunt van politiek en bestuur wordt gethematiseerd en zo dadelijk ook 
wordt geproblematiseerd. Het gaat niet over een kleine zijstroom in ons politiek 
en bestuurlijk stelsel, maar over de gangbare bestuurspatronen van de (laat)mo-
derne samenleving. 
 In hoofdstuk 1 is benoemd dat maakbaarheidsdenken zich kan verbinden met 
verschillende politiek-ideologische stromingen en dat grofweg een 
collectivistische en een individualistische, een sociaaldemocratische en een 
liberale benadering van maakbaarheid zich heeft ontwikkeld in het westerse 
politieke denken. De analyse van dit hoofdstuk bevestigt deze typering. De 
periode van de ‘hoogmoderne maakbaarheid’ is overwegend gestempeld door de 
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sociaaldemocratische traditie (maar met steun van liberalen), terwijl de 
‘laatmoderne maakbaarheid’ een nadrukkelijk neoliberaal stempel draagt 
(overwegend gesteund door de sociaaldemocratie, Trommel, 2015). Daarnaast is 
in hoofdstuk 1 onderscheid gemaakt tussen maakbaarheid die verknoopt is met 
vooruitgangsgeloof en maakbaarheidsbestuur dat juist in de ban is van (angst 
voor) verval. Dit onderscheid blijkt ook in dit hoofdstuk duidelijk aanwezig: de 
hoogmoderne fase gaat gepaard met geloof in vooruitgang, terwijl in de 
laatmoderne fase dit geloof in vooruitgang of lineariteit nadrukkelijk is 
getemperd. Ten slotte is het onderscheid gemaakt tussen utopische en niet-
utopische maakbaarheid. In dit hoofdstuk bleek dat het Nederlandse (en breder 
West-Europese) maakbaarheidsbestuur eigenlijk nauwelijks utopische trekken 
vertoont: stapsgewijze innovatie (Poppers piecemeal engineering) is dominant, 
terwijl (partieel)-utopische invloeden zich steeds aan de rand van de politiek-
bestuurlijke praktijk bevinden. 
 Welbeschouwd valt uit de typologie van het vorige hoofdstuk en de ‘sociolo-
gie van de maakbaarheid’ uit dit hoofdstuk twee ideaaltypische patronen van 
maakbaarheidsbestuur te destilleren. Het eerste ideaaltype is de hoogmoderne ‘ra-
tional-central-rule’-benadering. Hierin is de centrale overheid de belangrijkste 
maker, het collectief de machine waarbij vooral instituties en voorzieningen ge-
maakt worden met de nadruk op compensatie en bescherming. De overheid is een 
verzorgingsstaat, het is de sociaaldemocratische route. Vooruitgangsoptimisme 
ligt hieraan ten grondslag, zonder utopische trekken. Het tweede ideaaltype is de 
laatmoderne benadering van ‘governance’. Niet enkel de centrale overheid is de 
maker, maar op tal van niveaus bevindt zich een veelvoud van makers. Niet het 
collectief maar het individu is primair het object van interventie. Wat van over-
heidswege gemaakt wordt is voornamelijk gedrag van burgers en actoren, met de 
nadruk op preventie. In termen van Michel Foucault (2007) kan deze maakbaar-
heid de ‘conduct of conduct’ genoemd worden. De ideologie van neoliberalisme 
is hierbij dominant en de ambities worden vooral gedreven door een oriëntatie op 
het verleden, maar eveneens zonder totalitaire blauwdrukken van de utopie.  
 De analyse van dit hoofdstuk toont niet alleen de veelomvattendheid van 
maakbaarheidsbestuur, als een constante die politiek en bestuur de afgelopen twee 
eeuwen heeft begeleid, maar ook als een hardnekkige realiteit. In tegenstelling tot 
de veelvuldig afgekondigde dood van de maakbare samenleving in het politiek 
debat en de bestuurskunde (zoals de Inleiding van dit boek schetste) is maakbaar-
heid manifest aanwezig, zij het op een radicaal andere wijze dan voorheen. Vooral 
de tweede helft van dit hoofdstuk, over de laatmoderne maakbaarheid en de aan-
verwante neoliberale bestuurspatronen, onderstreept de eerder geuite zorg dat 
maakbaarheidsbestuur ‘terug van (niet) weggeweest’ is. Anders gezegd, het ge-
loof in het hoogmoderne maakbaarheidsbestuur mag zijn geërodeerd en vervan-
gen voor heel andere vormen van bestuur en beleid, maar dat neemt niet weg dat 
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de laatmoderne bestuurspatronen verbonden zijn aan hetzelfde ethos en wereld-
beeld en welbeschouwd nieuwe en ‘gemuteerde’ manifestaties zijn van maakbaar-
heid als onderdeel van de moderne sociale verbeelding. Dat laatmoderne mensen 
moeilijk in staat zijn te geloven in een betere toekomst of zich nauwelijks kunnen 
engageren met ideologische vergezichten (Boutellier, 2015) betekent slechts dat 
utopische en vooruitgangsgerichte dimensies van maakbaarheid achterwege blij-
ven, niet dat het verlangen naar beheersing en het (door onze sociale verbeelding) 
ingesleten denk- en handelingspatroon als zodanig ook is geërodeerd. Het tegen-
deel is gebleken, maakbaarheid is een vanzelfsprekend denk- en handelingspa-
troon geworden. 
 Niet alleen is maakbaarheidsbestuur hardnekkig aanwezig en gecontinueerd in 
laatmoderne neoliberale bestuurspatronen, ook lijkt in deze verschuiving van 
hoog- naar laatmodern, van sociaaldemocratisch naar neoliberaal, een radicalise-
ring van maakbaarheidsdenken plaats te vinden. Trommel (2009) suggereerde al 
dat de kans bestaat dat maakbaarheid niet gerelativeerd maar juist geradicaliseerd 
wordt en het lijkt erop dat dit inderdaad het geval is. De laatmoderne ambities van 
preventie gaan verder dan die van hoogmoderne compensatie en bescherming. En 
hoewel sturing via governance op het eerste gezicht een minder prominente rol 
van de overheid suggereert, blijkt het tegendeel het geval. Het is een uitbreiding: 
niet alleen de overheid, maar alle actoren zijn nu verantwoordelijk gemaakt voor 
bestuur. Het maakt bestuur ‘oeverloos’, zoals Trommel (2009) heeft gesteld. 
Daarmee is de overheid niet meer de eerste producent van dingen, maar de pro-
ducent van producenten. Tegelijkertijd is dat ambitieuzer, want de gedragsinter-
venties zijn intieme interventies, en suggereren ook meer precisie. Laatmodern en 
neoliberaal maakbaarheidsbestuur lijkt vooral meer geavanceerd, of zoals Frissen 
(2013) stelt: sophisticated.52 Het gelaat van beheersing als cultuurideaal lijkt zich 
bovendien explicieter te tonen, juist in de afwezigheid van positieve toekomst-
idealen en -perspectieven.  
 De veelomvattende en hardnekkige manifestatie van maakbaarheidsbestuur 
betekent echter niet dat maakbaarheid een allesomvattende of totale realiteit is 
geworden. De claim van dit hoofdstuk is niet dat in de (laat)moderne tijd alleen 
maar maakbaarheidsbestuur bestaat, alsof er geen kritiek is of geen tegenbewe-
gingen worden ontwikkeld. Dat zou een grootse misperceptie zijn, want die zijn 
er zeker wel. De ironie is juist dat maakbaarheidsbestuur bestaat ondanks een 
veelheid aan kritiek en bezwaren. Dit hoofdstuk wilde echter het beeld van maak-
baarheid als passé bijstellen en heeft daarom de aanwezigheid van maakbaar-
heidsbestuur getoond en niet de tegenbewegingen en alternatieven. Het vervolg 
van dit boek zal hieraan echter meer aandacht besteden. Het volgende hoofdstuk 
zal belangrijke kritische stemmen en stromingen bespreken, waardoor ook de te-
genpool van de focus op beheersingsdenken zichtbaar wordt als reëel geluid in 
het politieke en academische debat. In deel 2 worden daarna een aantal discoursen 
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verkend waarin bestuur en beleid ontsnappen aan problematisch maakbaarheids-
denken, terwijl in de slotbeschouwing nog diverse tradities benoemd worden die 
concreet gestalte proberen te geven aan bestuur en beleid voorbij maakbaarheids-
denken.
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3. De tragiek van maakbaarheid 
 
 
 
 
 
 
Hoewel maakbaarheidsdenken volop aanwezig is in de praktijk van politiek en 
bestuur, willen of durven beleidsmakers zich vaak niet expliciet met dit denkbeeld 
te affiliëren. Dit boek opende al met de constatering dat de idee van maakbaarheid 
in politiek en bestuur steevast wordt afgewezen. Duyvendak en De Haan (1997) 
spraken in dat verband over maakbaarheid als ‘verweesde’ term: niemand wil zich 
eraan verbinden. Velen vinden maakbaarheid een misplaatste pretentie. Een veel-
gehoord oordeel aangaande maakbaarheidsbestuur is dan ook dat maakbaarheids-
denken hybris, politiek-bestuurlijke hoogmoed is (Van Gunsteren, 1976; Kumar, 
1987; Scott, 1998; Trommel, 2009). Hoogmoed geldt al eeuwenlang als een van 
de ‘hoofdzonden’ die mensen kunnen begaan (Savater, 2008). De Griekse term 
staat voor een problematische oer-ambitie van de mens, namelijk ‘the insolent 
pretentions of humanity to mimic the gods’ (Kumar, 1987: 103). Maakbaarheid is 
een overschatting van het menselijk vermogen tot maken en beheersen. In deze 
kwalificatie ligt het oordeel besloten dat de menselijke ambities naar een realisti-
scher niveau bijgesteld moeten worden. 
  Hiermee hebben we niet alleen de thematiek van dit hoofdstuk te pakken, 
maar ook het scharnierpunt van deze studie. Voorgaande hoofdstukken hebben 
getoond hoezeer politiek en bestuur ‘in de ban van beheersing’ zijn, door analyse 
van het denkbeeld van de maakbaarheid (hoofdstuk 1) en de hardnekkige mani-
festaties ervan in de beleidspraktijk (hoofdstuk 2). Maar daarin is nog niet uitge-
werkt wat precies het probleem is met maakbaarheid. Na lezing van deze hoofd-
stukken kan de gedachte opkomen: dat politiek en bestuur aan maakbaarheid 
doen, so what? De vraag is, anders gezegd, wat er precies op het spel staat met 
maakbaarheidsbestuur. Waarom is dit denkbeeld problematisch? Wat zijn die pro-
blemen dan precies en wat voor consequenties dienen aan deze kritieken verbon-
den te worden? Maakbaarheid dreigt maar al te gemakkelijk de ‘kop van jut’ te 
worden in het publieke debat, zonder dat vaak helder wordt wat de bezwaren bij 
dit denkbeeld precies zijn. Deze helderheid is echter wel nodig. Pas wanneer in-
zichtelijk is gemaakt waarom maakbaarheid problematisch is, worden voorgaande 
analyses en de hoofdstukken in het tweede deel maatschappelijk relevant. Daartoe 
analyseert dit hoofdstuk de problemen met maakbaarheidsdenken, gevolgd door 
een positiebepaling over de benodigde remedies. Daarmee verdiept dit hoofdstuk 
ook de kaders voor het ‘uit de ban van beheersing’ treden. 



De ban van beheersing 

 88 

 De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: paragraaf 3.1 geeft inzicht de wereld 
van maakbaarheidskritiek. Daar worden verschillende invalshoeken en stijlen van 
kritiek op maakbaarheidsbestuur geïdentificeerd. Dat overzicht vormt het analy-
tisch vertrekpunt voor het vervolg van dit hoofdstuk. Paragraaf 3.2 laat zien hoe 
maakbaarheidsbestuur vanuit praktisch oogpunt vastloopt. Paragraaf 3.3 be-
spreekt de politieke schaduwzijden van maakbaarheid, terwijl paragraaf 3.4 op de 
sociale implicaties ingaat. Tezamen tonen deze paragrafen welke bedreigingen 
maakbaarheidsdenken met zich meebrengt. Veel van deze kritieken hebben be-
trekking op hoogmodern maakbaarheidsbestuur, maar in dit hoofdstuk zal ik laten 
zien dat deze kritieken ook gelden voor de laatmoderne en neoliberale maakbaar-
heid. Paragraaf 3.5 maakt ten slotte de balans op, door te pleiten voor het belang 
van begrenzing zonder te vervallen in eenzijdig ‘maakbaarheidsrelativisme’. Een 
totale afwijzing van maakbaarheid is, hoe problematisch het denkbeeld ook is, 
niet vanzelfsprekend een oplosing. Het hoofdstuk sluit af met kaders voor deel II. 
 
3.1  Stijlen van maakbaarheidskritiek 
De decennialange ‘verwezing’ van maakbaarheid en de eeuwenoude diagnose van 
‘hybris’ maken in één oogopslag duidelijk dat maakbaarheidskritiek niet van gis-
teren is. De centrale lijn in de voorgaande hoofdstukken was dat maakbaarheid 
als ethos en wereldbeeld diepgeworteld is in de tijdgeest en denkkaders van de 
moderniteit, en zelfs premoderne voorlopers kende. Van maakbaarheidskritiek 
zou eenzelfde geschiedenis geschreven kunnen worden: maakbaarheidskritiek is 
zo oud als maakbaarheidsdenken zelf. Al zolang maakbaarheidsdenken zich ma-
nifesteert, zolang is ze ook begeleid door kritische stemmen, zo heeft de conser-
vatieve filosoof Michael Oakeshott (1996) laten zien. Tegenover wat hij de ‘poli-
tics of faith’ noemde (zie hoofdstuk 1), staat de ‘politics of scepticism’. 
Scepticisme staat hier voor een politieke stijl die het inhoudelijke tegendeel vormt 
van maakbaarheid, en tegelijk ook de historische tegenpool is. Parallel aan de 
‘politics of faith’, maar ook als kritische reactie hierop, heeft deze ‘politics of 
scepticism’ zich in de moderniteit ontwikkeld, met denkers als Locke, Pascal, 
Hume, Burke en Montesquieu als belangrijke figuren in de achttiende en negen-
tiende eeuw, die op hun beurt weer steunden op premoderne wortels (waaronder 
de politieke cultuur van middeleeuws Engeland) (Oakeshott, 1996). In de twin-
tigste eeuw heeft deze ‘pool’ zich, tegen de achtergrond van de ‘hoogmoderne 
uitbouwfase’ van maakbaarheid (zie hoofdstuk 2), in verschillende richtingen en 
vanuit meerdere bronnen verder ontwikkeld. Een globale schets van hedendaagse 
maakbaarheidskritieken en een nadere typering hiervan vormen het vertrekpunt 
om grip te krijgen op het langlopende en breed uitgewaaierde debat. 
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Tradities van maakbaarheidskritiek 
De politiek van scepticisme staat voor een politieke attitude die zijn uitgangspunt 
heeft ‘either in the radical belief that human perfection is an illusion, or in the less 
radical belief that we know too little about the conditions of human perfection for 
it to be wise to concentrate our energies in a single direction by associating its 
pursuit with the activity of governing’ (Oakeshott, 1996: 31). Scepticisme is een 
politieke attitude die zich verre houdt van grootse ambities voor beleidsinterventie 
door overheden. Deze benadering ziet overheidsbestuur als een begrensde activi-
teit, legt sterke nadruk op wetgeving en bescherming van rechten. Zo tekenden 
sceptici in de achttiende eeuw bezwaar aan tegen de idee dat de overheid econo-
mische productiviteit moest gaan begeleiden of organiseren. Ook stond deze tra-
ditie kritisch tegenover de ambities van de Franse Revolutie (maar sympathi-
seerde met de Amerikaanse Revolutie). Het is een traditie van politiek denken die 
uiterst wantrouwig is naar grote machtsconcentraties, absolute waarheidsaanspra-
ken en rationalisme in de politiek. Het benadrukt daartegenover de contingentie 
van het politieke bestaan. Voor sceptici is de sociale werkelijkheid zo pluriform 
en complex dat planmatige en centrale pogingen om het samenleven te herstruc-
tureren moeten falen. Bovendien vrezen sceptici het gevaar dat maakbaarheids-
denken uiteindelijk leidt tot totalitaire aanspraken, dat individuen ondergeschikt 
gemaakt worden aan de grootse doelen van ‘politics of faith’. Vrijheid raakt dan 
in de knel en het individu wordt uiterst kwetsbaar. 
  Hoewel dergelijk politiek scepticisme richting maakbaarheid wellicht primair 
verbonden wordt aan de traditie van het conservatisme, geldt voor de twintigste 
eeuw dat sceptische grondtonen richting ‘politics of faith’ door tal van intellectu-
ele tradities en vanuit tal van invalshoeken zijn ontwikkeld. Het eerst en wellicht 
ook het meest provocerend heeft dit anti-utopisch of sceptisch denken zich ont-
wikkeld in het literaire genre van de dystopie. Daarin wordt het stralende utopi-
sche perspectief omgekeerd (letterlijk zwartgemaakt) en als verschrikkelijk voor-
gesteld (Kumar, 1987). In prozastijl wordt, veelal in detail uitgewerkt, een uiterst 
somber toekomstbeeld geschetst. Dit genre ontwikkelt zich vooral in negentiende 
en vroege twintigste eeuw, mede als reactie op de opkomst van socialisme en uit 
vrees voor de macht van wetenschap en techniek (Laeyendecker, 2013). Namen 
als Aldous Huxley en George Orwell (en in onze tijd wellicht Dave Eggers, met 
bijvoorbeeld The Circle, 2014) behoren tot de meest scherpe en tot de verbeelding 
sprekende critici van de consequenties van maakbaarheid. In het Nederlandse de-
bat is deze dystopische traditie levend gehouden door Hans Achterhuis. 
 Daarnaast hebben verschillende filosofische tradities maakbaarheidskritiek 
ontwikkeld, voornamelijk tegen de achtergrond van socialistische en fascistische 
ideologieën en de ervaringen met de Tweede Wereldoorlog inclusief de Holo-
caust, die men beschouwde als consequenties van het ethos van beheersing en het 
wereldbeeld van de machine. Liberale filosofen, met Karl Popper en Friedrich 
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Hayek als centrale auteurs, problematiseerden het denkschema van ‘planning’, dat 
de politieke vrijheid uiteindelijk ondermijnt. Vanuit meer progressieve invalshoek 
ontwikkelde de Frankfurter Schule radicale kritiek op de instrumentele rationali-
teit van de Verlichting, die ook maakbaarheidsdenken heeft gevoed. Beroemd is 
de these dat de Verlichting in zijn tegendeel omslaat: dat de verlichtingsrationali-
teit van maakbaarheid de humaniteit ondermijnt (Horkheimer & Adorno, 1947). 
In dat spoor, waarin ook critici als Habermas en Bauman staan, heeft de Kritische 
Theorie zich verder ontwikkeld (Hoefnagels, 1974). Met de postmoderne wen-
ding in de filosofie is aan deze tradities een laatste invalshoek toegevoegd die 
zowel de pretenties van maakbaarheid radicaal relativeert en de tragische conditie 
opnieuw in herinnering brengt, alsook de waarde van pluraliteit (postmodernen 
zeggen ‘differentie’) nadrukkelijk vooropstelt. In het Nederlandse debat zijn filo-
sofen als Jos de Mul en Paul Frissen prominente woordvoerders van deze positie. 
 De literaire en filosofische kritiek op utopie en maakbaarheid heeft ten slotte 
in de laatste decennia van de twintigste eeuw versterking gekregen van de (empi-
rische) sociale wetenschappen (Duyvendak, 1999). Disciplines als sociologie, po-
liticologie en andragogie zijn zich vanaf de jaren zeventig gaan distantiëren van 
‘planning’ en het ideaal van beheersing, mede gevoed door bovengenoemde filo-
sofische tradities (bijv. Fisscher, 1990). Bovendien zijn sociale wetenschappers 
ook de empirische onhoudbaarheid van maakbaarheidsdenken gaan thematiseren, 
met centrale auteurs als Charles Lindblom en Ulrich Beck, en in Nederland bij-
voorbeeld Herman van Gunsteren. Het thema ‘beleidsfalen’ en de hardnekkigheid 
van beleidsproblemen is hoog op de agenda komen te staan en is het spreken over 
overheidsbeleid gaan domineren (Bovens & ’t Hart, 1996; Arentsen & Trommel, 
2004). Het is inmiddels (bestuurskundige) consensus dat de sociale werkelijkheid 
complex is en interventies maar moeizaam gestalte kunnen krijgen. 
 
Een typologie van de kritieken  
Dit overzicht laat een veelheid aan invalshoeken en problemen zien. Het vervolg 
van dit hoofdstuk zal voornamelijk putten uit de filosofische en sociaalweten-
schappelijke bronnen van kritiek. Voor een gestructureerde analyse is het zinvol 
deze kritieken wat verder te categoriseren. De vele kritieken en bezwaren kunnen 
langs twee lijnen geordend worden. Marin Terpstra (1997) maakt het eenvoudige 
maar effectieve onderscheid tussen praktische en normatieve grenzen aan maak-
baarheid. De praktische grenzen betreffen de werkbaarheid of haalbaarheid van 
maakbaarheidsambities, het zijn grenzen van feitelijke aard. Deze beperkingen 
liggen in de mens dan wel in de werkelijkheid zelf, en dienen zich vanzelf aan: 
‘het zijn grenzen waarop men in het handelen stuit’ (Terpstra, 1997: 194). De 
normatieve grenzen betreffen de wenselijkheid van maakbaarheidsbestuur en ar-
ticuleren principiële bezwaren. Deze grenzen dienen zich niet vanzelf aan, maar 
moeten gesteld worden. ‘Hier staat de grens niet voor een gebrek aan macht, maar 
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gaat het om een grens die desondanks die macht behoort te worden gesteld’ (Terp-
stra, 1997: 193). Bij de normatieve grenzen gaat het dus om het actief stellen van 
beperkingen aan maakbaarheid vanuit bepaalde waardenopvattingen.  
 Beide type grenzen hebben, globaal gezien, hun eigen bronnen. Inzicht in de 
praktische grenzen krijgen we vooral vanuit de sociaalwetenschappelijke kritiek, 
waarin tal van problemen met de werkbaarheid van maakbaarheid zijn uitgewerkt. 
De normatieve grenzen worden vooral zichtbaar vanuit de filosofische literatuur, 
waarin betoogd wordt dat belangrijke politieke en sociale waarden in de proble-
men komen door maakbaarheidsbestuur. Dit onderscheid tussen praktische en 
normatieve grenzen of problemen is behulpzaam in procedureel opzicht, maar 
verdient een verdere aanscherping. Omtrent de aard van praktische en normatieve 
grenzen kunnen verschillende redeneerstrategieën ontwikkeld worden, mensen 
kunnen verschillende dingen bedoelen met de stelling dat maakbaarheidsbestuur 
‘faalt’ of ‘problematisch’ is. Een fraaie typologie die bijdraagt aan inhoudelijke 
verheldering van wat critici van maakbaarheid kunnen bedoelen treffen we bij 
Albert Hirschman (1991) in zijn boek The Retoric of Reaction.53 Op basis van 
analyse van tweehonderd jaar ‘reactionaire retoriek’, als kritiek op progressief-
ambitieuze politiek vanaf de Franse Revolutie tot en met de verzorgingsstaat, 
heeft Hirschman drie vormen van kritiek onderscheiden.  
 De eerste retorische reactie is wat Hirschman de ‘perversity-thesis’ heeft ge-
noemd. Deze kritiek komt erop neer dat ‘any purposive action to improve some 
feature on the political, social, or economic order serves only to exacerbate the 
condition one wishes to remedy (Hirschman, 1991: 7). Beoogd beleid leidt tot een 
keten van onbedoelde gevolgen die precies het tegendeel van wat beoogd is zal 
uitwerken. Bij perversity-kritiek draait het niet sec om onbedoelde effecten, maar 
om de idee dat ‘everything backfires’ (ibid.: 12). De tweede retorische reactie 
heeft Hirschman de ‘futility-thesis’ genoemd. Deze kritiek ‘holds that attempts at 
social transformation will be unavailing, that they will simply fail to “make a 
dent”’ (ibid.: 7). De centrale stelling bij de futility-thesis is dat verandering door 
interventie uiteindelijk niet mogelijk is: ‘in one way or another any alleged change 
is, was, or will be largely surface, facade, cosmetic, hence illusory, as the “deep” 
structures of society remain wholly untouched’ (ibid.: 43). Beleid zal dus nihil 
effect sorteren. De derde retorische reactie noemt Hirschman de ‘jeopardy-thesis’. 
Hier is het uitgangspunt ‘that the cost of the proposed change or reform is too high 
as it endangers some previous, precious accomplishment’ (ibid.: 7). De jeopardy-
kritiek erkent de mogelijkheid van succesvolle beleidsambities, maar vreest voor 
‘dangerous, imprudent, or simply undesirable’ gevolgen en ondermijning van eer-
der verkregen verworvenheden en successen (ibid.: 83).  
 Deze drie argumentatiestrategieën of ‘reactionaire retorieken’ laten zich 
intuïtief verbinden aan het eerder gemaakte onderscheid tussen praktische en 
normatieve grenzen of problemen. De bezwaren van futiliteit en perversiteit, de 
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eerste en tweede argumentatiestrategie, problematiseren de ‘werkbaarheid’ van 
maakbaarheid en adresseren op uiteenlopende manier de praktische grenzen. De 
derde, ‘jeopardy’, stelt radicale vragen bij de wenselijkheid van maakbaarheid, 
daarmee de normatieve grenzen bewakend. Het is vanwege ‘futiliteit’ of 
‘perversiteit’ dat maakbaarheidsbestuur feitelijk niet werkt, respectievelijk 
vanwege ‘jeopardy’ dat maakbaarheidsbestuur normatief gezien onwenselijk is – 
want het staat op gespannen voet met andere waarden. Deze drie 
argumentatiestrategieën kunnen helpen in het duiden van de praktische problemen 
(paragraaf 3.2) en normatieve problemen (paragraaf 3.3 en 3.4). Ook zal het 
behulpzaam zijn bij het plaatsen van kanttekeningen bij maakbaarheidskritiek 
(paragraaf 3.5). 
 
Nadere kwalificaties 
Deze drie reactionaire retorieken zijn ondertussen nogal ongelijksoortig. De kri-
tiek van ‘jeopardy’ is volgens Hirschman (1991) de meest milde, want het erkent 
dat beleidsinterventie praktisch gezien mogelijk is en op zichzelf beschouwd ook 
goed kan zijn, maar uiteindelijk in een breder waardenperspectief problematisch 
wordt. De andere kritieken zijn verstrekkender volgens Hirschman, want ze be-
twijfelen het interventievermogen als zodanig. Daarbij taxeert hij de futiliteits-
these als de meest verstrekkende. De perversiteitsthese houdt nog staande dat be-
leid wel degelijk effect kan hebben, zij het het tegengestelde effect. Deze these 
heeft als uitgangspunt dat de werkelijkheid ‘volatiel’ is, bewerkbaar. De  
futiliteitsthese problematiseert juist dat gezichtspunt. ‘In this scenario, human ac-
tions or intentions are frustrated, not because they unleash a series of side effects, 
but because they pretend to change the unchangeable, because they ignore the 
basic structures of society’ (Hirschman, 1991: 72). Succesvolle of effectieve vor-
men van interventies zijn niet mogelijk, aldus de futiliteitskritiek. De perversi-
teitsthese houdt nog hoop op de mogelijkheid van verbetering en is daarmee mil-
der in zijn kritiek dan de futiliteitsthese, die Hirschman zelfs ‘more insulting’ 
noemt (ibid.: 45). De futiliteitsthese is dus geen variant op de perversiteitsthese, 
maar een zelfstandige taxatie van ‘degree of efficacy’ (ibid.: 75). 
 Hoewel de perversiteitsthese en zeker de futiliteitsthese scherper zijn in hun 
problematisering van beleidsinterventies, omdat ze sceptischer zijn over de posi-
tieve resultaten ervan, zijn de normatieve bezwaren (jeopardy) uiteindelijk van 
meer belang voor wie ‘uit de ban van beheersing’ wil breken. Inzicht in praktische 
grenzen van maakbaarheid kan leiden tot voorzichtigheid in bestuurlijk handelen, 
maar dat is niet dwingend het geval. Zoals Terpstra opmerkt: ‘De technische ver-
houding tot de wereld kan samengaan met een erkenning dat de middelen beperkt 
zijn, terwijl men toch blijft hopen op en werken aan effectievere middelen. De 
praktische kritiek op maakbaarheid brengt ons niet buiten de denkfiguur van de 
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machine maar voert ons juist binnen in een voortgaande ontwikkeling van perfec-
tionering’ (1997: 211). Voor de perfectionist is maakbaarheid een groot ideaal, 
dat weliswaar nooit zal gelukken, maar toch wordt nagestreefd. Het zijn daaren-
tegen de normatieve bezwaren die expliciet uitnodigen om wél een andere toe-
komst te denken: de normatieve kritieken representeren waarden die afgeschermd 
moeten worden van maakbaarheidsdenken, ze vertegenwoordigen andere beteke-
nisvolle dimensies van het bestaan en vormen een protest tegen een teveel aan 
machinemodel (Terpstra, 1997).  
 
3.2  Inherent onhaalbare ambities 
Met deze schets van kritische tradities en redeneerstijlen is een vloertje gelegd 
onder de probleemanalyses die in het vervolg van dit hoofdstuk worden uitge-
werkt. Deze paragraaf analyseert op basis van voornamelijk de sociaalweten-
schappelijke kritiek waarom maakbaarheidsbestuur vanuit praktisch oogpunt pro-
blematisch is en wat de aard van die praktische grenzen inhoudt. Starten bij de 
praktische bezwaren ligt voor de hand. Immers wanneer nog geen zicht is verkre-
gen op de feitelijke werking of problemen is discussie over de (potentiële) nor-
matieve consequenties wat prematuur.54 De focus ligt bij de analyse van prakti-
sche problemen niet zozeer op empirische evaluatie van de in hoofdstuk 2 
geschetste concrete vormen van maakbaarheidsbestuur, maar op het detecteren 
van problemen met het onderliggende denkbeeld van maakbaarheid zoals in 
hoofdstuk 1 is uitgewerkt. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar het wereld-
beeld van de machine als de conceptualisering van het handelen vanuit het ethos 
van beheersing door de persona van de sociale ingenieur. In wat volgt wordt eerst 
uitgewerkt dat praktische grenzen zich inherent aandienen bij beleidsinterventie 
vanuit het machinemodel, waarna deze grenzen of problemen nader geduid wor-
den vanuit de typologie van Hirschman, gevolgd door een impressie van de actu-
aliteit van deze kritieken voor de laatmoderne en neoliberale maakbaarheid. 
 
De mythe van een perfecte machine 
Om het ideaal of verlangen naar beheersing te realiseren moet de mens als homo 
faber, als technisch-handelend wezen optreden, zo is in hoofdstuk 1 betoogd. De 
meest systematische manier van technisch handelen is die vanuit het wereldbeeld 
van de machine, zo is vervolgens uitgewerkt. In het maken vanuit het machine-
model ligt de aanname van perfecte beheersing besloten. ‘De idee van maakbaar-
heid in zich behelst een absolute aanspraak: niemand die doelmatig handelt, gaat 
ervan uit dat zijn handelen niet tot het doel zal leiden. Men moet een kans hebben. 
In die kans schuilt de wens van een volmaakte machine’ (Terpstra, 1997: 194). 
Op papier en als ontwerp kan een machine inderdaad volmaakt lijken, maar wan-
neer een ontwerp wordt omgezet in realiteit, blijkt de volmaakte machine niet te 
bestaan. Dat wil zeggen: ‘de machine die gemaakt wordt, blijkt buiten de wil van 
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de maker en ontwerper om iets anders te worden dan was voorzien’ (ibid.: 197). 
Het fundamentele inzicht is hier dat het machinemodel zijn eigen uitgangspunten 
niet kan waarmaken, zo heeft Marin Terpstra (1997: 195-201) uitgebreid beargu-
menteerd. Het is van belang hier meer zicht op te krijgen, want als het machine-
model gezien wordt als de beste manier om tragiek en noodlot te beheersen, dan 
geeft inzicht in de haperingen van het machinemodel inzicht in de onbereikbaar-
heid van het beheersingsideaal. 
 Het eerste probleem met de machine is de veronderstelling van een ‘gesloten 
systeem’. Terwijl een volmaakte machine geslotenheid als uitgangspunt heeft, 
geldt in de praktijk dat machines ‘altijd wel ergens open’ zijn (Terpstra, 1997: 
197). Voor volledige beantwoording aan het ideaal van perfectie of beheersing 
(en dus ook effectiviteit) moet er volledige zekerheid zijn over de invoer: ze moet 
voorspelbaar zijn. Maar de machine staat altijd met iets anders in verbinding (een 
andere entiteit) en bij de ‘invoer’ voor de productie kan altijd iets misgaan. Vol-
ledige zekerheid kan machinale productie daarom ook niet garanderen. Daarnaast 
kan de machine onbekende eigenschappen bevatten, een ‘black box’ hebben, wat 
de onvoorspelbaarheid ervan vergroot. Ook kunnen onderdelen veranderen na 
verloop van tijd. Zeker ‘lerende machines’ kunnen door gebeurtenissen hun ‘in-
terne toestand’ wijzigen. Vervolgens kan ook in het ontwerp zelf al dubbelzinnig-
heid geslopen zijn, waarmee het functioneren onvoorspelbaar wordt, een risico 
dat toeneemt wanneer communicatie in het spel is. En zelfs wanneer er geen dub-
belzinnigheid in het ontwerp zit, is er altijd sprake van interpretatie van de invoer 
tijdens het productieproces – met de kans op misinterpretaties en dus productie-
fouten tot gevolg. Ten slotte, bij machines waarbij de bedieners ervan handelings-
vrijheid hebben, neemt door de keuzemogelijkheden die ontstaan ook de voor-
spelbaarheid af en daarmee de beheersbaarheid.  
 
Een niet-passend wereldbeeld 
Onvolmaaktheid is niet alleen inherent aan het denkschema van de machine zelf, 
maar geldt des te meer voor de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke realiteit 
waarin het machinemodel veelvuldig, zij het impliciet, wordt ingezet. Tegen die 
achtergrond heeft Terpstra zijn analyse over de logica van de machine ook ge-
maakt. Maar het bezwaar is niet alleen dat een inherent onvolmaakt denkschema 
dat wordt toegepast voor beleidsinterventie logischerwijs nooit tot perfect beleid 
kan leiden. De praktische problemen met het machinemodel gaan verder dan 
Terpstra uitwerkt, want het probleem is vooral ook dat de keuze voor dit wereld-
beeld van de machine voor maatschappelijke probleemoplossing als zodanig niet-
passend is. Anders gezegd: de idee dat het machinemodel een geschikt (passend) 
wereldbeeld biedt om beleidsinterventie mee te conceptualiseren is zelf het pro-
bleem. Waar het in essentie wringt bij (hoogmodern) maakbaarheidsbestuur is dat 
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haar vertrekpunt onjuist is: samenleving en beleid zijn geen machines en het maat-
schappelijk leven functioneert niet machinematig (Van Gunsteren, 1976). 
 Dit knelpunt laat zich tamelijk eenvoudig nader omschrijven: de werkelijkheid 
is veel complexer dan het wereldbeeld van de machine veronderstelt. Of beter 
gezegd: de denkfiguur is een conceptualisering die geen recht doet aan de com-
plexe en dynamische realiteit van het maatschappelijke bestaan. In hoofdstuk 1 is 
terloops genoemd dat het machinemodel ‘abstraheert’ van de ‘volle werkelijk-
heid’ (Schuurman, 1998) en in hoofdstuk 2 is dat met een term van James C. Scott 
(1998) ‘state simplification’ genoemd. Beide auteurs drukken daarmee uit dat toe-
passing van het machinemodel op de samenleving betekent dat steeds een con-
ceptuele reductie van de sociale werkelijkheid en het menselijk handelen daarin 
plaatsvindt: ‘Designed or planned social order is necessarily schematic; it always 
ignores essential features of any real, functioning social order’ (Scott, 1998: 6). 
Deze reductie is essentieel voor het streven naar beheersing en het machinemodel, 
maar is tegelijkertijd dus ook de begrenzing ervan. Want, zoals Scott stelt: ‘To the 
degree that the formal schema made no allowance for these processes [de com-
plexe, alledaagse dynamiek, RvP] or actually suppressed them, it failed both its 
intended beneficiaries and ultimately its designers as well’ (ibid.: 6). Dus het ka-
rakteristieke van het machinemodel is in een maatschappelijke context precies 
ook zijn beperking en de bron van de inherente ‘misfit’. 
 De ontologie van de machine is, zoals hierboven al gememoreerd, die van een 
gesloten systeem. De werkelijkheid verschijnt als een tamelijk statisch object te-
genover de maker of bestuurder ervan. Gelijk in deze meest basale aanname schiet 
de ontologie van het machinemodel al tekort. Dat heeft Van Gunsteren (1976) al 
vrij vroeg beargumenteerd in zijn boek The Quest for Control, een studie naar 
moderne planningsliteratuur. Planning als mechanistische benadering fungeert 
onder de condities van ‘ceteris paribus’, maar de maatschappelijke realiteit is 
veelal het tegendeel. Planning miskent dat in de sociale context doelen veelal on-
helder zijn, condities snel veranderen en de omgeving instabiel is. Moderniteit 
betekent constante verandering en dat geldt zeker voor de huidige fase van de 
moderniteit: die wordt zelfs als ‘vloeibaar’ aangeduid (Bauman, 2000). Dyna-
miek, constante verandering en (ogenschijnlijke) chaos zijn kenmerkend voor de 
hedendaagse sociale ordening – door Boutellier (2011) treffend ‘complexiteit 
zonder richting’ genoemd. Bovendien wordt de samenleving nauwelijks als één 
geheel ervaren, waarin alles functioneel verbonden is als één grote machine. Den-
ken in termen van de samenleving als een ‘geheel’, laat staan een ‘gesloten ge-
heel’ is vanuit de notie van een netwerksamenleving al helemaal verleden tijd: 
netwerken zijn open, met rafelige einden, en kent vele centra in plaats van één 
centrum (Van Dijk, 2006; Boutellier, 2011). 
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 De ‘praxeologie’ van de machine, het technocratisch handelen, loopt eveneens 
stuk op de politiek-bestuurlijke realiteit. De technocratische scheiding tussen ont-
werp/uitvoering, tussen doelen/middelen en de distantie ten opzichte van het po-
litieke proces ten faveure van technische expertise botst fundamenteel met de aard 
van politiek en beleidsvorming. Dit is inmiddels een klassiek leerstuk in de be-
stuurskunde (Bekkers, 2007), dat al vroeg door bijvoorbeeld Charles Lindblom 
(1959) met zijn principe van ‘muddling through’ is geformuleerd. Lindblom pro-
blematiseerde de ‘rational-comprehensive method’ van planning en beleidsont-
wikkeling en bepleitte een incrementele benadering, van stapsgewijze ontwikke-
ling van beleid. Veelal is een rationalistische en omvattende aanpak niet haalbaar, 
want de problematiek is te complex, de beschikbare middelen ontbreken daarvoor, 
en de menselijke capaciteit schiet te kort. En minstens zo belangrijk: beleidsvor-
ming is een politiek proces, waarin botsende waarden centraal staan en waarbij 
doelen/middelen niet zo duidelijk onderscheiden kunnen worden, maar veelal ver-
vlochten blijken. Beleid is een kwestie van politieke strijd en niet slechts een ra-
tioneel-zakelijk proces, aldus Lindblom. Over planning als manifestatie van de 
technocratische benadering zei Van Gunsteren daarom ook: ‘Planning that kills 
this political rationality cuts the ground away from under its own feet’ (1976: 11). 
Daarmee maakt planning zichzelf onmogelijk.55 
 Het wereldbeeld van de machine met zijn technocratische werkwijze is vooral 
geschikt voor een specifiek type problemen, wat Rittel & Webber (1973) in hun 
befaamde artikel ‘Dilemmas in a general theory of planning’ de getemde of 
‘tamme’ problemen hebben genoemd. Dat zijn relatief overzichtelijke en techni-
sche problemen. Maar de realiteit van het (laat)moderne samenleven is van een 
heel andere orde: veel problemen hebben niet het karakter van ‘tamme’ proble-
men (waar wetenschappelijke kennistoepassing volstaat), maar worden ‘wicked 
problems’ genoemd. Deze problemen zijn ‘ontembaar’, ze laten zich niet eenvou-
dig (be)grijpen: ‘Social problems are never solved. At best they are only re-solved 
– over and over again’ (1973: 160). Het venijn van dit type probleem klinkt goed 
door in de term ‘wicked’. Ze geven er de betekenis aan van ‘malignant’, ‘vicious’ 
(circle), ‘tricky’ en ‘aggressive’ (ibid.: 160). Anders gezegd: het machinemodel 
is vaak niet geschikt voor het type problemen dat ze op moet lossen. 
 Een belangrijke spanning tussen de technocratische aanpak van het machine-
model en de ‘wicked problems’ ligt in de al geproblematiseerde doel-middel- 
rationaliteit. Nu is niet alleen het onderscheiden van doelen/middelen problema-
tisch, maar is het überhaupt moeilijk om zicht te krijgen op de aard van het pro-
bleem zelf, wat het stellen van beleidsdoelen zelf uiterst lastig maakt, zo beargu-
menteren Rittel en Webber (1973). Ongetemde problemen laten zich maar 
moeilijk definiëren. Probleemoplossing vergt goed begrip van het probleem, maar 
dat vergt ook weer kennis van de context en minimaal een globale oriëntatie van 
een oplossingsrichting. Maar precies die zoektocht naar relevante kennis om het 
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probleem te begrijpen en van een oplossing (‘resolution’) te voorzien is uiterst 
problematisch bij wicked problems. ‘The formulation of a wicked problem is the 
problem’ (ibid.: 161). Bovendien ontbreken inherent veelal heldere criteria voor 
een goede oplossing van ‘wicked problems’. Bij een wiskundig probleem weet je 
wanneer het is opgelost, bij maatschappelijke problemen is dat niet het geval: het 
kan altijd beter, meer inzet kan gepleegd worden. En elk probleem kan weer als 
een symptoom van een dieperliggend probleem beschouwd worden.  
 Niet alleen de aard van problemen maakt rationele beheersing ervan proble-
matisch, de epistemologie van het machinemodel is ook om andere redenen on-
toereikend. Wetenschappelijke kennis, gesystematiseerde en geobjectiveerde in-
formatie over de sociale werkelijkheid, heeft uiteindelijk maar beperkte 
zeggingskracht voor het maken van de samenleving. Dat heeft alles te maken met 
de aard van de sociale realiteit enerzijds en de aard van de moderne rationaliteit 
anderzijds. Een recente verwoording van dit probleem vinden we bij de Deense 
planningswetenschapper Bjent Flyvbjerg met zijn boek Making social science 
matter (2001). Sociale wetenschappen kunnen het type kennis dat voor rationele 
beheersing benodigd is uiteindelijk niet produceren. Cruciaal voor het vermogen 
tot beheersen is – zoals eerder opgemerkt – voorspelbaarheid, het ontdekken van 
patronen of wetten in het menselijk samenleven. Maar precies daarin slagen soci-
ale wetenschappen niet goed, aldus Flyvbjerg. Dat heeft alles te maken met de 
niet-mechanische aard van het menselijk handelen en de sociale realiteit zelf. Veel 
van het menselijk handelen en samenleven heeft eigenschappen die haaks staan 
op de vereisten van strenge theorievorming: zoals explicatie, universaliteit, ab-
stractie, context-onafhankelijk, compleet en voorspellend. Veeleer laat het men-
selijk handelen zich juist in belangrijke mate begrijpen door het tegendeel hiervan. 
De kern van de argumentatie is dat ‘(…) human activity cannot be reduced to a 
set of rules, and without rules there can be no theory’ (Flyvbjerg, 2001: 46).  
 De crux zit, aldus Flyvbjerg (waarbij hij zich mede baseert op het werk van 
Giddens over reflexiviteit), in het feit dat het object van de sociale wetenschappen 
zelf een handelend en reflecterend subject is. De mens heeft zelfinterpretaties van 
waaruit hij, mede gevormd door zijn context, zijn leven vormgeeft. Die context 
vormt ook de basis voor sociaalwetenschappelijke kennis, die vervolgens ook 
even (in)stabiel is als deze zelfinterpretaties. Kortom, zekere en geobjectiveerde 
kennis blijft dus beperkt en daarmee de basis voor beheersing ook. Bovendien 
geldt dat naarmate vaardigheden toenemen de directe rol van rationele kennis en 
regels afneemt. Dat heeft volgens Flyvbjerg (2001) te maken met de aard en wer-
king van menselijke kennis zelf. Zich baserend op het werk van de Amerikaanse 
filosoof Hubert Dreyfus beargumenteert hij dat verschillende levels van menselijk 
leren (novice, gevorderd beginner, competent performer, heel ervaren, expert) an-
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dere omgang met rationele kennis en regels impliceren. De betekenis van erva-
ring, intuïtie en oordeelsvermogen wordt, naarmate de expertise toeneemt, be-
langrijker dan rationele kennis en regels. 
 Daarnaast kampt beheersingskennis met nog een ander probleem, verwoord 
door Michael Oakeshott (1962). Technisch-wetenschappelijke kennis gaat ge-
paard met fixatie op rationaliteit (het moderne rationalisme), maar vormt juist 
daardoor een belemmering voor de ontwikkeling van het menselijk handelen. Uit-
gangspunt van het rationalisme is, aldus Oakeshott, dat alleen technische kennis, 
op formule gebracht inzicht, betekenisvol is. Dit rationalisme negeert de prakti-
sche kennis, een type kennis dat veelal maar beperkt te articuleren valt, ook wel 
‘traditionele kennis’ genoemd. Echter, zowel het wetenschappelijke als het prak-
tische handelen worden altijd door beide typen kennis vormgegeven. Daaruit 
volgt dus dat ook de praktische kennis altijd nodig is: ‘the mastery of any skill, 
the pursuit of any concrete activity is impossible without it’ (Oakeshott, 1962: 
12). Met het negeren of veronachtzamen van praktische kennis verliezen we vol-
gens Oakeshott de helft van ons zicht op de werkelijkheid. Dan wordt de fout 
gemaakt van ‘(…) mistaking a part for a whole, of endowing a part with the qual-
ities of a whole’ (ibid., 1962: 16). Met als gevolg dat de rationalist, hoe sympa-
thiek zijn goede bedoelingen ook overkomen, niet zal slagen in zijn ambities. ‘He 
began too late and on the wrong foot. His knowledge will never be more than half-
knowledge, and consequently he will never be more than half-right’ (ibid.: 36).  
 Dat is welbeschouwd ook wat Scott (1998) meer recent empirisch heeft gede-
monstreerd in zijn al gememoreerde boek Seeing like a state. Daarin laat hij niet 
alleen het in hoofdstuk 2 al besproken mechanisme van ‘simplificatie’ in het rati-
onalisme van centrale planning zien. Zijn betoog is er vooral op gericht om te 
demonsteren hoe simplificatie-strategie het besef van noodzakelijke variëteit of 
diversiteit miskent, waardoor steden niet tot bloei zijn gekomen en waarom groot-
schalige landbouwproducties en bosproducties zijn mislukt (‘Waldsterben’) als 
gevolg van eenzijdigheid. Daartegenover wijst Scott op het belang van ‘metis’. 
Dat is een term voor praktisch inzicht waarin ervaringskennis en informele han-
delingslogica’s centraal staan die in het lokale samenleven worden ontwikkeld. 
Bij dit type praktisch inzicht gaat het om context-gebonden inzicht, lokaal ver-
worven kennis, om ‘learning beyond the book’ (Scott, 1998: 328). 
 De technocratie van het machinemodel hapert, ten slotte, niet alleen bij de be-
leidsvorming, maar ook bij de beleidsuitvoering. In de technocratische benadering 
is implementatie de exacte uitvoering zoals door de beleidsbepaler is bedacht. 
Maar dat is een naïef perspectief gebleken: een voorstelling van beleidsuitvoering 
die is gebaseerd op een simplistische opvatting over ‘rule-following’, die ervan 
uitgaat dat de meeste regels duidelijk zijn, dat regels ons gedrag kunnen sturen 
(Van Gunsteren, 1976). Maar zoals hiervoor al genoemd: expliciete regels bepa-
len maar beperkt het menselijk handelen, zeker naarmate competenties toenemen 
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– dat geldt ook voor beleidsuitvoering. Bovendien, zelfs áls mensen centraal ge-
formuleerde regels willen uitvoeren, handelen ze in de praktijk vaak niet precies 
overeenkomstig de intenties van de beleidsmakers, aldus Van Gunsteren. Sociaal 
handelen komt op basis van meer dingen tot stand dan enkel regels en bovendien 
zijn regels vaak onhelder. Regels zeggen soms te weinig en moeten bovendien 
geïnterpreteerd worden, waardoor ze verschillend begrepen kunnen worden – wat 
beheersing ondermijnt. Daar komt bij dat ‘street-level bureaucrats’, zoals beleids-
uitvoerders ook wel worden genoemd (Lipsky, 1980), een bepaalde discretionaire 
ruimte nodig hebben om hun werk goed te doen. Ze behoeven een bepaalde mate 
van autonomie ten opzichte van management en beleidsdoelstellingen. De be-
leidsuitvoerder moet omgaan met spanningen tussen doelen die het management 
aan hem stelt enerzijds en de specifieke problematiek van cliënten anderzijds. Dit 
geldt des te meer naarmate uitvoeringsproblematiek complexer wordt, in situaties 
waarin overleg en afstemming moet plaatsvinden bijvoorbeeld. In de uitvoering 
van beleid vindt een vertaalslag plaats van abstracte regels naar concrete situaties 
en toepassingen (Bannink, 2013) en die vraagt om handelingsruimte, wat nood-
zakelijkerwijs het beheersingspotentieel beperkt. 
 
Nadere kwalificaties 
Tot dusver zijn twee dingen betoogd: ten eerste, het machinemodel an sich is in-
herent onvolmaakt, want kent op diverse punten potentiële onvoorspelbaarheid, 
waardoor volledige beheersing onmogelijk is. Ten tweede is het machinemodel 
geen geschikt denkfiguur, het is een wereldbeeld dat onvoldoende aansluit op de 
complexiteit van de moderne samenleving en de beleidsvoering daarvan. Prakti-
sche problemen met maakbaarheid zijn dus niet contingent of door betere inspan-
ning en meer kennisproductie oplosbaar. Het is belangrijk te onderstrepen dat 
deze kritieken niet alleen gelden voor wat Popper (1957) ‘utopian social enginee-
ring’ noemde. Hoewel sommige kritieken, zoals die van Scott (1998), zich daar 
primair op richten, geldt dat ze juist ook van toepassing zijn op de ‘piecemeal 
social engineering’, op niet-utopische maakbaarheid. Veel van de hier besproken 
critici hebben juist ook de Amerikaanse en West-Europese maakbaarheid voor 
ogen met hun kritieken, zoals Van Gunsteren, Rittel & Webber, Flyvbjerg en 
Oakeshott. Hoe ‘piecemeal’ ook, hier blijft immers uiteindelijk de blik van de 
ingenieur centraal staan: de technisch-wetenschappelijke rationaliteit is leidend, 
evenals de technocratische uitvoering en de ontologie van de machine. Beide vor-
men van hoogmodern maakbaarheidsbestuur (utopisch en niet-utopisch) zijn dus 
uiteindelijk inherent onvolmaakt. 
 Ondertussen dringt de vraag zich op wat nu precies die inherente onvolmaakt-
heid behelst. Op dit punt gekomen is het van belang zorgvuldig te formuleren wat 
deze uitspraak betekent. Dan is het onderscheid van Hirschman (1991) weer van 
belang. Deze bezwaren bij de ontologie, epistemologie en technocratie van het 
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machinemodel van de maakbaarheid beargumenteren niet noodzakelijkerwijs de 
futiliteit van beleid dat vanuit het wereldbeeld van de maakbaarheid tot stand is 
gekomen. Daarop wijst ook Bussemaker (1997) in haar analyse van de maakbaar-
heidskritiek uit het tijdperk van de verzorgingsstaat. De meest dominante vorm 
van kritiek ligt in het verlengde van de ‘perversity-thesis’: verzorgingsstatelijke 
maakbaarheid en plannningspolitiek leidden tot het onbedoelde tegendeel. De no-
tie van ‘onbedoelde effecten’ van beleid is juist ook de laatste decennia belangrijk 
geworden. Engbersen (2009) identificeert een aantal onbedoelde responsen: inter-
venties kunnen leiden tot functionele ontwrichting van systemen; exploitatie of 
misbruik van voorzieningen kan plaatsvinden; doelverschuiving kan optreden, 
waarbij het middel het oorspronkelijke doel doet vervagen; het inherent classifi-
cerende karakter van beleid kan ervoor zorgen dat actoren zich gaan conformeren 
of juist afzetten, waardoor zelfbevestiging optreedt; interventies kunnen provoce-
rend uitpakken en zo het tegendeel bereiken van wat werd beoogd.56 
 De perversity-thesis gaat echter verder dan het probleem van onbedoelde ge-
volgen, zo is in paragraaf 3.1 geschetst. Het probleem bij ‘perversity’ is dat 
‘everything backfires’. Dat dit probleem zich inderdaad aandient is uitvoerig ge-
adresseerd door de Duitse socioloog Ulrich Beck. De centrale diagnose van Beck 
(1992) is dat de moderniteit haar eigen uitgangspunten ondergraaft en een zelf-
ondermijnende tendens bevat. Zijn diagnose staat haaks op de futiliteitsthese. Het 
probleem is juist het succes van de (eerste) moderniteit: de technisch-wetenschap-
pelijke vooruitgang bevat elementen die kunnen leiden tot zelfdestructie (zoals 
kernrampen en ecologische crises). De klimaatproblematiek behoort zogezegd tot 
de ‘bads’ van de moderniteit. Deze problemen zijn volgens Beck geen externe 
gevolgen van buitenaf, maar ongelukken en gevaren verbonden met technische 
projecten die ‘inherent onderdeel zijn van de normale bedrijfsvoering’ (Beck, 
1997: 12). Moderne samenlevingen worden geconfronteerd met keerzijden van 
het machinemodel van de maakbaarheid ‘precisely to the degree they do not 
change, do not reflect on their effects and continue a policy of more of the same’ 
(Beck, 1994: 7). De ‘bads’ die de ‘eerste moderniteit’ (de industriële samenleving) 
aldus heeft voortgebracht, zijn wat Beck de ‘risicosamenleving’ heeft genoemd: 
het gevolg van modernisering is de productie van nieuwe dreigingen en risico’s. 
De tragiek van deze risicosamenleving (de ‘tweede moderniteit’) is dat we moeten 
leren leven met deze risico’s en daarop moeten anticiperen. De ambitie van be-
heersing en zekerheid is dus, aldus Beck, omgeslagen in nieuwe onvoorspelbaar-
heid en onzekerheid – anders gezegd, in datgene wat ze juist probeerde te over-
komen door maakbaarheidsbestuur. 
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Actualiteit van de praktische kritiek 
De vraag die kan opkomen is in hoeverre deze kritiek ook van toepassing is op de 
laatmoderne en neoliberale vormen van maakbaarheidsbestuur. Veel van deze kri-
tieken zijn immers ontwikkeld tegen de achtergrond van wat in hoofdstuk 2 
‘hoogmoderne maakbaarheid’ is genoemd, de planningspolitiek. Ondertussen 
heeft maakbaarheidsbestuur in de laatmoderne tijd, zoals hoofdstuk 2 heeft gede-
monstreerd, een stevige mutatie ondergaan. De gedachte zou kunnen postvatten 
dat deze laatmoderne maakbaarheid daarom ontsnapt aan de praktische proble-
men. Deze redenering houdt echter geen stand. Hoewel de besproken praktische 
bezwaren weliswaar geformuleerd zijn ten tijde van hoogmoderne maakbaarheid 
richten de argumenten zich op het onderliggende wereldbeeld van de machine als 
zodanig, waarmee hun geldigheid verder reikt dan specifiek het hoogmoderne ide-
aaltype maakbaarheidsbestuur. Bovendien is in hoofdstuk 2 beargumenteerd dat 
ook de laatmoderne bestuurspatronen uiteindelijk hetzelfde wereldbeeld van de 
machine als conceptuele basis hebben, wat impliceert dat de praktische problemen 
ook gelden voor laatmodern maakbaarheidsbestuur. Een globale blik op de actu-
aliteit vanuit recente literatuur onderstreept dat.  
 De publieke discussie over de neoliberale wending naar marktmaakbaarheid 
en New Public Management als besturingsmodel is, welbeschouwd, een litanie 
van praktische problemen, van een inherent onvolmaakte neoliberale machine tot 
een niet-passend wereldbeeld en het optreden van onbedoelde gevolgen. Markt-
werking en privatisering (in gezondheidszorg, infrastructuur en publieke diensten 
als postbezorging) hebben niet gebracht wat ze beloofden. De voormalig voorzit-
ter van de parlementaire onderzoekscommissie Roel Kuiper (2011) typeert het 
onbehagen hierover als ‘privatiseringsverdriet’ en de Britse historicus John Gray 
(2009) spreekt van een ‘valse dageraad’, zoals ook de titel van zijn boek luidt 
waarin hij de illusies van het neoliberalisme ontmaskert. Ankersmit & Klinkers 
(2008) spreken zelfs over de ‘tien plagen’ van een bedrijfsmatige overheid. 
Vooral de neoliberale belofte van efficiëntie blijkt niet waargemaakt: neoliberaal 
bestuur zoals NPM blijkt niet minder bureaucratisch te zijn. Power (1992) spreekt 
van een ‘audit explosion’. ‘Het resultaat is een toenemende institutionele en or-
ganisatorische spaghetti, een alsmaar troebeler zicht, en dus een roep om nog meer 
toezicht,’ zo vat Trommel (2009: 24) samen. Een cultuur van ‘meten is weten’ 
ondermijnt bovendien ruimte voor bezieling en vertrouwen in organisaties (Ton-
kens, 2016). 
 Van de wending naar ‘gedragsinterventies’ is nog niet zo’n omvangrijke lite-
ratuur met praktische problemen voorhanden, daarvoor is het wellicht nog een te 
recent fenomeen. Vooralsnog hangt rondom nudging de sfeer van een succesver-
haal – Thaler en Sunstein (2008) met hun boek Nudge lijken als helden ontvangen 
te worden. En daar valt op het eerste gezicht iets voor te zeggen, want ten opzichte 
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van de ‘marktmaakbaarheid’ van de jaren negentig is nudging een belangrijke in-
novatie. Gedragsinterventies zoals nudging (en de gedragseconomie als methode) 
zijn opgekomen als kritische reactie op het falen van New Public Management 
(Feitsma, 2019). Ze beogen het naïeve beeld van de mens als rationeel- 
calculerend wezen te overkomen door juist het irrationele gedrag van consumen-
ten centraal te stellen. Weliswaar zijn er ook sceptici die claimen dat dit type stu-
ring geen impact zal hebben (futility-thesis), maar die baseren zich volgens 
Feitsma (2019) te weinig op empirisch onderzoek. Eerder is het zo dat deze be-
weging nog relatief jong is en welbeschouwd nog in de kinderschoenen staat. 
Hoewel er mee wordt geëxperimenteerd op tal van beleidsterreinen, ‘it is still very 
much at an early and explorative stage of development. (…) The BI community 
[van gedragsdeskundigen, RvP] has not (yet) become a mature successor to the 
New Public Management policy paradigm’ (Feitsma, 2019: 179). Dat echter ook 
dit type maakbaarheidsbestuur uiteindelijk de ambitie van een rationalistische be-
leidsaanpak niet kan waarmaken laat Feitsma zien in zijn onderzoek. Hoewel ide-
aaltypisch gedragssturing een rationalistische aanpak beoogt, is de realiteit meer 
‘hybride’, waarbij gedragsinterventies in de praktijk ook trekken hebben van in-
crementalisme (Feitsma, 2019).  
  De ambitie van de laatmodern bestuur, de ambitie van preventie (zie paragraaf 
2.3), kent ook praktische problemen. Peeters (2015) identificeert er enkele. Ten 
eerste botst preventiedenken met leervermogen en veerkracht, een klassiek argu-
ment dat door Wildavsky (1988) al is ontwikkeld. ‘Het vermijden van elke vorm 
van gevaar is uiteindelijk juist een gevaarlijke strategie, omdat het trial & error 
als leerstrategie uitsluit.’ (Peeters, 2015: 184). Een teveel aan risicomijdend ge-
drag draagt juist bij aan onveiligheid en aan kwetsbaarheid (zie ook Peeters & 
Van Twist, 2007). Ten tweede kan preventiedenken resulteren in onmogelijk re-
aliseerbare beloften: totale veiligheid en absolute garanties bestaan niet, terwijl 
preventiebeleid wel die schijn wekt. Een ander onbedoeld gevolg is dat een der-
gelijke verantwoordelijkheid voor preventie gaat leiden tot strategisch gedrag. 
‘Wie plots verantwoordelijk is voor preventie zal zich willen indekken voor al te 
hoog gespannen verwachtingen’, wat kan leiden tot nieuwe protocollen en proce-
dures waardoor preventie verwordt ‘tot een papieren tijger’ (Peeters, 2015: 185). 
Ten vierde kan een ‘preventiefuik’ ontstaan, dat is de roep om steeds meer pre-
ventie. Het is moeilijk te bepalen hoeveel meer preventie gedaan had kunnen wor-
den en wanneer het genoeg is geweest. 
 Ten slotte hoeft ook van het laatste, in hoofdstuk 2 geïdentificeerde, patroon 
van laatmodern maakbaarheidsbestuur niet te worden verwacht dat die vrij is van 
praktische problemen. Zoals in voorgaande hoofdstuk is geconstateerd heeft dit 
type bestuur zonder meer lessen getrokken uit het vastlopen van de hoogmoderne 
centrale planningspolitiek. Netwerkgovernance staat immers voor meer decen-
trale samenwerking met tal van actoren, contra centrale hiërarchische sturing. 
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Toch gaat netwerksamenwerking rond publieke vraagstukken in de praktijk vaak 
moeizaam (Bannink & Bosselaar, 2018). Dat in beleidsnetwerken veelal niet tot 
goede probleemoplossing wordt gekomen is inherent aan netwerksamenwerking 
in de context van ‘wicked problems’. Netwerkgovernance wordt vaak als passend 
sturingspatroon gezien voor ongetemde problemen, omdat de problemen te com-
plex zijn voor hiërarchische sturing. De veronderstelling is dan dat overleggen 
wél tot oplossing van het ontembare probleem leidt (Bannink, 2019). Maar deze 
veronderstelling is precies het probleem, aldus Bannink. Bij ‘wicked’ problemen 
is echter vaak een ‘dubbele uitdaging’: naast botsende probleemdiagnosen zijn er 
ook botsende belangen tussen de verschillende netwerkactoren. De spanning tus-
sen tegengestelde belangen en expertises kunnen volgens Bannink niet opgelost 
worden. Conflicterende posities in netwerken zijn uiteindelijk onvermijdelijk, 
elke actor kijkt noodzakelijk vanuit zijn eigen perspectief, gevormd door zijn ei-
gen expertise en belang. Erkenning van onvolmaaktheid van netwerkgovernance 
moet daarom uitgangspunt zijn (zie ook Jessop, 2003). 
 
3.3  De erosie van politieke vrijheid 
Nu de praktische grenzen met maakbaarheidsdenken zijn geschetst, wordt in deze 
en de volgende paragraaf ingegaan op de normatieve grenzen. Dat zijn grenzen 
die expliciet gesteld moeten worden, omdat het daarin niet zozeer gaat om on-
werkbaarheid, maar om onwenselijkheid van (een teveel aan) maakbaarheidsbe-
stuur. Het gaat om politieke en sociale principes en waarden die door maakbaar-
heidsdenken onder druk komen te staan. In hoofdstuk 1 is gezien dat het streven 
naar beheersing gepaard gaat met een technocratisch handelingsrepertoire, als on-
derdeel van het wereldbeeld van de machine. Daarin staat centralistisch, unifor-
mistisch en hiërarchisch denken centraal. Dat denkschema kan bovendien utopi-
sche omvang krijgen, waarbij het een gedetailleerde en alomvattende (holistische) 
blauwdruk wil realiseren. Deze paragraaf reconstrueert vanuit inmiddels klassieke 
kritieken hoe de methode van de (utopische) sociale ingenieur op gespannen voet 
staat met de fundamentele westerse waarde van vrijheid. Politieke vrijheid mani-
festeert zich in onze samenleving op verschillende manieren: democratie, rechts-
staat, openheid en pluraliteit. En al deze vormen van politieke vrijheid staan onder 
druk bij maakbaarheidsdenken, waarbij net als bij de praktische bezwaren geldt 
dat dit probleem zich inherent aandient.  
 
Democratie en rechtsstaat onder druk 
Een vroege en scherpe kritiek op technocratie komt van de liberale filosoof Frie-
drich Hayek (1944). In zijn boek The Road to Serfdom (in het Nederlands vertaald 
als De weg naar slavernij in 1949 en herzien in 1985) analyseert hij hoe plan-
ningspolitiek democratie en rechtsstaat onder druk zet. De spanning tussen tech-
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nocratie en democratie betreft de klassieke tegenstelling tussen bestuur door en-
kelingen tegenover bestuur door velen. Wanneer expertise cruciaal is voor bestuur 
verzwakt de functie van en steun voor het democratische proces, zo betoogde 
Hayek. Collectivisme of planningspolitiek vereist grote mate van consensus. Dit 
betekent vervolgens dat de waardenopvattingen van de politieke gemeenschap 
sterk homogeen moeten zijn, terwijl de politieke realiteit sinds de moderniteit ge-
kenmerkt wordt door individualisering en toenemende pluraliteit in waardenop-
vattingen. Dat geldt zeker ook voor economische planning; een democratisch eco-
nomisch plan is daarom onmogelijk. Vanuit verlangen naar collectieve beheersing 
en vooruitgang zullen democratische instellingen als hinderlijk en nutteloos be-
schouwd kunnen worden, niet in staat om hun taken uit te voeren. Daardoor zal 
de overtuiging groeien dat ‘als planning efficiënt opgezet moet worden de leiding 
‘uit handen van de politici’ genomen moet worden en geplaatst moet worden in 
de handen van deskundigen, permanente ambtenaren of onafhankelijke autonome 
lichamen’ (Hayek, 1985: 69). Naast het feit dat macht dan valt in handen van 
enkelingen en besluitvorming willekeurig wordt zal het ook niet tot de oplossing 
van het planningsprobleem leiden, maar juist tot verergering ervan. Ook het col-
lege van deskundigen zal immers tot consensus moeten komen, en wanneer ze 
daarin niet slagen zal de roep om een sterke leider groeien, gelijktijdig met de 
roep dat ‘verantwoordelijke autoriteiten bevrijd moeten worden van de boeien der 
democratische procedure’ (ibid.: 74). Uiteindelijk komt het probleem met techno-
cratie en democratie erop neer ‘(…) dat planning leidt tot dictatuur, omdat dicta-
tuur het doeltreffendste dwangmiddel is om de verwezenlijking van idealen door 
te zetten en als zodanig onontbeerlijk, wil centrale planning op grote schaal mo-
gelijk zijn’ (ibid.: 77). 
 In het verlengde van de spanning tussen democratie en maakbaarheid ligt ook 
de spanning met rechtsstatelijkheid. De essentie van de rechtsstaat is dat ze rechts-
zekerheid en bescherming tegen overheidsoptreden moet bieden aan burgers. Het 
gaat om het waarborgen van grondrechten en tegengaan van willekeur in over-
heidsoptreden (zie ook Stout, 2015). Cruciaal daarin is dat in formele wetgeving 
de reikwijdte en grenzen van overheidsoptreden is vastgelegd, waarmee voorko-
men wordt dat de overheid ad hoc handelingen van burgers kan verhinderen. De 
vrees van Hayek is dat in collectivisme dit principe onder druk komt te staan. De 
planner moet vrij kunnen interveniëren al naar gelang wat hem het beste lijkt voor 
de samenleving. De planner kan niet altijd alles overzien en moet daarom kunnen 
interveniëren in onvoorziene situaties met het oog op het algemeen belang (con-
creet: de economische welvaart). ‘Het gevolg is dat met het uitbreiden van de 
planning, de delegatie van de wetgevende macht naar verscheidene ministeries en 
autoriteiten hoe langer hoe algemener wordt’ (1985: 89). Het risico daarbij is vage 
en algemene wetten, waarbij beslissingen in concrete gevallen door autoriteiten 
genomen kunnen worden, met willekeur en onzekerheid tot gevolg. Hayeks zorg 
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is niet dat overheidsactiviteit wetteloos wordt, maar dat de wet willekeurige acties 
mogelijk maakt, dat ‘het gebruik van de uitvoerende macht van de overheid niet 
langer beperkt zal zijn en bepaald wordt door vooraf gestelde regels’ (ibid.: 88). 
En wanneer de staat grote delen van het economisch leven collectief beheerst, ligt 
dit risico sterk op de loer, aldus Hayek. 
 
Zorgen om totalitarisme en pluralisme 
Wanneer democratie en rechtsstaat onder druk staan, valt in discussies al spoedig 
ook de term ‘totalitarisme’. In hoofdstuk 1 is gezien dat totalitarisme vooral ken-
merkend is voor utopische maakbaarheid: het gaat dan om het alomvattende ka-
rakter van interventies, waarbij het individuele leven radicaal overschaduwd raakt 
door het collectief. Maar het is ook een dreiging voor liberaal-democratische sa-
menlevingen wanneer maakbaarheidsambities te groot worden. Totalitarisme kan 
als de overtreffende trap in het proces van verdrukking van de vrijheid gezien 
worden.  
 Hayek (1944) heeft betoogd dat economische planning (dat was een promi-
nente vorm van planning of collectivisering in zijn dagen) niet slechts een kleine 
inperking op de vrijheid van burgers is, maar totalitaire implicaties heeft. Econo-
misch collectivisme betreft niet slechts het economische deel van het (sociale) 
leven, alsof het een afgescheiden en relatief onbelangrijk domein is. ‘Gereguleerd 
te worden in onze economische bezigheden betekent altijd gereguleerd te worden 
(…)’, want, zo vervolgt Hayek, ‘hij die elke economische activiteit reguleert, 
heeft (meteen) de beheersing over de middelen tot behoeftebevrediging en moet 
daarom beslissen welke bevredigd worden en welke niet. Dit vormt werkelijk de 
kern van het probleem’ (1985: 97). Centrale beheersing van de economie is tota-
liserend omdat de centrale planner alle middelen beheerst, waardoor concurrentie 
en dus keuzemogelijkheid verdwijnt. Bovendien impliceert centrale beheersing 
dat planners de maatschappelijke prioriteiten bepalen en derhalve het maatschap-
pelijk leven kunnen reguleren. Vandaar de boektitel van Hayek dat centrale plan-
ning tot slavernij leidt. 
 Ook Popper (1945) maakte zich zorgen om totalitarisme, in het bijzonder als 
gevolg van utopisch maakbaarheidsbestuur, wat in zijn termen ‘utopian social en-
gineering’ heet. Een groot risico van de utopische benadering is volgens Popper 
het holistische karakter ervan. Dat wil zeggen: het alomvattende karakter, de am-
bitie om de samenleving integraal te vernieuwen. Dat gaat gepaard met pogingen 
het hele maatschappelijke leven inclusief de mens zelf in de greep te krijgen, wat 
zal leiden tot een oneindige beheersingsdynamiek. Immers, deze poging zelf zal 
opnieuw ‘een boel nieuwe sociale relaties in het leven roepen, die dan op hun 
beurt weer onder controle moeten worden gebracht’ (Popper, 1967: 84). Boven-
dien vereist dit (zoals we bij Hayek al zagen) een gecentraliseerd en dictatoriaal 
bestuur. Kenmerkend voor dergelijke regimes is, zo betoogt Popper, dat ze zich 
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vaak afsluiten voor kritiek en correcties. En daar zit Poppers belangrijkste pijn-
punt: holistische benaderingen laten zich niet goed bijsturen. Dat is om twee re-
denen problematisch voor hem. Ten eerste ondermijnt de utopische of holistische 
methode zichzelf praktisch gezien, want het staat niet toe dat blauwdrukken in een 
proces van wetenschappelijk-rationeel zoeken bijgestuurd en verder ontwikkeld 
worden. Ten tweede impliceert dit dat er normatief gezien geen ruimte is voor 
tegenspraak en publiek debat, voor wat Popper ‘kritisch rationalisme’ noemt. En 
laat dit laatste nu tot de kern van een vrije of ‘open samenleving’ behoren.57 
 Het verlies aan vrijheid als gevolg van te veel maakbaarheidsbestuur betekent 
bovendien ook een verlies aan pluraliteit. Dat pluraliteit in de verdrukking komt 
door technocratisch handelen is een logische consequentie van het streven naar 
beheersing, stelt Hayek. Het negeren of verminderen van pluraliteit – diversiteit 
of verschil – is een vorm van complexiteitsreductie: ‘Om deze onmetelijke taak 
te kunnen hanteren moet zij de verscheidenheid aan menselijke mogelijkheden en 
neigingen terugbrengen tot enkele categorieën van eenvoudig onderling verwis-
selbare eenheden, met een opzettelijk voorbij gaan aan geringere persoonlijke ver-
schillen’ (1944: 101). Zo dreigt het individu bovendien een middel te worden 
‘door de overheid gebruikt ten dienste van abstracties als ‘sociale welvaart’ of 
‘het welzijn van de gemeenschap’ (1944: 102). Het machinemodel en homo faber 
gaan uit van het principe van ‘eenheid van ontwerp’, zo is ook in hoofdstuk 1 
gezien. Dat gaat noodzakelijkerwijs gepaard met het negeren van verschillen. 
Daarmee wordt, aldus Hannah Arendt (1958), aan een fundamentele dimensie van 
de menselijke conditie en de vita activa geen rechtgedaan. Pluraliteit is voor haar 
wezenlijk aan het politieke handelen. Mensen zijn verschillend en ‘de politiek 
moet deze verschillen erkennen en ze maatschappelijk vruchtbaar maken’, zo vat 
Achterhuis (1999: 116) haar samen. De technocratie verdringt de ruimte voor het 
plurale politieke handelen. 
 
De actualiteit van deze kritieken 
Deze kritiek is nadrukkelijk geformuleerd tegen de achtergrond van politieke ont-
wikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het hoogmoderne collecti-
visme en de utopische politiek waren de directe dreiging die liberale samenlevin-
gen op zich zagen afkomen. Daarmee is de kritiek echter nog niet minder relevant 
voor vandaag. Ook tegen de achtergrond van laatmodern en neoliberaal maak-
baarheidsbestuur klinken vandaag de dag bezorgde stemmen over democratie, 
rechtsstaat, totalitarisme en pluraliteit. In een recente beschouwing laat bijvoor-
beeld de Duitse politicoloog Thomas Biebricher (2017) zien dat neoliberalisme 
en democratie een schurende verhouding hebben. Het gaat volgens hem te ver om 
neoliberale politieke theorie per definitie als antidemocratisch neer te zetten, maar 
Biebricher betoogt wel dat diverse versies van neoliberaal denken democratische 
invloed willen beperken. Zo klinkt vanuit de ‘ordoliberale’ hoek de roep om meer 
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technocratische, autoritaire vormen van politiek (Biebricher verwijst dan onder 
meer naar Wilhelm Röpke). De representatieve democratie moet meer onder toe-
zicht van wetenschappers en andere deskundigen komen te staan. De argumenta-
tie hiervoor is tweeledig. Ten eerste is er wantrouwen over het oordeelsvermogen 
van de (irrationele) massa; ten tweede is er angst voor een te grote mate van in-
vloed van bedrijfslobby om maatregelen tegen kartel- en monopolievorming te 
verzwakken. De overheid moet daarom gevrijwaard worden van particularistische 
invloeden.  
 Een andere sceptische houding naar de democratie komt, zo betoogt Biebri-
cher (2017), van de econoom Friedman en – ironisch genoeg – van de liberaal 
Hayek. Zij pleitten voor ‘zelfbeperkende regels’: de politiek moet zichzelf be-
grenzen in de bevoegdheid tot optreden op economisch en monetair gebied. De-
mocratische politiek op dit terrein zou te onsamenhangend worden en inefficiënt. 
Deze auteurs zien volgens Biebricher nog liever de markt als een vervanging van 
de democratie. De markt zou een ‘surrogaatdemocratie’ kunnen zijn, maar dan 
veel beter in staat om voorkeuren van mensen te realiseren dan de democratie – 
want daar kunnen mensen pas echt krijgen wat ze willen, zonder moeizame pro-
cedures en compromissen. Overheden zouden zich idealiter ook ontwikkelen tot 
regionale ‘quasi-bedrijven’ die concurreren om de burger. Kortom, in neoliberaal 
denken staat waardering voor het democratisch proces dus op de tocht.58 Terwijl 
Hayek geldt als scherpe criticus van hoogmoderne collectivistische maakbaar-
heid, blijkt zijn verdediging van individuele vrijheid niet noodzakelijkerwijs te 
leiden tot afwijzing van maakbaarheidsdenken als zodanig, maar juist support te 
geven een ander type maakbaarheidsdenken (een punt dat ook Oakeshott (1962) 
maakt richting Hayeks liberalisme).59 
 Preventiebeleid en de gedragstechnieken van monitoring en surveillance (de 
slimme technologie) die daarmee gepaard gaan zijn ook een bedreiging voor de 
democratie en rechtsstaat. Peeters (2015) somt in Verlangen naar voorkomen een 
aantal problemen van het preventieparadigma op. Fundamenteel problematisch is 
dat preventie moeilijk te begrenzen is. Technischer gezegd: de rechtvaardigings-
grond is bij preventie heel anders dan die van klassiek strafrecht. ‘Bij preventie 
ontbreekt het aan een heldere grondslag voor interventie en duidelijke grenzen 
van interventiemacht. (…) In het strafrecht is gerede twijfel een argument om niet 
te interveniëren. Vanuit preventief perspectief is die twijfel juist een belangrijke 
reden vóór interventie’ (2015: 171). Niet een heldere omschrijving van een straf-
baar feit, maar datgene wat de overheid als risico ziet is reden voor interventie. 
Daar komt bij dat preventie een ‘expansieve logica’ kent: hoe vroeger de inter-
ventie, hoe beter; hoe dichterbij des te gerichter de interventie. Het motto van 
‘voorkomen is beter dan genezen’ is in veel gevallen waar, want het is een teken 
van responsiviteit en goed bestuur, stelt Peeters. Maar tegelijkertijd heeft deze 
preventielogica ook een prijs; niet altijd is voorkomen beter dan genezen. ‘Want 



De ban van beheersing 

 108 

wie door de bril van preventie naar de wereld kijkt, zal in rechtsstatelijke waar-
borgen tegen excessief of willekeurig overheidsingrijpen al snel een belemmering 
zien voor effectieve interventie’ (2015: 181).  
 Een belangrijke prijs is volgens Peeters (2015) het verlies van wat Berlin ‘ne-
gatieve vrijheid’ heeft genoemd, het recht om ongehinderd naar eigen inzicht te 
kunnen handelen. Een volgende prijs is privacy, zo stelt Peeters, het recht om niet 
continu in de gaten gehouden te worden (een probleem van slimme technologie 
dat ook door Meijer (2015), Frissen (2016) en Ballon (2016) is geagendeerd). Dit 
probleem van privacy is bovendien een onevenredig probleem, zo vervolgt Pee-
ters, want het is vatbaar voor discriminatie: ‘risicoburgers’ komen sneller onder 
observatie en dergelijke gronden voor monitoring zijn vaak niet transparant. De 
stap naar de prijs van rechtsstatelijkheid is vervolgens maar klein. Preventief han-
delen betekent een grotere macht voor uitvoerende overheden, waarbij het recht 
niet zozeer meer beschermend voor burgers is, maar instrument voor interventie. 
Bestuurders krijgen meer discretionaire bevoegdheid op het gebied van preventie, 
wat de burger kwetsbaar maakt (Peeters, 2015). Frissen (2007, 2009) waarschuwt 
zelfs voor de ‘totalitaire verleiding’, een gevaar dat hij juist tegen de achtergrond 
van het preventiediscours ziet ontstaan: ‘De totalitaire karakteristieken die met dit 
maakbaarheidsdenken [van preventie, RvP] zijn verbonden, betreffen het totale 
en omvattende karakter ervan in termen van ambities, reikwijdte en pretenties. 
Niet voor niets gaat het steeds om stelsels, om sluitende aanpakken, om risicoana-
lyses, om integraliteit. Ontsnappen mag niet mogelijk zijn’ (Frissen, 2009: 25-
26). 
 Politiek-filosofische kritiek van onvrijheid krijgt ten slotte ook de gedrags-
techniek van nudging, dat in voorgaande hoofdstuk ook als vorm van hedendaags 
maakbaarheidsbestuur is geïdentificeerd. Volgens Thaler & Sunstein (2008) is 
nudging een vorm van paternalisme dat tegelijkertijd de vrijheid in stand houdt. 
Het is paternalistisch omdat het gedrag van mensen wordt beïnvloed om gezonder 
en beter te leven, maar op zodanige manier dat het overeenkomt met het eigen 
oordeel en de eigen voorkeuren van mensen. Volgens Thaler en Sunstein is dit 
libertair paternalisme ‘een relatief zwakke, softe en niet-ingrijpende vorm van pa-
ternalisme omdat keuzes niet worden geblokkeerd, uitgesloten of aanzienlijk wor-
den belast’ (2008: 14). Critici problematiseren echter dit idee van vrijheid. 
Feitsma geeft een schets van de bezwaren: gedragstechnieken als nudging ‘would 
imply the upsurge of technocracy. Herunder fall worries about BI lacking trans-
parency, public accountability, and democratic opportunities for participation and 
deliberation’ (2019: 38). Volgens critici wordt er bij nudging ten onrechte van 
uitgegaan dat de voorkeuren van de burgers gekend worden door de overheid: 
‘These experts simply lack the local knowledge about these unique citizen lives’ 
(ibid.: 38). Feitsma (2019) zelf relativeert deze kritiek als ‘overgeneralisering’, de 
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beleidspraktijk zou meer incrementeel zijn en samengaan met participatieve vor-
men van bestuur. Een dergelijke relativering neemt echter een andere zorg niet 
weg, namelijk dat dit type gedragssturing een nieuwe gedaante is waarin tech-
nieken van disciplinering zich manifesteren, zoals Han (2015) vreest, die in dat 
verband spreekt van ‘gewiekste macht’. De kern van zijn zorg is dat dwang of 
beheersing zich manifesteren in de gedaante van vrijheid. 
 
3.4  Bedreiging van de humaniteit 
In het verlengde van politiek-filosofische kritiek is ook sociaal-filosofische kritiek 
geformuleerd die aandacht vraagt voor de sociale implicaties van maakbaarheids-
denken. Deze sociale kritiek gaat zo mogelijk nog een stap dieper: waar bij poli-
tieke kritiek de politieke ruimte van vrijheid en pluraliteit kleiner wordt door 
maakbaarheid, gaat het bij de sociale kritiek nog nadrukkelijker om het menselijk 
bestaan als zodanig. De humaniteit van het bestaan zelf komt onder druk te staan. 
Dat heeft volgens de sociaal-filosofische kritiek alles te maken met de instrumen-
tele rationaliteit van maakbaarheidsbestuur. Dat is een ‘eendimensionale’ manier 
van kijken, om een term van Marcuse (1968) aan te halen. Inherent aan homo 
faber en het machinemodel is, zoals in voorgaande hoofdstukken ook gezien, het 
denken in termen van doelen en middelen. Het is deze mentaliteit die op verschil-
lende manieren niet alleen de politieke maar ook de sociale kwaliteit van het be-
staan kan verslechteren, juist omdat het geen raad weet met niet-instrumentele 
dimensies van het bestaan en die logica niet weet te begrenzen. Drie sociale ge-
volgen hiervan worden in deze paragraaf belicht: trivialisering van het bestaan, 
het gewelddadig karakter van maken, en de omgang met ambivalenties. En net als 
bij de praktische problemen en de politieke bezwaren geldt ook voor de sociale 
gevaren dat deze inherent zijn aan maakbaarheidsdenken.  
 
De trivialisering van het bestaan  
De instrumentele logica kan oneindig worden, zowel in ruimte als in tijd, waar-
door het menselijk bestaan triviaal (onbeduidend) dreigt te worden. Trivialisering 
van het bestaan manifesteert zich in ruimtelijke zin vanwege de obsessie van 
maakbaarheidsdenken met effectiviteit. Vanuit het machinemodel moet alles zo 
ondubbelzinnig en helder mogelijk zijn (transparant), zodat interventies zo doel-
treffend mogelijk worden. Zoals Terpstra zegt: ‘Een maakbare samenleving moet 
het menselijk verkeer aanpassen aan de eisen van het maken’ (1997: 216). Dit 
noemt hij het ‘trivialiseren’ van de sociale werkelijkheid. De grote zorg is nu dat 
trivialisering geen grens kent, steeds meer terreinen van het leven ‘opvordert’. Dit 
laatste is een term van de filosoof Martin Heidegger, om het beheersende karakter 
van het modern-technische handelen te duiden.60 De ‘grondstoffen’ worden op-
geëist, moeten ‘beschikbaar’ zijn voor productie (zie Heidegger, 1954; Visser, 
2014). Dat geldt evengoed voor maakbaarheidsbestuur. De consequentie is dat 
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vrijheid in de betekenis van ‘dingen laten zijn voor wat ze zijn’, van ‘gelatenheid’, 
zoals de Leidse cultuurfilosoof Gerard Visser (2015) articuleert, dreigt te verdwij-
nen. Anders gezegd: steeds minder zaken kunnen met rust gelaten worden. 
 De uitbanning van de rust is problematisch omdat daarmee de ruimte voor an-
dere dimensies van het bestaan bedreigd worden. Een dam opwerpen tegen trivi-
alisering (dus pleiten voor de-trivialisering) gaat over bescherming van de men-
selijkheid en van het heilige, aldus Terpstra (1997). De-trivialisering beschermt 
de menselijkheid van het bestaan, ‘de bedreiging is dat mensen in plaats van de 
uiteindelijke zin en bestemming van de techniek te zijn, zelf tot middelen worden 
voor doeleinden die zij niet meer zelf kunnen of mogen bepalen’ (1997: 214). Wat 
dan dreigt is ‘vervreemding’, omdat de mens bekneld raakt in een machine- 
werkelijkheid. Vervolgens staat ook ‘het heilige’ op het spel. Trivialisering staat 
tegenover een sacrale houding. ‘De sacrale houding vraagt van de mens berusting, 
aanvaarding, overgave én geloof, hoop en liefde’ (1997: 214). Trivialisering is 
uiteindelijk een proces van ontheiliging, van verdwijnen van respect ‘voor wat 
dan ook’ (Terpstra, 1997: 213). Wanneer trivialisering geen halt wordt toegeroe-
pen is uiteindelijk geen enkel terrein van het leven meer veilig voor de houding 
van maakbaarheid.  
 De trivialisering door maakbaarheidsdenken betreft daarnaast ook onze tijds-
horizon, de verhouding tot de tijd. Maakbaarheidsdenken impliceert een gericht-
heid op de toekomst, het streeft immers naar realisering van een nog niet bereikt 
ideaal. Geboeid door idealen en ambities die gerealiseerd moeten worden is de 
mens altijd gericht op een horizon, daarbij gedreven door het moderne tijdsbesef, 
‘(…) stretched between the past that cannot last and the future that cannot be’ 
(Bauman, 1991: 11). Het zorgt ervoor dat de mens continu in beweging is. Dat 
geldt des te sterker voor utopische maakbaarheid: een glansrijk perspectief ligt in 
een verre of nabije toekomst of in het (recente) verleden. De keerzijde hiervan is 
dat het heden gedevalueerd wordt. Zygmunt Bauman (ibid.: 11) heeft dit scherp 
opgemerkt: ‘the present is obsolete’, het heden is een ‘lelijk ding’ dat vervangen 
moet worden. Het utopische denken schetst dus niet alleen een toekomst, maar 
herinterpreteert vervolgens ook het heden, waardoor het bestaande moet wijken. 
 De sociaal-filosoof Roel Kuiper heeft erop gewezen dat hier een moreel di-
lemma ligt. ‘De utopische verleiding voert naar houdingen waarbij de morele be-
trokkenheid op de tijd die ons toebehoort is ingeruild voor een betrokkenheid op 
een toekomst die er nog niet is. De pijn van het heden wordt weggedrukt door de 
verbeelding van wat mogelijkerwijs in de macht van de mens zou kunnen liggen’ 
(Kuiper, 2009: 51). Utopisch denken kan zo leiden tot verwaarlozing van en on-
verschilligheid tegenover het heden, tegenover het concrete, presente en gege-
vene. Daarmee doet de utopische houding geen recht aan de morele structuur van 
het menselijk bestaan, die juist tot bloei komt in alledaagse ontmoetingen en acti-
viteiten (of om het opnieuw met Arendt te zeggen, in het ‘handelen’ in de publieke 
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ruimte). Utopisch denken miskent volgens Kuiper dat de mens een zorgzaam we-
zen is, voor wie ‘goed leven’ ligt in betekenisvolle relaties met anderen. Het gaat 
hier uiteindelijk om dimensies van het sociale leven voorbij de wereld van nuttig-
heid en functionaliteit.61 
 
Het gewelddadig karakter van maken 
De sociale kwaliteit van het bestaan komt verder onder druk te staan wanneer 
naast trivialisering ook het gewelddadig karakter van maken zich manifesteert. 
Dat het instrumenteel handelen, dat inherent is aan homo faber, gepaard gaat met 
geweld is door Hannah Arendt gethematiseerd. Zij heeft betoogd dat het maken 
(poièsis) een gewelddadig karakter heeft: ‘Alle maken bevat een element van 
schennis en geweld’ (2009: 127). Het materiaal is namelijk niet simpelweg ‘voor-
handen’ (zoals je fruit van bomen kan plukken). ‘Materiaal is als zodanig reeds 
een product van mensenhanden, die het aan zijn natuurlijke milieu hebben ontrukt 
(…)’ (2009: 127). Of om het met een beroemde leus van Sovjetleider Lenin te 
zeggen, die ook door Arendt wordt aangehaald: ‘Je kunt geen omelet bakken zon-
der eieren te breken’. Geweld is dus middel of instrument tot een doel. Bovendien 
is geweld zelf ook instrumenteel omdat het altijd gebruikmaakt van instrumenten 
(zelfs als je geen wapens gebruikt) (Achterhuis, 2008). 
 Nu is dit gebruik van geweld niet per definitie een probleem. Geweld kan ge-
rechtvaardigd worden. Dat is volgens Arendt het geval wanneer het instrumentele 
geweld er inderdaad voor zorgt dat het doel bereikt wordt. Dan heiligt het middel 
het doel. Het cruciale criterium is dat het nut ervan berekend en aangetoond kan 
worden. Dit volgt rechtstreeks uit het doel-middel-denken, uit de ethiek van het 
utilitarisme, waarbij ‘nut’ het centrale criterium is, dat berekend kan worden 
(Achterhuis, 2008). Echter, de omstandigheid waarbij deze rechtvaardiging en ra-
tionalisering kan plaatsvinden in het menselijk verkeer (het sociale en politieke 
domein) is volgens Arendt maar heel beperkt. We zijn immers maar beperkt in 
staat tot het vaststellen van politieke doelen, laat staan deze in een verre toekomst 
daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat het instrumenteel (gewelddadig) 
handelen met het oog op de toekomst, nauwelijks gerechtvaardigd kan worden. 
‘En aangezien we wanneer we handelen nooit met enige zekerheid de consequen-
ties van onze handelingen kunnen voorspellen, kan geweld alleen maar rationeel 
zijn als het korte termijn doelen nastreeft’ (Arendt, 2004[1969]: 102). Geweld en 
doel-middel-handelen moet daarom beperkt blijven, zowel in inhoudelijke ambi-
tie als in tijdshorizon. 
 Het grote gevaar in het intermenselijk verkeer van instrumentaliteit en geweld, 
zo betoogt Arendt in haar boek Over geweld, is ‘dat het doel het gevaar loopt 
overweldigd te worden door de middelen die door hem worden geheiligd en nodig 
zijn om hem te bereiken’ (2004: 30). Dat is problematisch omdat ‘geweld macht 
altijd [kan] vernietigen; uit de loop van een geweer komt het meest effectieve 
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bevel, dat de meest onmiddellijke en perfecte gehoorzaamheid tot gevolg heeft’ 
(ibid.: 76). Bij hoog gegrepen abstracte doelen en blauwdrukken ligt het gevaar 
van omkering van doelen en middelen en dus van geweld veel sterker op de loer. 
‘Als de doelen niet snel worden bereikt, zal het resultaat niet slechts de nederlaag 
zijn, maar de introductie van het gebruik van geweld in het gehele politieke li-
chaam’ (ibid.: 103).62 De maker zal hoe dan ook resultaat willen behalen, is hier 
de suggestie. ‘De middelen gaan een eigen leven leiden, het doel wordt gebruikt 
als niet meer dan verbale rechtvaardiging om het geweld op zijn beloop te laten’ 
(Achterhuis 2008: 140). 
 
Het schandaal van de ambivalentie 
Uiteindelijk is het risico van maakbaarheidsdenken dat het een handelingslogica 
bevat die niet alleen inherent trivialiseert en gewelddadig is, maar ook inherent de 
potentie heeft om het menselijk bestaan als zodanig te ondermijnen. Deze zorg 
heeft Zygmunt Bauman (1991) geformuleerd in bijvoorbeeld zijn boek Modernity 
and Ambivalence. Zijn zorg is dat het streven naar beheersing, gebaseerd op een 
idee van zuiverheid en rationele ordening, niet kan omgaan met ambivalenties, 
terwijl dat cruciaal is voor en inherent is aan een humaan bestaan. Het streven 
naar beheersing van de sociale werkelijkheid gaat, zoals in paragraaf 2.2 ook be-
noemd, gepaard met het rationeel (her)inrichten ervan waarbij ‘classificatie’ een 
belangrijke rol speelt. Via classificatie wordt de werkelijkheid gecategoriseerd en 
dus geordend: door middel van de taal wordt ernaar gestreefd contingentie te ver-
minderen en beheersing te vergroten. Echter, classificatie of categorisering leidt 
inherent tot ambivalenties. Ambivalentie is ‘the possibility of assigning an object 
or an event to more than one category’ (1991: 1). Als zodanig zijn ambivalenties 
verstoringen van het streven naar (her)ordening van de werkelijkheid. Dergelijke 
ambivalenties zijn noodzakelijke gevolgen van classificaties; de wereld laat zich 
namelijk simpelweg niet in dichotomieën opdelen. Pogingen ambivalenties op te 
lossen, door nieuwe classificaties, zal tot weer nieuwe ambivalenties leiden, aldus 
Bauman. ‘The struggle against ambivalence is, therefore, both self-destructive 
and self-propelling’ (1991: 3). Wat zich aldus voordoet is dat het streven naar 
maakbaarheid gepaard gaat met ambivalenties, terwijl tegelijkertijd dit maakbaar-
heidsdenken dergelijke ambivalenties niet kan verdragen omdat het een bedrei-
ging vormt voor de grootse ambities van maakbaarheidsbestuur. 
 Het sociale probleem of bezwaar is vervolgens dat deze ordeningsdrift kan 
uitlopen op de ontwikkeling van strategieën om zich te ontdoen van ambivalen-
ties. Wanneer mensen niet duidelijk in categorieën passen is gepoogd ze te laten 
assimileren, het anders-zijn op te geven. Een alternatief is ‘het andere’ buiten te 
sluiten, of in het ergste geval het ambivalente andere te elimineren. Bauman ver-
diept in zijn boek de stelling van Horkheimer en Adorno (1947) dat zich hier de 
dialectiek van de verlichtingsrationaliteit toont, met bijvoorbeeld de Holocaust tot 
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gevolg. Het punt van Bauman is dat het wereldbeeld van de maakbaarheid tot deze 
consequentie kán leiden. In maakbaarheidsdenken is sociale orde een gemaakte 
toestand, chaos de natuurlijke. Het ambivalente wordt als bedreiging voor orde 
gezien, ambivalentie wordt als chaos of als natuurlijke toestand begrepen, en daar-
mee als een toestand die overwonnen moet worden. Want: ‘[a]nything that spoils 
the order, the harmony, the design, and thus refuses the purpose and meaning, is 
Nature. Once it is Nature, it is so be treated as such’ (1991: 40). De essentie van 
het beheersingsstreven is dat homo faber meester wil worden over de chaotische 
natuur en kenmerkend voor de moderne visie op natuur is dat ze in zichzelf bete-
kenisloos is, en slechts grondstof voor beheersing (zie hoofdstuk 1).63 Dat maak-
baarheidsdenken zich wil ontdoen van ambivalenties zet dus de humaniteit zelf 
op het spel: de mens wordt niet langer als subject, maar als object gezien (‘raw 
material’, aldus Alexander & Schmidt, 1996: 1). Omgekeerd geformuleerd geldt 
dat het ambivalente dus inherent onderdeel is van de humaniteit, van het mens-
zijn. 
 
De actualiteit van deze kritieken 
Net als bij de praktische problemen en de politieke bezwaren het geval is, geldt 
ook dat bovengenoemde sociale bezwaren tegen instrumentalisme actueel zijn in 
het tijdperk van laatmoderne en neoliberale maakbaarheid. Ook bij neoliberale 
maakbaarheid dreigt het gevaar van gewelddadigheid. Zowel Achterhuis (2010) 
als Biebricher (2017) herinneren eraan dat de neoliberale utopie voor het eerst 
experimenteel werd ingevoerd in Chili, en dat gebeurde met geweld. Via een 
staatsgreep en een revolutie werd de vrijemarktpolitiek uitgeprobeerd, met dui-
zenden slachtoffers (gevangenschap, doden, vluchtelingen) tot gevolg. Men 
schrikt ook niet terug voor instrumentalisering (benutting) van natuurgeweld voor 
uitvoering van een neoliberale agenda, zo betoogt Achterhuis. Hij verhaalt van 
natuurrampen als een tsunami in Sri Lanka die ‘realiseerde’ wat overheid en be-
drijfsleven niet voor elkaar kregen: dat de lokale bevolking vertrok om plaats te 
maken voor westers toerisme en grootkapitaal. Juist zo’n ramp, waardoor de kust-
lijn wordt ‘schoongeveegd’, wordt aangegrepen om de neoliberale plannen alsnog 
te realiseren (Achterhuis, 2010).  
 In de context van het publieke debat in onze samenleving worden echter vooral 
zorgen geuit over de omgang met ambivalentie en trivialisering als gevolg van 
neoliberaal maakbaarheidsdenken. Of beter gezegd: de neoliberale focus op het 
maakbare individu brengt nieuwe vormen van trivialisering en zuiverheidsambi-
ties met zich mee. De mens verschijnt in dit neoliberale maakbaarheidsdenken als 
‘prestatiesubject’ (Verhaeghe, 2012): slagen of falen wordt geheel als een ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ gezien, zijn identiteit hangt af van zijn performance, me-
demensen zijn primair concurrenten en principes van concurrentie en eigenbelang 
staan voorop. In termen van de ‘trivialiseringskritiek’ gezegd: het leven wordt 
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steeds meer onderworpen aan het criterium van nuttigheid. Dat leidt tot verre-
gaande vormen van trivialisering van het bestaan: de prestatiemaatschappij, 
waarin een continue ratrace plaatsvindt, de maatschappelijke rust wordt uitgeban-
nen, met uiteindelijk een vermoeide samenleving tot gevolg (Han, 2012). Hier 
toont zich de dubbele tragiek van neoliberaal maakbaarheidsdenken: in de plaats 
van het verbod, gebod en regulering komen project, initiatief en motivatie’, 
schrijft Han (ibid.: 18). Het prestatiesubject krijgt dit zelden door een dwingende 
instantie opgelegd, maar doet het uiteindelijk zichzelf aan: het prestatiesubject is 
vrij van een externe autoriteit die het tot arbeid zou kunnen dwingen of zelfs uit-
buiting. Het is soeverein en eigen baas. (…) Deze vrijheid van autoriteiten leidt 
niet tot de vrijheid, maar laat vrijheid en dwang samenvallen’ (ibid.: 21). Uitein-
delijk is de neoliberale prestatiemaatschappij zo een vorm van zelfuitbuiting. 
 De consequenties van neoliberaal maakbaarheidsdenken reiken nog verder. 
Met deze fixatie op de maakbaarheid van het individu verschuift ook het ‘schan-
daal van de ambivalentie’ naar individueel niveau. Bauman (1991) signaleerde al 
vroeg de ‘privatization of ambivalence’. Juist de wording van het prestatiesubject 
betekent dat hijzelf verantwoordelijk is geworden voor het wegnemen van ambi-
valentie, wat dus betekent: je leven zodanig veranderen dat je in ‘harmonie’ komt 
met het systeem. Dat laatste kan het individu niet, waardoor een heel leger aan 
experts is opgekomen om hem daarin te begeleiden, zo analyseert Bauman, wat 
uiteindelijk de ambivalentie niet oplost maar in stand houdt. Hoewel het presta-
tiesubject dit zichzelf ook aandoet, geldt dat neoliberale overheidsinterventies hier 
evengoed aan bijdragen. Bijvoorbeeld op het terrein van sociale zekerheid wordt 
de ruimte voor mensen die niet aan een ‘normaal’ patroon voldoen steeds beperk-
ter, zo betoogt Trommel (2018). Wanneer mensen zichzelf onvoldoende ‘verzor-
gen’ (slecht gebit, lichaamsgeur, kledingstijl, houding) vertonen ze ‘strafbaar’ ge-
drag, waarbij volgens Trommel de boodschap is dat wie maatschappelijk afwijkt 
en niet kan meekomen dat uiteindelijk aan zichzelf te wijten heeft. Dergelijke 
ambivalenties moet het individu zelf oplossen, zodat hij wel in het systeem gaat 
passen. Onaangepast maatschappelijk gedrag wordt steeds minder geaccepteerd 
en steeds meer als probleem voor publieke orde en sociale cohesie beschouwd. 
Het is een ambivalentie die opgelost moet worden, wat leidt tot een ‘laboratori-
umvisie op het samenleven’ (Trommel, 2009).64 
 Laatmodern en neoliberaal onvermogen om ambivalenties te honoreren wordt 
ook op andere manieren zichtbaar. Onze samenleving zou steeds minder in staat 
zijn met het niet-categoriseerbare en niet-ordelijke om te gaan; de toenemende 
‘regeldrift’ en protocollen zijn daarvan volgens Frissen (2013) een voorbeeld en 
bedoeld om ook de laatste politiek-bestuurlijke tragiek uit te bannen. In dat licht 
valt ook het gebrek aan politiek-bestuurlijke ruimte voor taboes en geheimen te 
begrijpen (Frissen, 2016): het verlangen naar transparantie is het radicale tegen-
deel van ambivalentie, en symboliseert juist radicale ordening en beheersing. Wat 



De tragiek van maakbaarheid 

 115 

dan dreigt is de ‘tirannie van het licht’, en dat is ondraaglijk en onherbergzaam. 
Ook het politieke en maatschappelijke ongeduld met ‘gedoogbeleid’ geldt, ten 
slotte, als actuele uiting van politiek-bestuurlijk onvermogen om ambivalentie in 
beleid te honoreren, want gedogen is juist ‘de erkenning dat we onmachtig zijn 
om de wet te handhaven’ of een probleem uit te bannen (Van Eeten, 2010: 27). 
 
3.5  De balans opmaken: hoe verder? 
In voorgaande paragrafen is geanalyseerd wat de problemen zijn met maakbaar-
heidsbestuur, het ethos van beheersing en het wereldbeeld van de machine. Na 
een typering van tradities en typen van maakbaarheidskritiek zijn respectievelijk 
praktische en normatieve problemen geïdentificeerd. Daarbij stond vooral het we-
reldbeeld van de machine centraal als de conceptuele manifestatie van het ethos 
van beheersing en de persona van de sociale ingenieur. De praktische problemen 
met maakbaarheidsdenken in politiek en bestuur blijken drieledig: het machine-
model is zelf inherent imperfect, het is bovendien een niet-passend wereldbeeld 
voor bestuur, en het leidt tot onbedoelde gevolgen en perversiteit. De normatieve 
problemen stonden in het teken van de bedreiging van politieke vrijheid en van 
humaniteit. Maakbaarheidsbestuur kan leiden tot spanningen met democratie, 
rechtsstaat en pluraliteit, maar ook gepaard gaan met trivialisering, geweld en 
miskenning van ambivalenties, waardoor de politieke en sociale kwaliteit van het 
bestaan ondermijnd wordt. Steeds is ook, zij het illustratief, getoond dat deze kri-
tieken evengoed gelden voor laatmoderne en neoliberale maakbaarheid. Daarmee 
is beoogd de actuele urgentie van dit boek verder te onderstrepen. De vraag is ten 
slotte waartoe al deze maakbaarheidskritieken nu moeten leiden. 
 Het beeld dat oprijst uit de kritieken is de onvermijdelijkheid van problemen 
met maakbaarheidsbestuur. De verschillende praktische en normatieve problemen 
hebben niet zozeer te maken met de huidige stand van technocratisch inzicht, met 
toevallige haperingen van het beleidsinstrumentarium of een tekort aan kennis, 
maar zitten ingebakken in de handelingslogica’s van maakbaarheidsbestuur. Het 
wereldbeeld van de machine kan inherent geen volmaaktheid bieden en staat in-
herent op gespannen voet met een aantal sociale en politieke waarden. Het ideaal 
van beheersing kan dus nooit volledig realiteit worden – niet alleen omdat imper-
fectie tot de menselijke conditie behoort, maar ook omdat er normatieve grenzen 
zijn (die waarden van vrijheid en humaniteit beschermen) die we niet moeten wil-
len overschrijden. Het ethos van beheersing, de ambitie van radicale beheersing 
van het noodlot, is uiteindelijk te hoog gegrepen. De persona van de sociale inge-
nieur, met zijn streven naar beheersing en machinematige kijk op de samenleving, 
is daarom uiteindelijk ongepast in politiek en bestuur. De opgave is daarom ook 
om maakbaarheidsambities radicaal bij te stellen, de politiek-bestuurlijk hoog-
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moed waarmee dit hoofdstuk opende dient getemperd te worden. Politiek en be-
stuur dienen begrenzing te leren, zoals terecht is bepleit (Frissen, 2009, 2013; 
Trommel, 2009). 
 De probleemdiagnosen dagen uit tot radicale herijking van ethos, persona en 
wereldbeeld die aan de basis van politiek-bestuurlijk handelen liggen. Her-
nieuwde doordenking van deze filosofische uitgangspunten van bestuur en beleid 
zijn nodig, of anders gezegd: wat we nodig hebben is een alternatief voor de mo-
derne sociale verbeelding van maakbaarheid. Dat moet een sociale verbeelding 
zijn die meer recht doet aan de ‘non-lineariteit’ van het laatmoderne bestaan 
(Lash, 2003), aan de contingenties van het bestaan (Bauman, 1991). Dat betekent 
dat de in praktische en normatieve zin ‘onvervolmaakbaarheid’ van de samenle-
ving uitgangspunt van een filosofie van bestuur en beleid moet worden. Dit bete-
kent echter niet dat maakbaarheidsdenken rücksichtslos afgewezen kan worden. 
Een sociale verbeelding die het totaal tegenovergestelde van maakbaarheid tot 
uitgangspunt neemt (een radicale niet-maakbaarheid), is geen zinvol of aantrek-
kelijk alternatief. Evengoed als de maakbaarheidsobsessie moet ook maakbaar-
heidsrelativisme als problematisch alternatief vermeden worden. Redenen daar-
voor worden in het nu volgende geschetst, waarna uitgangspunten geformuleerd 
worden voor een hernieuwde zoektocht naar een filosofie van bestuur en beleid 
voorbij de maakbaarheid. 
 
Kanttekeningen bij maakbaarheidsrelativisme 
Een eerste kanttekening bij het afwijzen van maakbaarheidsdenken in politiek en 
bestuur is dat een zekere nuchterheid bij diagnosticeren van de problemen gebo-
den is. Voorop moet het inzicht staan dat niet elke politiek-bestuurlijke vorm van 
maken en zelfs niet elke interventie vanuit het wereldbeeld van de machine tot 
mislukken gedoemd is. Maakbaarheid is weliswaar inherent problematisch in die 
zin dat ze haar uitgangspunt van volmaaktheid nooit kan en mag waarmaken, maar 
dat betekent nog niet dat beleidsinterventie gericht op beheersing vanuit het we-
reldbeeld van de machine per definitie tot niets kan leiden. Interventies zijn niet 
op voorhand hopeloos en naast onbedoelde gevolgen treden ook nog steeds be-
doelde gevolgen op. Juist op dit punt is de typologie van Hirschman (1991) zinvol. 
De problemen met maakbaarheidsbestuur hebben vooral het karakter van ‘perver-
sity’ en ‘jeopardy’ en niet zozeer van ‘futility’. Het bezwaar is dus niet dat maak-
baarheidsbestuur niets zal kunnen bereiken (futility); de zorg is eerder dat dysto-
pische stemmen gelijk krijgen, en die hebben juist als uitgangspunt dat 
maakbaarheid wel degelijk iets uitwerkt, zij het onwenselijke dingen (dat een doos 
van Pandora geopend wordt). Maar ook bij deze stelling is voorzichtigheid van 
belang: het punt is niet dat maakbaarheidsbestuur per definitie of onmiddellijk tot 
bedreiging en vernietiging van vrijheid en humaniteit leidt. De geschiedenis van 
(utopisch) maakbaarheidsbestuur in de twintigste eeuw leert dat het een risico is, 
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noem het een dreiging die verbonden is met een teveel aan maakbaarheid. Het 
komt aan op een genuanceerde taxatie van de aard van problemen met maakbaar-
heid. 
 In het verlengde van deze eerste kanttekening ligt een tweede, namelijk dat 
maakbaarheidskritiek recht moet blijven doen aan het gegeven dat de samenleving 
tot op grote hoogte wel degelijk een maakbare of ‘gemaakte’ samenleving is. In 
dat verband is de woordkeuze voor ‘onvolmaakt’ en ‘imperfect’ zinvol. Dat zijn 
woorden die in de gevoelswaarde tamelijk veraf staan van futiliteit. Het machine-
model is bovendien soms wel nuttig. James Scott merkt terecht op dat ‘it is appar-
ent that centralized high-modernist solutions can be the most efficient, equitable, 
and satisfactory for many tasks. Space exploration, the planning of transportation 
networks, flood control, airplane manufacturing, and other endeavors may require 
huge organizations minutely coordinated by a few experts’ (1998: 221). En on-
danks alle hardnekkige problemen en kritiek geldt ook, zoals Engbersen (2009) 
terecht opmerkt, dat we in technologisch, economisch en politiek opzicht in een 
van de beste landen van de wereld leven: westerse landen in het algemeen en Ne-
derland in het bijzonder behoren tot de wereldtop wat betreft welvaart, welzijn en 
veiligheid, terwijl het tegelijkertijd een type samenleving is waar democratie, 
rechtsstaat en mensenrechten het best geborgd zijn. Het is dus ook mogelijk om 
de gemaakte samenleving een geslaagd ‘experiment’ te noemen (Boutellier, 
2015). De verontwaardiging van bijvoorbeeld Rutger Bregman (2013) over voor-
uitgangspessimisme is dan ook best te begrijpen. Het is daarnaast ook zinvol te 
blijven bedenken dat beoordelingen van slagen of falen van beleid, evenals begrip 
van beleidsproblemen, nooit objectief, neutraal en absoluut zijn, maar altijd ook 
kwesties van interpretatie en perceptie zijn, mede gestuurd door normatieve en 
filosofische opvattingen (Bovens & ’t Hart, 1996). Beleid kan soms heel goed 
slagen, terwijl probleempercepties of verwachtingen en eisen ondertussen zoda-
nig zijn veranderd dat velen het gaan begrijpen als ‘falen’ (Arentsen & Trommel, 
2004). 
 Een derde kanttekening gaat nog een stap verder. Niet alleen is nuchterheid en 
nuance nodig in de problematisering en geldt dat maakbaarheidsbestuur ook wel 
degelijk succesvol kan zijn, maar het streven naar een zekere mate van beheersing 
moet als zodanig ook als intrinsiek goed gehonoreerd worden. Beheersing is zelf 
ook een ‘zinperspectief’, zoals in hoofdstuk 1 al gememoreerd (Verkerk et al., 
2007). Ondanks alle kritiek drukt het ethos van beheersing ook een belangrijke 
waarde uit en is het streven daarnaar evengoed onderdeel van de menselijke con-
ditie: homo faber heeft ook recht van bestaan, want ze draagt bij aan ‘bestendi-
ging’ van het bestaan en schept daarmee juist ook voorwaarden voor de mogelijk-
heid van politieke vrijheid, aldus Arendt (1958). Bij beheersing tegen het noodlot 
gaat het immers om zekerheid en bescherming, dimensies waar mensen niet goed 
zonder kunnen (Van Gunsteren, 1976). Aan deze noties moet bij een zoektocht 
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naar een alternatief filosofisch uitgangspunt van bestuur en beleid ook rechtge-
daan worden. Daar komt bovendien nog bij dat enkel afwijzing van het ethos van 
beheersing niet perse tot een meer rechtvaardige of meer vrije samenleving leidt. 
Daar heeft Bauman terecht op gewezen: de ambitie van maakbaarheid radicaal 
stoppen is ‘bad news for the oppressed, who find the extant rules of the game 
working against their well-being, threatening perhaps their very existence, and 
thus view their condition as constraining and in urgent need of repair’ (1991: 270). 
Anders gezegd, maakbaarheidsbestuur bevat problemen, maar dat betekent nog 
niet dat we kosteloos ervan kunnen afzien.  
 Dit punt brengt bij een vierde en laatste kanttekening bij maakbaarheidsrelati-
visme: politiek en bestuur kunnen uiteindelijk zelfs niet bestaan zonder een be-
paalde mate van maakbaarheid. Politiek-bestuurlijk optreden heeft altijd enige 
mate van ‘maken’ nodig (Terpstra, 1997). Critici van dimensies van maakbaar-
heidsdenken refereren soms aan het al genoemde onderscheid tussen praxis en 
poièsis, het niet-instrumentele versus het instrumentele handelen (Achterhuis, 
2008). Om de focus op het instrumentele handelen of maken (poièsis) te vermin-
deren wordt gepleit voor heroriëntatie op niet-instrumenteel handelen (praxis). 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij Hannah Arendt (1958) met haar herwaardering 
van politiek ‘handelen en spreken’ en bij Habermas met zijn onderscheid van ar-
beid/interactie en zijn pleidooi voor communicatief handelen (Habermas, 1973). 
Maar hoe wezenlijk dit onderscheid ook is, ze kunnen uiteindelijk nooit helemaal 
tegen elkaar uitgespeeld worden. De praxis kan uiteindelijk niet helemaal zonder 
de poièsis, ook al is die laatste potentieel problematisch voor de eerste. Het poli-
tiek-bestuurlijk ‘maken’ is, aldus Arendt, ook mede voorwaarde voor het vrije 
handelen van burgers in de publieke zaak: zonder ‘makers’ van de stadsmuren en 
de wetten kan de polis niet functioneren, dat wisten de oude Grieken al. Praxis en 
poièsis zijn uiteindelijk nauw verweven, zo stelt Paul van Tongeren (2003: 23): 
‘De meeste handelingen hebben namelijk zowel poiètische als ook praktische as-
pecten’ (cursivering in origineel); praktische activiteiten vereisen vaak poiètische, 
en andersom staan de poiètische activiteiten in een breder kader van praktische 
activiteiten.65 Wanneer afwijzing van ‘maken’ te radicaal wordt, loopt de ‘politics 
of scepticism’ (om Oakeshotts typering nogmaals aan te halen) het risico zichzelf 
te ondermijnen. Deze stijl van politiek loopt het risico op ‘quietism’, dat staat voor 
onvoldoende sensitiviteit om bij reële problemen een passende beleidsmatige in-
terventie te plegen (Oakeshott, 1996).  
 
Kaders voor deel II 
Wat deze kanttekeningen bij pleidooien voor tempering van maakbaarheidsden-
ken in politiek en bestuur duidelijk maken is dat relativering ervan ook kan door-
schieten. Maakbaarheidsbestuur als overschatting van het politiek-bestuurlijk ver-
mogen moet weliswaar worden begrensd, maar ondertussen moeten we niet 
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vervallen of blijven hangen in maakbaarheidsrelativisme. Anders gezegd: tegen-
over een overschatting (hoogmoed) kan een teveel aan relativisme ook resulteren 
in een ‘onderschatting’ van het politiek-bestuurlijk vermogen tot interventie, iets 
wat eveneens vermeden dient te worden. De tragiek van maakbaarheid is dus, zo 
kan uit voorgaande beschouwing geconcludeerd worden, niet alleen dat het een 
praktisch en normatief gezien problematisch perspectief is op bestuur en beleid, 
maar evengoed dat het tot op zekere hoogte een onvermijdelijk denkbeeld is in 
politiek en bestuur. De filosofische opgave bij de doordenking van een alterna-
tieve filosofie van bestuur en beleid ‘uit de ban van beheersing’ is om aan dit 
gegeven recht te doen. Wat betekent dat meer concreet? Wat zijn de uitgangspun-
ten die bij de ontwikkeling van een andere filosofie van bestuur en beleid moeten 
gelden? 
 Cruciaal is dat een alternatieve filosofie van bestuur en beleid voorbij alles-of-
niets-redeneringen van maakbaarheid versus niet-maakbaarheid weet te komen. 
Dat is in essentie wat de kanttekeningen bij maakbaarheidsrelativisme aanreiken. 
Het gaat om een filosofie van bestuur en beleid dat een alternatief biedt voor per-
fectionisme enerzijds en ‘futilisme’ anderzijds, een balans tussen de ‘politics of 
faith’ en de ‘politics of scepticism’ (Oakeshott) en een balans tussen het grond-
motief van vrijheid en het grondmotief van beheersing. In termen van J.A.A. van 
Doorn (1984) gaat het om een zoektocht naar een filosofie van interventie voorbij 
het moderne interventionisme. Niet een totaal afscheid van interventie moet cen-
traal staan, maar een radicale heroriëntatie van onze verbeelding van interveni-
ëren. Deze zoektocht noem ik voorlopig een zoektocht naar ‘bestuur en beleid 
voorbij de maakbaarheid’, waarbij ik bestuur en beleid als constructieve, opbou-
wende activiteiten blijf opvatten. Dat betekent dat voor elk van de drie analytisch 
onderscheiden dimensies van maakbaarheid – ethos, wereldbeeld en persona – 
alternatieven geformuleerd dienen te worden. Die moeten bovendien ontsnappen 
aan de praktische en normatieve problemen van maakbaarheidsdenken, anders is 
het geen levensvatbaar alternatief. Ze dienen weerbaar te zijn tegen de valkuilen 
van maakbaarheid in het algemeen, maar in het bijzonder ook begrenzing te bie-
den aan of begrensde alternatieven te zijn voor de laatmoderne en neoliberale vor-
men van maakbaarheidsbestuur zoals die in hoofdstuk 2 zijn geïdentificeerd.  
 De vraag die rest is welke conceptuele bronnen kunnen helpen bij het formu-
leren van een ethos, wereldbeeld en persona die aansluiten bij deze criteria. In de 
hoofdstukken die volgen worden drie verschillende doch onderling verwante per-
spectieven verkend en geanalyseerd. Hoofdstuk 4 formuleert een ‘ethos van ge-
matigdheid’. Hier staan de deugdethiek en in het bijzonder de deugden van de 
maat centraal als alternatief voor het radicale beheersingsdenken. Hoofdstuk 5 
plaatst tegenover het wereldbeeld van de machine een ‘wereldbeeld van praktij-
ken’ en laat zien dat ze tegenover de neoliberale gestalte van maakbaarheid ook 
een ‘neosociale’ matiging biedt. Hoofdstuk 6 vervangt de persona van de sociale 
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ingenieur voor de ambachtsman. Of beter gezegd, het laat zien dat de ambachts-
man een maker is die ontsnapt aan het ethos van beheersing en het wereldbeeld 
van de machine en heel anders ‘maakt’ dan de ingenieur. 
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4. Een ethos van gematigdheid 
 
 
 
 
 
 
De eerste stap in de ontwikkeling van een filosofie van beleidsinterventie voorbij 
maakbaarheidsdenken is het vervangen van het ethos van de maakbaarheid. In 
zoverre verlangens fundamenteel zijn voor de manier waarop het handelen ge-
stalte krijgt is het nodig allereerst deze existentiële kern van maakbaarheidsden-
ken te begrenzen. Anders kan er niet wezenlijk uit de ban van beheersing gebro-
ken worden. Aangezien we altijd door een verlangen of ethos geleid worden, is 
het evengoed zaak om maakbaarheid te begrenzen door daarvoor een ander ver-
langen of ethos in de plaats te stellen. De vraag is daarom wat voor ethos als al-
ternatief voor maakbaarheid kan dienen. Wat is, de eind hoofdstuk 3 geformu-
leerde uitgangspunten volgend, een ethos dat het streven naar beheersing en 
perfectie radicaal begrenst, dat alert is op de praktische en normatieve problemen 
die dergelijk streven meebrengt, maar ondertussen niet relativistisch wordt en 
juist ruimte houdt voor makend vermogen? 
 Welbeschouwd ligt het aanknopingspunt in de diagnosen zoals die in hoofd-
stuk 2 en 3 zijn gesteld. Daar is maakbaarheidsbestuur als ‘hoogmoedig’ en ‘gul-
zig’ getypeerd. Daarmee heb ik aangesloten bij gangbare diagnosen voor wat er 
precies misgaat met maakbaarheidsdenken. Met beoordeling van problematisch 
maakbaarheidsbestuur als hoogmoedig en gulzig wordt (zij het vaak impliciet) 
aangesloten bij de ethische traditie waarin het goede in termen van deugden en 
ondeugden wordt benaderd. Hoogmoed en gulzigheid zijn immers klassieke on-
deugden (of ook wel ‘hoofdzonden’ genoemd, zoals ze sinds het vroege christen-
dom zijn gemunt). En het aanknopingspunt ligt vervolgens hierin dat tegenover 
deze ondeugden ook deugden staan; de eerste zijn afwijkingen ten opzichte van 
de laatste. Dus met de benoeming van de afwijkingen, de ondeugden, worden we 
ook op het spoor gezet van een alternatief ethos: tegenover de ondeugd van hoog-
moed verschijnen dan de nederigheid en de bescheidenheid, tegenover gulzigheid 
staat de deugd van gematigdheid.  
 In wat volgt zal duidelijk worden dat dit aanknopingspunt niet enkel retorisch 
is, maar dat hier een robuust ethos van begrenzing ligt. Met deze deugden komen 
we namelijk terecht in het hart van de deugdethiek en engageren we ons met een 
eeuwenoud en beproefd moreel vocabulaire. Elk van deze deugden (nederigheid, 
bescheidenheid en gematigdheid) is etymologisch verwant met de antieke (pre-
socratische) Griekse term sophrosyne en de latere Latijnse variant daarop, de tem-
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perantia (North, 1966). Dit betekent ‘juiste maat’ of ‘zin voor maat’ (Van Ton-
geren, 2007) en is al zeker sinds Plato een centrale deugd, later een ‘kardinale 
deugd’ genoemd – een deugd met een ‘scharnierfunctie’, waarmee andere deug-
den samenhangen (Van Tongeren, 2012). Gulzigheid en hoogmoed wijzen beide 
op het verlies van (gevoel voor de juiste) maat. Daartegenover zijn nederigheid, 
bescheidenheid en gematigdheid houdingen om dit besef voor maat weer terug te 
vinden. Hoewel deze deugden in het alledaagse taalgebruik soms door elkaar ge-
bruikt worden, zijn het correct beschouwd drie verschillende concretiseringen en 
dimensies van de kardinale deugd ‘maat’.66  
 Elk van deze deugden wordt geanalyseerd op aanknopingspunten om respec-
tievelijk hoogmoed en gulzigheid van (neoliberale) maakbaarheid te begrenzen. 
In de laatste decennia zijn ook deze deugden van de maat, in het verlengde van de 
herwaardering van de deugdethiek zelf, opnieuw in de belangstelling gekomen. 
Rondom elk van de deugden van de maat zijn afzonderlijke discoursen ontwik-
keld in de voornamelijk internationale (politiek)filosofische literatuur – die staat 
daarom in wat volgt centraal. Paragaaf 4.2 bespreekt de deugd van nederigheid 
(humility), paragraaf 4.3 de deugd van bescheidenheid (modesty), paragraaf 4.4 
de deugd van gematigdheid (moderation). Maar eerst wordt in paragraaf 4.1 de 
belangrijkste vooronderstelling van dit hoofdstuk verder uitgewerkt: de relevantie 
en geschiktheid van deugdethiek als ‘voertuig’ voor het begrenzen van maakbaar-
heidsverlangen. 
 
4.1  Deugden versus maakbaarheid 
Deugt het nadenken over politiek en bestuur in termen van deugden? Deze vraag 
moet hier opgevat worden als een peiling naar de relevantie van een deugdenbe-
nadering als voertuig om politiek en bestuur voorbij het maakbaarheidsdenken te 
brengen. Vooral vanuit literatuur rondom de bekendste hedendaagse internatio-
nale vertegenwoordiger van de deugdethiek, Alisdair MacIntyre, en op basis van 
het werk van de belangrijkste Nederlandse pleitbezorger van deugdethiek, de ka-
tholieke filosoof en theoloog Paul van Tongeren, zal ik hierop ingaan.67 Inzicht in 
de aard van deugdethiek vergroot inzicht in de radicale verschuiving die plaats-
vindt met het inroepen van deze traditie om maakbaarheidsdenken te begrenzen. 
Reflectie op de aard van deugdethiek is tegelijkertijd ook een gelegenheid om 
potentiële scepsis te ondervangen. Dat is bepaald niet overbodig, gelet op com-
mentaren waarin juist de rol van ethiek in maakbaarheidsdenken is bekritiseerd.  
 Hoewel maakbaarheidsdenken – getuige de vele kritieken die in hoofdstuk 3 
zijn besproken – lijkt te lijden aan een tekort aan ethisch besef is volgens sommi-
gen het tegendeel het geval. Hans Achterhuis (1999) heeft betoogd dat moderne 
politiek met zijn maakbaarheidsdenken nu juist lijdt aan een teveel aan ethiek. Dat 
noemde hij de ‘politiek van goede bedoelingen’. Compassie en medelijden zetten 
aan tot politieke interventies en beleid. Dat punt maakt Michiel van Eeten (2010) 
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ook wanneer hij pleit voor een ‘techniek van de onmacht’. In politiek en bestuur 
zijn volgens hem het morele gevoel ‘iets te moeten doen’ overweldigend aanwe-
zig, waardoor het vermogen tot nietsdoen verdwijnt en zelfs moreel verdacht 
wordt. Voor geschiedfilosoof Frank Ankersmit (1996) ligt hier ook een probleem. 
Zijn voorstel is dan ook om de ethiek niet meer de basis van het politieke denken 
en handelen te laten zijn: politiek moet volgens hem in die zin autonoom zijn dat 
zij zich niet laat leiden door wat hij ‘tertia’ noemt, externe imperatieven die het 
politieke handelen funderen. Politiek is van een andere orde dan ethiek, iets wat 
Achterhuis (1999) en Frissen (2007, 2013) na hem hebben herhaald. De moderne 
ethiek, utilistisch en deontologisch denken, is dus compatibel met en een kataly-
sator van functionalistisch en instrumentalistisch bestuur, en dus van maakbaar-
heidsdenken. Wanneer ethiek een bron van verleiding tot maakbaarheid blijkt, is 
de vraag terecht waarin deugdethiek zich hiervan wezenlijk onderscheidt.  
 
Deugdethiek als verzet tegen maakbaarheid 
Het antwoord is vrij eenvoudig: deugdethiek vormt juist een kritische reactie op 
problematisch maakbaarheidsdenken. Theoretisch adequater geformuleerd hangt 
de heroriëntatie op deugdethiek sinds de jaren tachtig nauw samen met probleem-
diagnosen over de richting waarin de moderne samenleving en moderne moraliteit 
zich hebben ontwikkeld. Auteurs die pleiten voor deugden zoeken alternatieven 
‘to a public administration of engineering techniques and economic calculation in 
which values, as it were, are bracketed’ (Tholen, 2011: 36). Zo brengt MacIntyre 
(2007) de deugdethiek in stelling tegenover het instrumentalisme, de fixatie op 
instrumentele rationaliteit en efficiëntie als dominante waarden – de karakteris-
tieken van de moderne sociale organisatie. Dat noemt hij ‘managerialism’, een 
begrip dat parallellen vertoont met de eerder besproken ingenieursmentaliteit en 
de neoliberale vorm van maakbaarheid (Tholen, 2011: 34). Deugdethiek en zeker 
de inzet van MacIntyre rond deugden is een poging om uit het framework van de 
Verlichting te breken door heroriëntatie op een premodern moreel discours (Over-
eem & Tholen, 2011).68 
 Waar het bij deugden om gaat is een herwaardering van kwaliteiten die niet-
instrumenteel van aard zijn. Deugdethiek grijpt terug op het premoderne idee van 
telos, dat in de werkelijkheid en ons handelen een bepaalde ‘zin’ besloten ligt (zie 
verder paragraaf 5.2). Dit vormt een breuk met de idee van de werkelijkheid als 
een neutraal of leeg ‘bestanddeel’ dat aan het machinemodel ten grondslag ligt. 
Het goede wordt bovendien gerealiseerd in het handelen overeenkomstig die kwa-
liteiten zelf. Het doel ligt niet buiten die handeling. Deugden worden niet nage-
streefd om iets anders goeds te verkrijgen, maar het beoefenen van die deugden 
zelf is het goede. Het handelen zelf staat dus centraal, niet het externe resultaat. 
In terminologie die in voorgaande hoofdstukken al uitvoeriger is behandeld: bij 
deugden gaat het om praxis en niet om poièsis. Van een doel-middelrelatie wordt 
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hier dus afstand genomen: deugden helpen niet primair met probleemoplossing, 
maar gaan over een manier van leven (Van Tongeren, 2003; 2012).  
 Deugden zijn niet alleen niet-instrumenteel, de beoefening van deugdzaam-
heid fungeert ook als buffer voor de instrumentele logica van managerialisme of 
maakbaarheidsdenken. Deugden als moed, waarachtigheid en rechtvaardigheid 
moeten beschermen tegen de corrumperende werking die instrumentele doelen in 
organisaties en samenlevingen kunnen hebben (MacIntyre, 2007). In terminologie 
die in het volgende hoofdstuk verder wordt uitgelegd, bieden deugden volgens 
MacIntyre bescherming tegen een teveel aan ‘external goods’ van instituties. 
Daartegenover zijn deugden ‘those aquired human qualities that enable us to 
achieve goods internal to practices’ (Tholen, 2011: 39). Sociale praktijken, zoals 
onderwijs of gezondheidszorg, kunnen niet goed tot bloei komen in samenlevin-
gen waar deugden niet gewaardeerd worden. Deze deugden maken handelende 
mensen minder vatbaar voor de lokroep van ‘external goods’, waarbij een teveel 
daarvan praktijken kunnen bedreigen in hun voortbestaan, aldus MacIntyre (2007: 
228). 
 Het contrast tussen deugdethiek en maakbaarheidsdenken gaat echter nog ver-
der dan het punt van instrumentalisme. Deugdethiek staat ook haaks op andere 
dimensies van het wereldbeeld van de maakbaarheid. Het is een type ethiek dat 
opkomt als antwoord op een ethiek die te veel gefixeerd is op regels. Een moraal 
die uitsluitend op regels is gebaseerd is volgens deugdethici te beperkt. Vanuit 
een deugdenbenadering is ‘het goede’ niet enkel in rationele articulaties en regels 
te vatten; het gesprek zou meer over de kunst en zin van het leven moeten gaan 
(Van Tongeren, 2003). Daarmee wordt het rationalisme uit maakbaarheidsdenken 
op afstand gezet. Dat gebeurt ook doordat deugdethiek een tamelijk particularis-
tische ethiek is; ze kan weinig met universalistische pretenties. ‘Een deugdethiek 
erkent dat morele oordelen steeds gebonden zijn aan een concrete context: de ge-
meenschap waarbinnen je leeft, en waarbinnen je modellen herkent’ (ibid.: 34).  
 Rationalismekritiek komt daarnaast ook naar voren in het feit dat het aanleren 
van deugden gebeurt door gewoontevorming en praktische oefening. Niet theore-
tische en gesystematiseerde kennis is hierbij leidraad, maar praktische wijsheid 
(Schwartz & Sharpe, 2010). Dit laatste verwijst naar een van de kardinale deug-
den: de deugd van de verstandigheid, de ‘prudentia’ of de ‘phronesis’. Het is de 
deugd van het gezond verstand. De deugd van verstandigheid gaat over het ont-
wikkelen van oordeelsvermogen (Flyvbjerg, 2001). ‘Het gaat om een ‘weten te’, 
een weten dat impliciet is in het handelen, maar dat zich toont in de keuzes die 
moeten worden gemaakt’ (Van Tongeren, 2003: 64). Maar het is ook meer dan 
weten: het is ook weten te doen, in staat zijn om iets te doen. Bij het leren moreel 
goed te handelen speelt deze deugd van verstandigheid een cruciale rol. Ze draait 
onder meer om ervaring, inzicht, ontvankelijkheid, vindingrijkheid, redeneer-
kracht en oordeelsvermogen, aldus Van Tongeren.69 ‘Deze meest hermeneutische 
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van de deugden bestaat namelijk vooral in het vermogen om het ideaal te vertalen 
naar concrete situaties, of andersom: om de concrete omstandigheden te interpre-
teren in het licht van het morele ideaal’ (Van Tongeren, 2012: 107). Het is een 
type kennis dat zich bovendien laat aanleren door ervaring en goede voorbeeldfi-
guren. Hiermee vormt deugdethische kennis een radicaal contrast met de episte-
mologie van maakbaarheid, de idee van objectieve en gerationaliseerde kennis, 
waar niet de praktische kennis maar de ‘theoria’ leidend zijn. 
 Ondertussen staat in de deugdethiek wel excellentie en het streven naar geluk 
centraal. Dat zijn toch twee begrippen die ook in het discours van de maakbaar-
heid veelvuldig gehoord worden. In de (aristotelische) deugdethiek heet dit geluk 
eudaimonia, en gaat om het ultiem goede. Excellentie betreft virtuoos leven, 
draait om de ontwikkeling van een voortreffelijk karakter (Van Tongeren, 2003). 
Hoewel de invulling van geluk en excellentie dus anders is dan de moderne maak-
baarheid, blijft toch de vraag staan: toont zich hier toch niet een opening naar een 
vorm van perfectionisme en echoot dit niet een vorm van (individueel) maakbaar-
heidsdenken? Volgens Van Tongeren (2012) zijn deze zorgen echter niet nodig. 
Het deugd-ethische streven naar geluk lijdt volgens hem niet aan maakbaarheids-
denken. Hij wijst erop dat bij Aristoteles geluk niet iets is dat je helemaal in eigen 
hand hebt: ‘Aristoteles erkent op z’n minst dat je ook een beetje geluk (nu in de 
zin van ‘mazzel’) moet hebben’ (2012: 73). Ook is het niet zo dat iemand pas 
deugt als hij perfect is. De volmaaktheid is geen norm waaraan iedereen moet 
voldoen: ‘De deugd is echter geen norm. De deugd is een kracht die zich oefent 
om nog sterker te worden’ (2012: 105). In dit streven naar perfectie gaat het (zoals 
hierboven ook benoemd) niet om een bepaald punt bereiken (poièsis), maar om 
oefening in een bepaalde houding (praxis). 
 De deugdethiek beschouwt Van Tongeren juist als een relatief bescheiden 
ethiek. ‘Ze erkent dat het altijd beter kan. De aandacht voor perfectionering is 
tegelijk de erkenning van de onvolmaaktheid van wat gerealiseerd is’ (2012: 106). 
Hierin onderscheidt de deugdethiek zich volgens Van Tongeren van de levens-
kunsttraditie, die volgens hem te weinig rekenschap geeft van het ‘menselijk on-
vermogen’. Hoewel beiden ook verwant zijn – ze delen een antieke oorsprong – 
ziet Van Tongeren belangrijke verschillen. De levenskunsttraditie is voor hem te 
zeer gericht op zelfverantwoordelijkheid, individuele autonomie en de regie voe-
ren over het eigen levensverhaal, zozeer dat er voor de kwetsbare kant van het 
bestaan te weinig ruimte overblijft. Ze heeft te weinig aandacht voor ‘machteloos-
heid, ons onvermogen, onze zwakheid, onze kwetsbaarheid’ (2012: 128). De klas-
sieke deugdethiek had hier meer aandacht voor, maar vooral de verwerking en 
vernieuwing van deugdethiek door het christendom heeft dit besef van onvol-
maaktheid nadrukkelijk ingebracht. In de christelijke deugdethiek worden deug-
den ‘genade’, een gift van God, in plaats van zelf gerealiseerd. Ook worden deug-
den toegevoegd: geloof, hoop en liefde. Daarnaast krijgt het besef van zonde en 
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het kwaad een centrale rol, waardoor nadrukkelijker rekening wordt gehouden 
met onvolmaaktheid en verstoring van het goede (Van Tongeren, 2012).70  
 
Deugden als wenkend perspectief voor begrenzing 
Deugdethiek verhoudt zich dus kritisch ten opzichte van maakbaarheidsdenken: 
ze ontsnapt aan de verleiding waaraan moderne ethiek ten prooi valt. In dat op-
zicht deugt de deugdenbenadering alvast. Maar wat maakt het behulpzaam om het 
ethos van de maakbaarheid te temmen? En is ze ook in staat genoeg rekenschap 
te geven van het feit dat dit ethos niet enkel in individuen zit, maar ook is geïnsti-
tutionaliseerd in allerlei collectieve handelingspatronen en veelal niet expliciet 
wordt aangehangen, maar eerder impliciet wordt verondersteld? Om dit scherp te 
krijgen moet in deze analyse naar de geschiktheid van de deugdethiek nog een 
stap verder gezet worden. 
 Wat deugdethiek zo geschikt maakt om het ethos van maakbaarheid te tempe-
ren is dat deugden ook alles te maken hebben met verlangens. Deugdethiek gaat 
juist over het cultiveren van verlangens. Zo bezien is het een type ethiek dat beter 
dan een plichtethiek of utilistische ethiek morele motivaties kan stimuleren: ‘De 
deugethiek probeert onze passies zo te vormen, dat we als het ware vanzelf het 
goede willen’ (Van Tongeren, 2003: 36). Vervolgens stelt deugdethiek, zoals in 
het vervolg verder wordt uitgewerkt, ook heel andere verlangens in de plaats van 
het verlangen naar beheersing. Ze geeft een heel andere kijk op het goede, die met 
heel andere dingen te maken heeft dan beheersing, poièsis en bereikte prestaties. 
Ook het uitgangspunt van ‘het juiste midden’ vinden, zoals deugden sinds Aris-
toteles begrepen worden, maakt deugdethiek bijzonder geschikt voor het temmen 
van het ethos van beheersing. Bij de ondeugden van maakbaarheid gaat het im-
mers over een problematisch teveel, om een ‘extreme’ positie. Het goede alterna-
tief is niet het radicale tegendeel, een volledige negatie, maar het opnieuw balans 
vinden. Dat ‘midden’ is vervolgens ‘niet een midden tussen een beetje meer en 
een beetje minder van diezelfde deugd’ (Van Tongeren, 2010: 25). De deugd staat 
tussen twee ondeugden in, het ‘midden’ vormt een ‘optimum’ zogezegd (ibid.: 
25). Daarmee is het bovendien een ethiek die onontkoombaar de deugden van de 
maat in beeld brengt. Sinds Aristoteles is de deugd van de maat immers niet alleen 
een van de vier prominente deugden, maar überhaupt een deugd die als basis dient 
om de andere deugden te kunnen beoefenen.71 De deugd van de maat leert steeds 
het juiste midden te vinden en excessen te temperen. Spreken over deugden zet 
dus bijna vanzelfsprekend op het spoor van begrenzing van verlangens. 
 Hoewel deugdethiek primair gaat over persoonlijke karaktervorming is het 
geen individualistische ethiek die collectieve dimensies negeert. Door moderne 
ogen gezien kan het snel lijken alsof het morele individu geplaatst wordt in een 
ongelijke strijd, tegenover een weerbarstige wereld waar maakbaarheidsdenken 
alomtegenwoordig is. Maar dan is het allereerst goed in herinnering te brengen 
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dat deugdethiek nooit enkel een private aangelegenheid was, maar steeds een 
plaats heeft gehad in het publieke leven. Zo is Aristoteles’ Ethica ‘geschreven 
voor diegenen die leidende functies in de staat krijgen’ (Van Tongeren, 2003: 52). 
Deugden draaien om het leven in de polis, de politieke gemeenschap. Hoewel wij 
als moderne mensen niet goed meer in termen van zo’n klassieke polis kunnen 
denken, maakt dit wel op voorhand duidelijk dat toepassing van deugdbenaderin-
gen op het terrein van politiek en bestuur geen vreemde stap is (zoals ook het 
vervolg van dit hoofdstuk zal uitwijzen). 
 Bovendien is bij de ontwikkeling van een voortreffelijk karakter de gemeen-
schap nooit ver weg. Deugden komen namelijk tot ontwikkeling binnen gemeen-
schappen. Deugdzaamheid heeft alles met de gemeenschap te maken, en de vast-
stelling van deugden is een collectieve aangelegenheid: ‘De gemeenschap die 
bepalend is voor een identificatie van wat deugdzaam is, is zelf een normatief 
ideaal van gemeenschap’ (Van Tongeren, 2003: 51). Omdat iets deugdzaam is 
wordt ze aangeprezen door de gemeenschap. Deugden houden ook steeds verband 
met praktijken. Het volgende hoofdstuk bespreekt dat uitvoerig, maar in essentie 
betekent dit dat deugden verband houden met sociale activiteiten. Deugden wor-
den ontwikkeld in de uitoefening van activiteiten, in sociale praktijken. Daarnaast 
is het ook mogelijk deugden toe te dichten aan instituties en werkwijzen van een 
gemeenschap: in overdrachtelijke zin kunnen deugdzame eigenschappen toege-
dicht worden aan handelingsrepertoires. Of anders gezegd: deugdzaamheid werkt 
ook door in keuzes voor beleidsarrangementen en institutionele voorkeuren. Be-
paalde manieren van institutionele vormgeving vinden we beter dan andere, vin-
den we meer of minder bij deugden van rechtvaardigheid of gematigdheid in de 
buurt komen. Deze overdrachtelijke benadering zal ook bij de deugden van maat 
toepasbaar blijken. Deugden hebben daarmee dus ook een bovenindividueel ka-
rakter. 
 
4.2  Hybris temmen: nederige politiek 
Nu geschetst is dat een deugdenbenadering an sich haaks staat op (neoliberaal) 
maakbaarheidsdenken kan de vervolgstap gemaakt worden naar concrete deugden 
waarin begrenzing centraal staan. Deze paragraaf en de volgende stellen de on-
deugd van de hoogmoed, de hybris, centraal. Zoals aangegeven verschijnen in ons 
morele vocabulaire dan primair twee woorden: nederigheid en bescheidenheid. In 
de respectieve paragrafen worden beide woorden om beurten geanalyseerd op hun 
politiek-bestuurlijke implicaties voor het begrenzen van maakbaarheid. Hier staat 
nu eerst nederigheid centraal, de humilitas.  
 
Deugd van de juiste zelfkennis 
Nederigheid is een deugd die zijn intrede in de Europese cultuur heeft gedaan 
sinds het vroege christendom. Hoewel hoogmoed ook in de antieke tijd, bij de 
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oude Grieken, gold als een ondeugd, stond daar niet vanzelfsprekend nederigheid 
als een deugd tegenover. Voor Aristoteles bijvoorbeeld gold grootmoedigheid 
(magnanimity) als een belangrijke deugd. Je moest weliswaar jezelf niet over-
schatten (hoogmoed), maar de opgave voor de Griek was toch wel degelijk aris-
tocratisch leven – grootsheid nastreven (Van Tongeren, 2012; Aristoteles, vert. 
2015).72 Dit ideaal staat op gespannen voet met nederigheid, wat onmiddellijk 
duidelijk wordt bij de etymologie van het Latijnse woord humilitas. Het stam-
woord humus betekent zoveel als ‘datgene wat naar de aarde ruikt’ (Boey, 2007: 
236), wat uitdrukking geeft aan de lage afkomst en status van mensen. ‘For most 
ancient Greek and Roman thinkers, a humble existence was by definition an abject 
existence’ (Bobb, 2013: 16). Dat nederigheid een deugd werd is vooral het werk 
van kerkvader Aurelius Augustinus – voor hem werd nederigheid zelfs de belang-
rijkste van alle deugden (Van Tongeren, 2012; Cooper, 2013).73 
 De betekenis van nederigheid in de christelijke traditie is primair te vinden in 
de relatie van de gelovige tot God. Voor Augustinus is nederigheid sterk verbon-
den met gehoorzaamheid aan en liefde tot God. Hoogmoed is het begin van alle 
zonde en de zondeval toonde dat mensen slaaf zijn van hun verlangens. ‘If pride 
involves delusions of self-sufficiency, the humble own their inadequacy, and, 
consequently, submit to God’ (Cooper, 2013: 2). Nederigheid is tegenover hoog-
moed een kwaliteit ‘that prepares the righteous believer to stand in an appropriate 
relationship of awe, obedience, and worship to a creator God’ (Button: 2005, 842). 
Vervolgens brengt het besef van redding en genade ‘deemoedigheid’ met zich 
mee; en andersom is nederigheid een spirituele houding die ‘receptiviteit voor 
genade’ bevordert (Van Tongeren, 2007: 236). Anders gezegd: vanuit het gedach-
tegoed van de middeleeuwse denker en vertolker van de christelijke deugdethiek 
Thomas van Aquino is trots de ‘anti-realistic denial of the relationship between 
creature and Creator; pride denies the creaturely nature of man’ (Pieper, 1966: 
191), terwijl in tegenstelling daarvan nederigheid de bevestiging en bescherming 
is van het bewustzijn dat ‘man and humanity are neither God nor “like God”’ 
(Pieper, 1966: 191). 
 Augustinus’ introductie van nederigheid moeten we niet (zoals wij modernen 
snel geneigd zijn) strikt persoonlijk-spiritueel opvatten. Nederigheid is voor  
Augustinus ook een politieke deugd, zeker in zijn magnum opus De Civitate Dei. 
Zoals Aristoteles zijn Ethica voor staatslieden schreef, zo is ook voor Augustinus 
nederigheid cruciaal voor staatslieden en bestuurders: ‘Like Aristotle’s magna-
nimous man, the humble prince seeks virtue, but his virtue, unlike that of the mag-
nanimous man, is marked by compassion, mercy, and prayer’ (Bobb, 2013: 13). 
Met nederigheid staat of valt voor Augustinus het slagen van de politieke gemeen-
schap. Het verval van Rome interpreteerde Augustinus als het gevolg van hoog-
moed en gebrek aan nederigheid. De stad ging ten onder aan te veel verlangen 
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naar macht en de corrumpering daarvan. ‘In Augustine’s analysis, if the ruler for-
gets that he is not God, in effect he crowns himself god’ (ibid.: 35). Daarmee 
overspeelt de bestuurder zijn hand. Door van nederigheid een politieke deugd te 
maken, herinnert Augustinus eraan dat de Romeinse heerser ook slechts mens is. 
Daarmee houdt hij de lezer een spiegel voor ‘that neither the emperor nor the state 
can ever be the means of salvation’ (Bobb, 2013: 37). En daarom is voor hem 
nederigheid de belangrijkste deugd, ‘rather than political cleverness, effective-
ness, and strength’ (ibid.: 36). 
 Deze verkenning vanuit Augustinus laat de existentiële en politieke inzet van 
nederigheid als deugd zien. Maar wat is nederigheid nu precies voor morele hou-
ding? Op basis van deze schets is de deugd van nederigheid primair te begrijpen 
als een religieuze en epistemologische kwaliteit ‘that pertains most directly to and 
seeks to cultivate a certain kind of self-knowledge and self-appraisal’ (Button, 
2005: 843). Nederigheid biedt substantiële zelfkennis die ‘serves to control the 
flames of pride stoked by the pursuit of knowledge’ (ibid.: 843). Nederigheid is 
een deugd die gaat over verstandige zelfreflectie waarin besef van sterfelijkheid, 
contingentie en beperktheid doorklinkt. Ze is een kwaliteit die bedoeld is om de 
gevaren van te veel zelfbewuste grootsheid te begrenzen. De nederige persoon is 
daarom iemand die erkent ‘that he is not self-made, nor at the center of the uni-
verse. Unblinkered self-knowledge reveals our imperfections’ (Bobb, 2013: 6). 
Nederigheid draait daarmee ook om een meer realistische kijk op onszelf, onze 
verhouding tot de wereld om ons heen en onze mogelijkheden daarin (Kupfer, 
2003; Snow, 1995). 
 Deze realistische kijk en zelfkennis maakt vervolgens beoordeling van het  
eigen handelen mogelijk (Argandoma, 2015). Met betrekking tot maakbaarheids-
denken stelt dit ons in staat pretenties en ambities naar een meer realistisch niveau 
bij te stellen, de reële opties van falen en onvolmaaktheid beter een plaats te ge-
ven. Dat is niet slechts een individuele opgave, maar kent nadrukkelijk ook een 
collectieve dimensie. Snow (1995) maakt het zinvolle onderscheid tussen twee 
manifestaties van nederigheid: ‘narrow humility’, dat is nederigheid over per-
soonlijke tekorten en beperkingen, en ‘existential humility’, dat gaat voorbij het 
concrete individu en betreft de menselijke conditie als zodanig. Het benadrukken 
van de meer existentiële nederigheid kan de focus op het individuele tekort rela-
tiveren. Als deugd daagt nederigheid uit om de beperkingen van de menselijke 
conditie te erkennen en te accepteren.  
 In deze omschrijvingen klinkt door dat nederigheid dus ook goed is. Wat 
maakt nederigheid goed? Dat heeft primair te maken met de intrinsieke waarde 
van juiste zelfkennis. Nederigheid is een vorm van zelfkennis en omdat zelfkennis 
als intrinsiek waardevol wordt beschouwd, geldt dat ook voor nederigheid (Snow, 
1995). Met betrekking tot maakbaarheidsdenken brengt dit vervolgens een ope-
ning om valse pretenties te identificeren en te begrenzen. Maar de betekenis van 
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nederigheid als deugd gaat verder. Ze heeft ook een aantal ‘beneficial effects’, ze 
gaat gepaard met compassie, de wil tot vergeving, intomen van ongepaste trots of 
arrogantie (Snow, 1995: 211). Anders gezegd, nederigheid heeft positieve impli-
caties voor intermenselijke sociale verhoudingen. Nederigheid is nadrukkelijk 
ook een ‘horizontale’ deugd (tussen mensen onderling). Button (2005) werkt dit 
vanuit de middeleeuwse mysticus Bernard van Clairveaux verder uit. Nederigheid 
is voor Clairveaux ook een ‘quality whose cultivation and practice is essential for 
relationships between people within the world’ (ibid.: 850, cursivering origineel). 
Dat geldt niet alleen binnen religieuze kloostermuren, maar voor broederschap 
tussen mensen in het algemeen. Nederigheid is cruciaal voor mildere sociale ver-
houdingen. Besef van eigen beperkingen kan ook bijdragen aan meer aandacht 
voor anderen, wederzijds begrip en generositeit naar zowel de inbreng als de be-
perkingen van anderen. ‘By first seeking the truth about ourselves, we are made 
ready for sympathetic and charitable relations to others’ (ibid.: 850). Nederigheid 
is dus ook een ‘other-related virtue’ die zich ontwikkelt in interactie met anderen 
(Argandoma, 2015).  
 Dat nederigheid een deugd is die pretenties van grootheidswaan wil beperken 
betekent niet dat nederigheid enkel mislukking en falen centraal stelt. Nederigheid 
is niet een deugd die slechts relevant is in de context van falen of voor niet-suc-
cesvolle mensen en samenlevingen, ze is ook niet bedoeld om mensen steeds om-
laag te praten en een (te) laag zelfbeeld te geven (Kupfer, 2003; Foley, 2004). Om 
misverstanden te voorkomen over deze deugd is het van belang dat punt hier te 
onderstrepen. Nederigheid draait vooral om werkelijkheidszin: ‘the ground of hu-
mility is man’s estimation of himself according to truth’ (Pieper, 1966: 189). 
Wanneer Thomas van Aquino hoogmoed problematiseert, suggereert hij niet con-
stant zelfvernedering of zelfbekritisering.74 In zijn uitwerking van de deugd van 
nederigheid erkent hij het streven naar excellentie; ook plaatst hij nederigheid niet 
in oppositie met Aristoteles’ deugd van de grootmoedigheid. Nederigheid moet 
vooral voor zelfoverschatting behoeden, juist ten dienste van het streven naar ex-
cellentie. Nederigheid maakt grootsheid mogelijk (Foley, 2004; Bobb, 2013).75  
 Nederigheid is dus juist ook een deugd voor meer succesvolle mensen en tij-
den – bedoeld om dat succes op het juiste spoor te houden. Kupfer (2003) geeft 
daarvoor een aantal oriëntatiepunten. Besef van onze afhankelijkheid van anderen 
voor het succes dat we behalen, onszelf vergelijken met moreel hoogstaande men-
sen en het hanteren van morele standaarden waaraan we ons handelen spiegelen 
kunnen helpen om ook in tijden van succes nederig te zijn. Deze morele oriënta-
tiepunten plaatsen iemands activiteiten in een breder perspectief: ze hebben op die 
manier een relativerende werking rondom eigen prestaties en vormen tegelijker-
tijd een aanmoediging tot verdere groei. Nederigheid vormt, kortom, een midden 
tussen ongerechtvaardigde zelfvernedering enerzijds en misplaatste zelfover-
schatting anderzijds. 
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Nederigheid als democratische deugd 
Een kritische vraag die voorgaande beschouwing naar voren brengt is wat de zeg-
gingskracht van nederigheid als deugd is voor een geseculariseerde moderniteit. 
Die uitdaging is reëel. Secularisatie en zeker de vroegmoderne verlichtingsgeest 
worden vaak verbonden met hoogmoed en met een sceptische houding richting 
nederigheid. David Hume noemde het bijvoorbeeld een ‘monkish kind of virtue’ 
(Cooper, 2013; Grenberg, 2013). Toch is hiermee het lot van deze deugd niet be-
zegeld. Het is mogelijk om nederigheid als een seculiere deugd te herwaarderen. 
Sterker nog, volgens Cooper (2013) bestaat er ook seculiere kritiek op hoogmoed. 
Ze betoogt dat ‘(…) hybris, self-delusion, and corruption are not the whole of 
secularity (…)’ (ibid.: 7).76 Ook in het modern denken is volgens haar besef van 
eindigheid en beperktheid van mogelijkheden aanwezig. In haar boek Secular  
Powers betoogt Cooper dat juist ook in het vroegmoderne denken, bij denkers die 
aan de wieg van de ‘radicale verlichting’ zouden staan, zoals Spinoza, sprake is 
van kritiek op hoogmoed en besef van beperkingen.  
 Terwijl Cooper een politiek-historische beschouwing geeft, treffen we bij po-
litiek-theoreticus Mark Button (2005) een concreet voorstel aan van een niet- 
religieuze benadering van nederigheid als actuele en urgente politieke deugd voor 
de laatmoderne tijd. Het vertrekpunt van Button is dat onze tijd een deugd als 
nederigheid nodig heeft om recht te doen aan zowel de enorme pluraliteit die de 
hedendaagse democratische politieke constellatie kenmerkt, alsook aan de contin-
genties en onvolmaaktheid van het bestaan. Een goede benadering van nederig-
heid maakt dat mogelijk. Voor Button betekent dat dat nederigheid niet slechts als 
een ‘correctieve deugd’ gezien moet worden, niet als een ‘negative check on per-
sonal vices like vanity’ (2005: 849). In plaats van nederigheid te zien als een ‘in-
terior, self-referencing quality’ stelt hij voor deze deugd te benaderen als een ‘ac-
tive, other-regarding civic virtue and public ethos’ (ibid.: 841). Hij definieert 
nederigheid in termen van aandachtigheid: nederigheid is een ethos van aandacht 
voor anderen. Het is een deugd die vanuit besef van eigen beperktheid enerzijds 
en de enorme pluraliteit aan perspectieven en stemmen anderzijds gericht is op 
het luisteren naar elkaar en het wederzijds begrip. Als politiek-filosofische verta-
ling ervan spreekt hij dan ook wel van ‘democratic humility’.  
 Met deze invalshoek bouwt Button voort op de hiervoor genoemde horizontale 
invulling van nederigheid van Bernard van Clairveaux: nederigheid niet als relatie 
tussen God en mens (verticale invulling), maar nederigheid als sociale verhouding 
tussen mensen, gericht op het elkaar ruimte willen geven. In de verticale benade-
ring is God de bron van nederigheid, in de horizontale benadering is een mede-
mens (de menselijke ander) aansporing tot nederigheid. Tegelijkertijd gaat Button 
een stap verder en geeft hij er een niet-religieuze politiek-filosofische fundering 
aan. Hij houdt de waardering voor contingentie, onvolmaaktheid en aandacht voor 
de ander hoog, maar vervangt de theïstische (religieuze) verantwoording ervan 
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door een seculiere. Dat wil zeggen: nederigheid is voor Button betekenisvol in de 
context van relevante epistemologische, politieke en ontologische factoren van 
het (laat)moderne bestaan. Hij noemt dan drie factoren: het perspectivisme van 
onze kennis, de pluralistische politieke context en de condities van de laatmoder-
niteit (waarin, zoals in voorgaande hoofdstukken gezien, zowel het streven naar 
vooruitgang radicaliseert alsook het besef dat vooruitgang grenzen kent toe-
neemt). Juist tegen deze achtergronden wordt nederigheid als niet-religieuze 
deugd voor Button relevant. Als democratische deugd wil nederigheid in het bij-
zonder beschermen tegen vormen van politiek dogmatisme ‘that foster the illusion 
of moral completeness and that express a will to mastery or domination’ (ibid.: 
861). In dat opzicht is nederigheid, aldus Button, een ‘salutary virtue for fluid and 
rapidly changing late-modern societies by freeing democratic citizens and their 
leaders from dangerous dreams of completeness’ (ibid.: 861).  
 Om te zien hoe nederigheid deze impact kan hebben is het nodig Buttons ar-
gumentatie nader te bekijken. Perspectivisme is voor Button een belangrijk epis-
temologisch uitgangspunt voor een democratische cultuur en is zelf ook een vorm 
van epistemologische nederigheid. Het perspectivisme erkent dat er vele gezichts-
punten zijn en dat streven naar ‘objectiviteit’ een inclusieve benadering van ken-
nisverwerving vereist. Dat impliceert openheid richting inzichten van anderen (en 
hier komt de relevantie van nederigheid kijken): nederigheid helpt om open te 
staan voor deze perspectivistische benadering waarin allerlei stemmen uit de sa-
menleving worden gehonoreerd. Voor Button is nederigheid een tussenweg voor 
enerzijds ‘fallibilism’ en anderzijds ‘moral skepticism’ (ibid.: 852). Het eerste is 
qua motivatie te zwak om zinvol te kunnen zijn, terwijl skepticisme te weinig 
ruimte overhoudt voor overtuiging en waarden. ‘By contrast, a public ethos of 
humility may generate mutual attentiveness, active listening, and greater possibi-
lities for reciprocal enrichment when humility is identified (…) as a disposition 
(…) that is ethically attuned and actively responsive to our boundedness as cul-
tural and temporal beings’ (ibid.: 853). Wat nederigheid dus doet is het gegeven 
van feilbaarheid en beperktheid erkennen, zonder apathisch te worden. In plaats 
daarvan verandert ze dit gegeven van onvolmaaktheid in een constructieve en be-
trokken luisterhouding. Ze tempert maakbaarheidspretenties en helpt tegelijker-
tijd ontsnappen aan wat in hoofdstuk 3 een teveel aan ‘maakbaarheidsrelativisme’ 
is genoemd.  
 Democratische nederigheid is ook een ethos dat aansluit bij én verdere impuls 
geeft aan politiek pluralisme. Button keert de Rawlsiaanse idee van ‘burdens of 
judgement’ om. Voor Rawls leidt pluralisme tot de noodzaak van ‘public reason’, 
oftewel een gedeelde taal en argumentatie die de politieke verschillen overstijgt. 
Voor Button geldt het tegendeel. Hij stelt voor dat de politieke gemeenschap niet 
te snel alleen huidige erkende politieke overtuigingen en redeneervormen moet 
accepteren: ‘Rather, contemporary conditions for political judgment and action 
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should spur us to first cultivate forms of civic attentiveness that can help maxi-
mize the possibilities for reciprocal learning and moral growth from our mutual 
interactions with others, even when (or especially when) our democratic entan-
glements are themselves the outgrowth of deeper moral or religious disagree-
ments’ (ibid.: 853). In het creëren van ruimte voor aandacht voor andersdenken-
den komt de deugd van nederigheid goed van pas, aldus Button. Nederigheid stelt 
ons in de gelegenheid om een deugd te maken ‘of our necessary limitations and 
political burdens by cultivating a disposition that inclines us to remain open to the 
multiple (and unpredictable) potentialities that exist (…)’ (ibid.: 853). Besef van 
waardenpluraliteit maakt iemand nog niet direct open voor de pluraliteit van waar-
den en de contingentie en mogelijkheid om je eigen waarden te herzien. De deugd 
van democratische nederigheid – waarin aandacht voor en de inbreng van anderen 
als positieve waarde wordt gezien, vanuit besef van eigen beperktheid – helpt om 
die stap te zetten.77 
 In het verlengde hiervan bevordert nederigheid ook de deugd van tolerantie. 
Terwijl tolerantie een noodzakelijke kwaliteit is in plurale samenlevingen, kan ze 
tegelijkertijd ook een moeilijke deugd gevonden worden. De deugd van nederig-
heid wil dan helpen om deze deugd van tolerantie en het omarmen van de waarden 
van diversiteit en inclusie (die tolerantie vereisen) te leren beoefenen. Een 
gecultiveerde dispositie van nederigheid kan betekenen dat ‘political actors may 
be more open to the possibility that their views, perspectives, and moral horizons 
(…) may need to be questioned (…). Alternatively, democratic humility may sof-
ten the harder edges of identity, belief, and pre-understanding (…)’ (ibid.: 859). 
Zonder bewuste cultivering van dit ethos is het gevaar dat de deugd van tolerantie 
leeg wordt, een formaliteit waarbij mogelijkheden tot werkelijke wederzijdse ver-
rijking door verschil gestopt wordt. Een ethos van democratische nederigheid kan 
dit probleem ondervangen, want hoewel verwant met tolerantie is ze toch onder-
scheiden. Want: ‘If tolerance and civility require us to practice forbearance and 
restraint in our relations with others, democratic humility entails an ethical work 
of the self that can facilitate a critical attentiveness toward those differences that 
may have only been tolerated before’ (ibid.: 859). Democratische nederigheid 
gaat dus een stap verder dan tolerantie en toont een diepere positieve waardering 
van de eigen beperktheid en de mogelijke inbreng van anderen. Ze stimuleert, 
anders gezegd, de intrinsieke waardering voor wederkerigheid in het democra-
tisch proces. 
 Ten slotte betoogt Button dat het juist ook tegen de achtergrond van de laat-
moderniteit de moeite waard is deze deugd van nederigheid opnieuw te cultiveren. 
Het is immers een tijdperk van intensivering van maakbaarheidsambities en van 
pluraliteit, maar ook een tijdperk waarin beter rekenschap gegeven moet worden 
van praktische beperkingen en normatieve grenzen. Des te relevanter wordt ook 
een deugd die daarin balans weet aan te brengen. De kracht van democratische 



De ban van beheersing 

 136 

nederigheid in een laatmoderne tijd is dan vooral dat ze contingentie, onvolmaakt-
heid en toenemende pluraliteit niet als frustrerend ervaart, er niet van in de kramp 
schiet of ervan op drift raakt (zoals gulzig bestuur en populisme, zie Trommel, 
2018), maar dat juist positief aanvaart. Ze vergroot daarmee de kans dat deze laat-
moderne condities constructiever tegemoet worden getreden en een collectief mo-
ment ‘for reciprocal learning and moral growth’ kunnen zijn, zeker als men erkent 
dat ‘there is always something worthy they can learn from others (…)’ (Button, 
2005: 855). Democratische nederigheid is, kortom, een kwaliteit die erkent dat we 
ethische disposities nodig hebben waardoor ‘we can live within the multiple and 
increasingly heightened tensions of our ontological-historical condition without 
striving or believing it necessary, desirable, or possible to either resolve or detach 
ourselves form these challenges’ (ibid.: 855; cursivering RvP). Daarmee laveert 
democratische nederigheid tussen moderne zelfoverschatting enerzijds en apathie 
richting maakbaarheid anderzijds. 
 
Antidota tegen managerialisme 
Nu nederigheid ook als moderne politieke deugd voor de laatmoderniteit is ge-
schetst wil ik de relevantie ervan nog één stap verder verkennen. Nederigheid is 
ook een deugd die recentelijk in organisatiewetenschappelijke literatuur de aan-
dacht heeft gevangen (Nielsen & Marrone, 2018; Argandona, 2015; Owens, John-
son & Mitchell, 2013). Met het oog op het temmen van managerialisme en de 
neoliberale gestalte van maakbaarheid is het zinvol te bezien wat nederigheid ver-
mag in de context van management.  
 De algemene teneur in deze literatuur ligt in het verlengde van wat in voor-
gaande pagina’s is besproken. Nederigheid wordt als belangrijke deugd gezien 
voor samenwerking in organisaties en voor goede managers en leiders in onze 
eeuw (Owens et al., 2013). Daarbij wordt net als bij Cooper en Button een niet-
religieuze benadering van nederigheid uitgewerkt. Naast een realistisch zelfbeeld 
staat ook in de managementliteratuur vooral de interpersoonlijke dimensie cen-
traal, nederigheid als ‘other-related virtue’. En net als bij ‘democratische nederig-
heid’ draait het ook bij nederigheid in organisaties en management om erkenning 
van eigen (ken)vermogen en openheid naar inbreng van anderen en de wil om 
aandachtig te luisteren. Nederigheid in organisaties vergt een houding van kwets-
baarheid, openstellen voor feedback bij fouten en de wil tot leren van anderen. 
Nederigheid impliceert ook erkenning dat anderen waarschijnlijk beter zijn in be-
paalde dingen dan jijzelf (Argandona, 2015; Owens et al., 2013). 
 Argandona (2015) articuleert wat nederigheid voor de activiteiten van het ma-
nagen betekent. Zijn uitgangspunt is dat de rol van nederigheid in management 
niet zo makkelijk te benoemen is als bij andere deugden. Rechtvaardigheid, moed 
en wijsheid lijken hem beter benoembaar. De rol van nederigheid is vooral indi-
rect: ‘Humility manifests itself in some aspects of this task and above all modeling 
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his character and through it, setting his management style and its results’ (Ar-
gendona, 2015: 63). Hij formuleert vier implicaties van nederig management. Ten 
eerste, juiste zelfkennis kan een basis zijn voor besluitvorming. Dat kan resulteren 
in minder fouten, maar ook in meer openheid over gemaakte keuzen. De wil tot 
leren en erkenning van beperkingen is immers essentieel bij nederigheid. Ten 
tweede is een nederig manager een meer stabiele manager. Hij overschat zichzelf 
niet snel, en diskwalificeert zichzelf ook niet: ‘he will not feed thoughts of  
superiority or inferiority, he will not try to pretend to be what he is not or to have 
what he does not have (…)’ (2015: 67). Dat zal het besluitvormingsproces con-
sistenter maken. Ten derde heeft een nederig leider meer verbetercapaciteit ‘be-
cause of his willingness to examine his strengths and weaknesses, to ask for help, 
to rectify and to strive to overcome his shortcomings and limitations’ (ibid.: 68). 
Ten vierde heeft nederig leiderschap en management een socialiserende tendens. 
Door afwezigheid van arrogantie kunnen barrières verdwijnen en kan teamwork 
opbloeien. Nederig management bevordert creativiteit en adaptiviteit, want het 
schept openheid voor de waardevolle inzichten van anderen. Kenmerkend voor 
nederigheid is dus dat het zich kenmerkt door ‘its contribution to social cohesion 
and the creation of trust’ (ibid.: 64).  
 In deze vier punten, en vooral in dit laatste punt ligt een belangrijke crux voor 
het temperen van neoliberaal maakbaarheidsbestuur, in het bijzonder het New  
Public Management. In deze inzet op vertrouwen staat nederigheid haaks op het 
wantrouwen dat het (impliciete) uitgangspunt is bij neoliberale sturingsvormen. 
Meer fundamenteel vindt in de focus op nederigheid als interpersoonlijke deugd 
een nog radicalere perspectiefwisseling plaats. De nadruk op de sociale kwalitei-
ten van nederigheid biedt bouwstenen om de neoliberale ontologie – het indivi-
dualistische en competitieve mensbeeld – te vervangen. In plaats daarvan ver-
schijnt een meer coöperatief perspectief – samenwerking en interdependentie zijn 
sleutelwoorden gebleken bij werken vanuit een nederige houding: de ander kan 
jou aanvullen als waardevolle (gespreks)partner. Sterker nog, het maakt de ander 
belangrijker dan jezelf. Nederigheid noemen Owens et al. (2013: 1519) terecht 
dus niet alleen ‘other-related, maar ook ‘other-enhancing’. Nederigheid als deugd 
in organisaties heeft ‘prosocial and relational outcomes’, ze versterkt behulp-
zaamheid, generositeit, vergevingsgezindheid en onderlinge verbondenheid 
(Nielsen & Marrone, 2018: 9).  
 Kortom, nederigheid is ook een deugd met een socialiserende dimensie. Het 
laat zich goed indenken dat nederigheid niet alleen binnen organisaties een ‘ver-
zachtend’ of temperend effect heeft op neoliberalisme, maar ook implicaties bevat 
voor de manier waarop publieke organisaties burgers en cliënten benaderen. In 
hoofdstuk 2 en 3 is geschetst hoe neoliberale maakbaarheid een verschuiving naar 
individuele verantwoordelijkheid en responsabilisering inhoudt. Deze zware druk 



De ban van beheersing 

 138 

op het individu kan te veel worden en als overschatting van individuele capacitei-
ten beschouwd worden. In contrast hiermee nodigt de deugd van nederigheid uit 
te erkennen dat ook de cliënt/burger met zijn eigen verantwoordelijkheid inherent 
beperkingen in (ken)mogelijkheden heeft. De deugd van nederigheid en vooral de 
socialiserende effecten ervan zorgen ervoor dat bestuur ontvankelijker is voor de 
kwetsbaarheid van burgers – en kan hierdoor ook neoliberale responsabiliserings-
drift relativeren.  
 
4.3  Bescheiden beleidsontwikkeling 
Naast nederigheid is ook het woord ‘bescheidenheid’ onderdeel van ons morele 
vocabulaire als tegenwicht voor hybris. Hoewel soms in het alledaagse spraakge-
bruik synoniem beschouwd aan nederigheid, is bescheidenheid analytisch gezien 
niet hetzelfde. Nederigheid heeft een meer existentiële lading, zeker in zijn reli-
gieuze betekenis. Hoewel bescheidenheid ook in religieuze tradities een rol speelt 
(Werkman, 2009; IJnatten, 2004) is het vanouds minder exclusief als religieuze 
deugd gezien (Cooper, 2013).78 Maar ook wanneer nederigheid als niet-religieuze 
deugd benaderd wordt, is er een belangrijk onderscheid. Terwijl nederigheid een 
deugd is die draait om de juiste zelfkennis en dus in zekere zin een epistemische 
of cognitieve kern heeft, geldt dat voor bescheidenheid niet (Ben-Ze’ev, 1993). 
Hoewel in bescheidenheid de verwantschap met juiste zelfinschatting niet hele-
maal afwezig is, vormt het niet de kern ervan. Terwijl nederigheid als juiste zelf-
kennis weliswaar ook leidt tot andere interpersoonlijke verhoudingen geldt voor 
bescheidenheid als deugd juist dat deze sociale dimensie de kern van bescheiden-
heid als deugd vormt (Woodcock, 2008; McMullin, 2010). Anders gezegd, wat 
bij nederigheid een bijkomend gevolg is geldt voor bescheidenheid als essentie en 
vertrekpunt. 
 Tussen nederigheid en bescheidenheid bestaat dus verschil, maar verwant-
schap is ook duidelijk zichtbaar. Een gangbare manier om de verwantschap van 
deze deugden te duiden is door bescheidenheid als ‘companion’ van nederigheid 
te zien, als de ‘bodily comportment that expresses humility’ (Cooper, 2013: 26). 
Hoewel niet geheel onterecht, de kanttekening is op zijn plaats dat bescheidenheid 
niet alleen maar het verlengstuk is van nederigheid. Het is ook mogelijk beschei-
den te zijn zonder nederig te zijn: je kan bescheiden zijn in je sociale opstelling 
zonder een relatief lage zelfinschatting te hebben (Ben-Ze’ev, 1993; McMullin, 
2010). Daarom is het zinvoller bescheidenheid als een zelfstandige uitwerking 
van of variatie op de deugd van de maat te beschouwen. Beide deugden zijn een 
kritische verwerking van de algemeen menselijke neiging tot zelfoverschatting, 
maar ze slaan een verschillende toonhoogte aan en geven daaraan verschillende 
uitwerkingen. De uitdaging is vervolgens om verder scherp te krijgen wat beschei-
denheid meer concreet behelst en wat ze brengt met betrekking tot het begrenzen 
van problematisch maakbaarheidsdenken. 
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Een sociale deugd 
Om te beginnen, en geformuleerd in het alledaagse spraakgebruik, heeft 
bescheidenheid de betekenis van ‘jezelf niet te veel op de voorgrond plaatsen’ en 
van ‘niet al te opdringerig zijn’. Bescheiden mensen zijn ingetogen en gedragen 
zich niet opgeblazen. Dat kan gestalte krijgen in het niet continu tentoonspreiden 
en benadrukken van eigen prestaties – wat overigens niet verward moet worden 
met schuwheid of schuchterheid (Ben-Ze’ev, 1993). Meer filosofisch 
geformuleerd kan bescheidenheid als ‘virtue of attention’ gezien worden, wat 
betekent dat bescheidenheid gestalte krijgt ‘in certain patterns of attention’ 
(Bommarito, 2013: 93). Bescheidenheid is zo ‘inattention’ ten opzichte van eigen 
succes: ‘to be modest about something is to not make a big deal about it (…) We 
ignore things by directing our attention away from [it]’ (Bommarito, 2013: 100, 
cursivering origineel). Een manier om jezelf niet al te prominent te manifesteren 
is door de aandacht op andere zaken te richten. Bijvoorbeeld door de aandacht te 
vestigen op de omstandigheden van toeval of geluk die een rol hebben gespeeld. 
Bescheidenheid is dan de erkenning dat andere (externe) factoren van belang zijn 
geweest in het succes. Dit erkennen is een deugd ‘because, in general, people have 
a tendency to dwell on their own successes and to overlook the role of external 
conditions in bringing them about’ (ibid.: 116). Zo beschouwd is bescheidenheid 
een relevante relativering van maakbaarheidspretenties, maar zonder de 
mogelijkheid van goede resultaten te hoeven ontkennen. Bescheidenheid neemt 
zo een ‘midden’ in tussen hoogmoed en radicale verloochening van de mens als 
maker. Net als nederigheid vereist ook bescheidenheid geen ontkenning van (de 
mogelijkheid van bestuurlijk) succes (McMullin, 2010). 
 Deze houding van bescheidenheid wordt als belangwekkend geacht en als 
deugd beschouwd omdat het grote invloed heeft op de kwaliteit van het sociale 
leven. Ben-Ze’ev stelt dat bescheidenheid verwant is aan beleefde of beschaafde 
sociale omgangsverhoudingen, maar tegelijkertijd ook een stap verder gaat:  
‘modesty involves a more profound moral commitment to the others’ well being; 
hence it requires a deeper type of non-selfish behavior’ (1993: 242). Hierin komt 
een fundamentele waarde van bescheidenheid naar voren. Bescheidenheid is een 
deugd die zelfoverschatting intoomt met het oog op ‘not jeopardizing the welfare 
of others’ (Woodcock, 2008: 13). Onbescheiden gedrag, het over-accentueren van 
eigen successen en (daarmee) opdringerig in de sociale ruimte staan, kan leiden 
tot afbreuk van welzijn van anderen en van sociale harmonie. Je kan ook te veel 
naar publieke erkenning streven en dan vervelend worden voor anderen. Daar-
tegenover relativeren bescheiden mensen ‘their importance to avoid the harms 
that may be created for others (…)’ (ibid.: 19). Bescheidenheid is zo dus een 
deugd die jaloezie, bitterheid en andere venijnige emoties wil beperken. Beschei-
denheid heeft zo ook de bloei (‘flourishing’) van de samenleving op het oog 
(McMullin, 2010: 806). 
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 Met betrekking tot het makend vermogen van beleid en bestuur is het zinvol 
te onderstrepen dat ook deze formulering van het belang van bescheidenheid uit-
eindelijk wel ruimte laat voor de mogelijkheid van beleidssucces. De opgave is 
vooral om in dergelijke situaties daar niet pedant mee te worden. Hier ligt boven-
dien ook een aanknopingspunt richting de begrenzing van neoliberale maakbaar-
heid. Het ethos van bescheidenheid draait in andere woorden om relativering van 
competitiedrift, in deel I als kernelement genoemd van neoliberale sturingsvor-
men. Bescheidenheid ‘serves as a delicate social function by discouraging un-
healthy forms of competitive ranking, and it promotes harmony among agents 
who perceive themselves to be unequal with respect to their natural talents and 
accomplishments’ (Woodcock, 2008: 3). Dat betekent niet dat bescheiden optre-
den niet meer resultaatgericht kan zijn, maar het zal minder streberig moeten zijn. 
‘These people may be accomplishment-oriented but they are less likely to be com-
petitive’ (Ben-Ze’ev, 1993: 239). Anders gezegd, in bescheidenheid klinkt de in 
voorgaande paragrafen al genoemde ‘socialiserende’ oriëntatie op goed handelen 
verder door. 
 
Bestuurskundige concretisering  
Naast deze filosofische literatuur over de deugd van bescheidenheid valt ook te 
leren van Nederlandse bestuurskundige bezinning. Juist bescheidenheid is cen-
traal komen te staan in de Nederlandse bestuurskundige literatuur over begrenzing 
van maakbaarheid (en niet de begrippen van nederigheid en matigheid) – althans 
voor zover dit thema expliciet is geagendeerd.79 De bestuurskundige uitwerking 
van bescheidenheid als ‘niet te veel op de voorgrond treden’ en ‘niet te opdringe-
rig zijn’ wordt daarbij verder geconcretiseerd in pleidooien waarin politiek- 
bestuurlijke bescheidenheid draait om ‘terughoudendheid’.  
 Twee bestuurskundige auteurs die de notie van bescheidenheid bepleiten zijn 
Frissen en Trommel. Bescheidenheid is voor hen een passende reactie op de prak-
tische en normatieve grenzen van maakbaarheid, van de rationele beheersings-
pretenties.80 Vanuit erkenning dat we politiek-bestuurlijk maar beperkt inzicht 
hebben in de sociale werkelijkheid is het verstandig als politiek en bestuur niet te 
robuust en pretentieus te willen optreden, maar juist behoedzaam en voorzichtig 
te werk gaan (Frissen, 2007; Trommel, 2013). Bescheidenheid is dan recht doen 
aan de relatieve ongewisheid van maatschappelijke ontwikkelingen. Voor Trom-
mel is bescheidenheid zowel een ethisch uitgangspunt alsook een ‘pleidooi voor 
sociologisch werkelijkheidsbesef’ (2014: 80). Bescheidenheid hoeft overigens 
niet alleen tot beperkingen te leiden. Trommel stelt dat het ook inzicht geeft in 
wat je nog wel kan doen: ‘Realiteitsbesef scherpt de handelingsbekwaamheid’ 
(ibid.: 81). Vervolgens zien zowel Frissen als Trommel het normatieve belang van 
bescheidenheid vooral ook in de bescherming van pluraliteit. Waar te veel maak-
baarheidsdrift het verschil kan doen verkwijnen, moet bescheidenheid daar juist 
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ruimte aan bieden (Frissen, 2007). Bescheiden optreden betekent dan ‘bestuur-
lijke arbeid die eerder experimenteel, behoedzaam en voorlopig is, dan rigoureus 
en opdringerig’ (Trommel, 2013: 123). Dit duidt erop dat bescheidenheid primair 
een kwalitatieve omslag in werkwijze betekent, en niet per se in kwantitatieve zin 
verkleining van het overheidsapparaat vereist (Trommel, 2009). 
 Frissen geeft vervolgens een meer beleidskundige operationalisering van be-
scheidenheid of terughoudendheid in termen van behoedzaam, voorzichtig, expe-
rimenteel en voorlopig. Hij articuleert vier manieren waarop dergelijke beschei-
denheid gestalte kan krijgen (Frissen, 2007: 232-233) – noem het vier dimensies 
van bescheiden beleidsontwikkeling. Ten eerste kan terughoudendheid betrekking 
hebben op de ambities van beheersing. Dat kan als politiek en bestuur zich niet te 
veel met het goede leven en allerlei opvattingen daarover bezighouden: maat-
schappij- en mensbeelden zijn niet het overheidsterrein, aldus Frissen. Ten tweede 
kan terughoudendheid betrekking hebben op de ‘aangrijpingspunten’ van poli-
tiek-bestuurlijke interventie. ‘Object daarvan zijn geen intenties van burgers of 
ideeën en opvattingen, maar vooral hun gedragingen, of beter nog: de contexten 
of contingenties daarvan’ (ibid.: 232). Terughoudendheid betekent dan niet te in-
dringend in de intieme levenssfeer van mensen ingrijpen en op enige afstand van 
het innerlijk van mensen blijven. Een derde invalshoek voor bescheidenheid of 
terughoudendheid betreft de ‘instrumering van het handelen’. Dat kan door ‘licht-
voetige’ instrumenten te kiezen, omdat zware instrumenten sneller verschil kun-
nen inperken of zelfs vernietigen. Bescheiden instrumentgebruik kan ook beteke-
nen die instrumenten niet in te zetten voor beheersing, maar juist om de pluraliteit 
mee te dienen, aldus Frissen. De vierde dimensie van bescheidenheid gaat over 
de uitkomsten van beleid. Beleidsuitkomsten moeten niet ‘in totaliserende en uni-
formerende termen worden vervat’ (ibid.: 233) en moet zelfs onbedoelde uitkom-
sten veronderstellen. Cruciaal is dat beleid omkeerbaar moet zijn, wil het legitiem 
zijn: een ‘belangrijke notie die in elk beleid besloten moet liggen is die van de 
mogelijkheid van de vergissing’ (ibid.: 233). 
 Naast deze lijn van Trommel en Frissen is de notie van bescheidenheid ook 
aangegrepen om de verhouding tot maatschappelijk initiatief nader te bepalen. 
Bescheidenheid als terughoudendheid en niet opdringerig optreden betekent dan 
ruim baan aan maatschappelijke actoren geven die verantwoordelijkheid voor de 
publieke zaak willen nemen. Oude Vrielink & Verhoeven (2011: 379) omschrij-
ven een bescheiden overheidsinstelling dan als ‘dienend in plaats van dominant’, 
maatschappelijke initiatieven aanjagend zonder over te nemen, en ‘te ondersteu-
nen en verder los te laten’, door ‘aan te vullen in plaats van in te vullen’. Beschei-
denheid draait hier om het besef dat de overheid slechts een van de vele spelers is 
die het samenleven vormgeven. Van Putten & Beekers (2014) verbinden beschei-
denheid vervolgens aan de principes ‘soevereiniteit in eigen kring’ en ‘subsidia-
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riteitsbeginsel’.81 Bescheiden bestuur betekent dan dat overheden een afgeba-
kende en nadrukkelijk begrensde kerntaak hebben en ruimte dienen te geven aan 
andere kringen. Deze toepassing van bescheidenheid op de verhouding tussen 
overheidsbestuur en maatschappelijke actoren onderstreept dat bescheidenheid 
een deugd is van sociale verhoudingen. 
 
4.4  Van gulzige naar gematigde politiek 
In dit hoofdstuk zijn tot dusver de deugdethiek en twee deugden verwant aan de 
kardinale deugd van de maat (nederigheid en bescheidenheid) besproken met het 
oog op het begrenzen van problematisch maakbaarheidsdenken. De focus lag 
daarbij op begrenzing van de ondeugd van de hoogmoed: de misplaatste pretentie 
perfectie te kunnen realiseren. Deze paragraaf zet een vervolgstap door te zoeken 
naar begrenzing van de ondeugd van gulzigheid. Kenmerkend voor maakbaar-
heidsbestuur is dat ze gulzige trekken begint te vertonen. Dat wil zeggen dat be-
stuur excessieve gedaanten dreigt aan te nemen, door een teveel aan interventio-
nisme, waarbij het belangrijke normatieve uitgangspunten van goed bestuur op 
het spel zet (Trommel, 2009). De uitdaging is daarom deze gulzigheid te matigen 
en interventionisme af te remmen. 
 Daartoe staat in deze paragraaf literatuur rondom het begrip ‘moderation’ of 
specifieker nog ‘political moderation’ centraal. Ze wordt ook wel de ‘quintessen-
tial political virtue’ genoemd (Craiutu, 2012: 1). Deze deugd is in de moderne 
Europese en Amerikaanse politieke (ideeën)geschiedenis ingezet en uitgewerkt 
vanuit zorg over en als tegenwicht tegen allerlei vormen van extremisme, waar-
onder maakbaarheidsdrift en revolutionaire vormen van politiek, zoals de Franse 
Revolutie en Amerikaanse Revolutie, en in de twintigste eeuw communisme en 
de Koude Oorlog (Craiutu, 2016; Calhoon, 2009; Berckowitz, 2013). Bij politieke 
gematigdheid draait het, net als bij gematigdheid als morele deugd, om ‘proporti-
onaliteit’, om het vinden van balans tussen extremen. Onmatigheid ‘is character-
ized by a one-sided or absolute commitment to a good that is in fact only one good 
among several’ (Clor, 2008: 14). Hierin klinkt heel nadrukkelijk Aristoteles door 
(in contrast met voorgaande paragrafen over nederigheid en bescheidenheid). Zijn 
ethische en vooral politieke denken blijkt een belangrijke basis te vormen voor 
het moderne denken over politieke gematigdheid (Craitutu, 2012; Carrese, 
2016).82  
 Gematigdheid mag dan een klassieke deugd zijn, het ‘vinden van balans’ en 
‘proportionaliteit’ klinken abstract. Wat dat precies kan behelzen is in elke poli-
tieke context weer anders en de uitdaging is om te articuleren wat belangrijke 
concrete en context-overstijgende attitudes en uitgangspunten zijn die samengaan 
met gematigd politiek handelen (Clor, 2008). In het bijzonder de van oorsprong 
Oost-Europese politiek theoreticus en ideeënhistoricus Aurelian Craiutu heeft op 
dit punt fundamentele bijdragen geleverd. In zijn boeken A Virtue for Courageous 
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Minds (2012) en Faces of moderation (2016) analyseert hij de aard van gematigd-
heid als politieke deugd. Een belangrijk uitgangspunt voor hem is dat de betekenis 
van politieke gematigdheid zich niet goed laat vangen in eenduidige en precieze 
definities. Craiutu noemt het een eclectische deugd. Het is een deugd die dwars 
door het politieke landschap heen beoefend wordt en zich niet laat verbinden met 
een specifieke politieke stroming. Politieke gematigdheid is dus niet alleen ver-
bonden met conservatisme, zoals soms wel wordt gedacht, maar ook met libera-
lisme, centrumlinkse en socialistische auteurs. Craiutu stelt daarom ook voor om 
niet te zoeken naar die specifieke definities; in plaats daarvan spreekt hij van een 
‘loosely defined school’ (2016: 3) van politieke gematigdheid.  
 Wat politiek-gematigden delen is een aantal ‘familiegelijkenissen’. Steeds ke-
ren bepaalde argumenten, politieke principes en bestuurlijke houdingen terug 
(Craiutu, 2012: 238 ev.). De omschrijving van de gelijkenissen tussen politiek 
gematigden is cruciaal. Wat gematigden delen zijn politieke principes en niet zo-
zeer persoonlijke karaktereigenschappen. Dit is een belangrijk punt voor Craiutu. 
In de klassieke deugdethiek wordt matigheid als morele deugd tot de zogenaamde 
karakterdeugden gerekend (in tegenstelling tot de intellectuele deugden). Dat 
geldt dus niet voor gematigdheid als politieke deugd, die valt niet binnen deze 
categorieën. Hoewel persoonlijk temperament wel een rol kan spelen bij gematigd 
politiek optreden is het ethos van gematigdheid primair een ‘fighting creed’ 
(2016: 23), een motto en een missie waarmee iemand zich kan engageren.83  
 De inhoud van dit ethos wordt in het vervolg van deze paragraaf langs twee 
lijnen uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op de mentaliteit die kenmerkend is voor 
het ethos van gematigdheid. Vervolgens wordt uitgewerkt dat dit ethos ook insti-
tutionele implicaties heeft. 
 
De mentaliteit van politieke gematigdheid 
In zijn boek Faces of moderation geeft Craiutu portretten van vijf toonaangevende 
politieke intellectuelen uit de twintigste eeuw (vooral uit Europa) op basis waar-
van hij ‘the art of balance in an age of extremes’ als politiek ethos analyseert. 
Vanuit het werk van Raymond Aron, Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Michael 
Oakeshott en Adam Michnik laat hij zien welke mentaliteit verbonden is aan po-
litieke gematigdheid. Of beter gezegd, vanuit hun werk laat hij zien hoe zij gema-
tigdheid gestalte geven en op basis daarvan benoemt hij de familiegelijkenissen. 
Op deze plaats is het niet mogelijk om op de personen en hun politieke keuzes 
zelf in te gaan, in plaats daarvan worden vijf steeds terugkerende dimensies kort 
benoemd, die elk voor zich belangrijke aspecten van maakbaarheidsdenken be-
grenzen.  
 Ten eerste krijgt het zoeken naar het juiste midden politiek gestalte door iden-
tificatie met de figuur van de trimmer. Oakeshott (1996) heeft dit beeld in herin-



De ban van beheersing 

 144 

nering geroepen verwijzend naar het werk van de zeventiende-eeuwse auteur Ha-
lifax met zijn boek The character of a trimmer. Oakeshott zet dit beeld in voor 
het vinden van balans tussen de ‘politics of faith’ enerzijds en de ‘politics of scep-
ticism’ anderzijds. Trimmen draait om het op orde houden, om het in evenwicht 
houden van een schip, om het aanpassen aan veranderen condities – dat zijn alle-
daagse gebruiken van het woord. Trimmers zijn mensen ‘who seek to adjust the 
cargo and trim the sails of the ship of the state in order to keep it on an even keel’ 
(Craiutu, 2016: 20). Politiek-bestuurlijk gezien betekent trimmen het balanceren 
van of tussen verschillende groepen, ideeën, belangen. ‘As moderates concerned 
with the preservation of political equilibrium and liberty, they believe that the 
absolute domination of any single idea, principle, party, or group would spell the 
end of freedom and the rule of law in society’ (Craiutu, 2016: 28). Dat betekent 
nooit absolute posities kiezen en steeds weer verplaatsen als dat nodig is. Kantte-
kening: de trimmer moet niet verward worden met de opportunist.  
 Het balanceren verschijnt zo dus als een politieke opgave met als doel eenzij-
digheid en fixatie te voorkomen. Dat doen politiek gematigden vanuit het besef 
dat de realiteit veelzijdig is. Dat brengt een tweede dimensie van de mentaliteit 
van politieke gematigdheid naar voren: ze koestert de pluraliteit. Politiek gema-
tigden vrezen voor ‘monisme’ en zien dat als overheersing van één gezichtspunt. 
Monisme is een term die Berlin en Aron gebruiken om uitdrukking te geven aan 
eenheidsstreven, dat de vorm van utopisme of sciëntisme kan aannemen. Dat mo-
nisme wordt geleid door de idee dat er één juist antwoord bestaat op problemen 
en dat perspectieven tot één geheel gevormd zouden kunnen worden – impliciet 
is dit de epistemologie van maakbaarheidsdenken. Vanuit de erkenning dat dit 
denkbeeld gevaarlijk is benadrukken gematigden pluraliteit als fundamentele  
eigenschap van niet alleen het individuele menselijke bestaan, maar ook van de 
sociale en politieke realiteit. Ze benadrukken het in voorgaande hoofdstukken uit-
gewerkte inzicht dat in het politieke domein altijd sprake is van pluraliteit van 
waarden en doelen, van ideeën, belangen en macht. Met hun nadruk op pluralisme 
accepteren ze ambiguïteit en imperfecte oplossingen, kiezen ze voor compromis-
sen en tolerantie – want tolerantie en compromis drijven ambities niet op de spits, 
maar erkennen de relevantie van elk van de verschillende gezichtspunten. Dat 
heeft grote implicaties: hiermee wordt voorkomen dat vrijheid erodeert en geweld 
dreigt (maakbaarheidsambities kunnen gewelddadig worden, zo is in hoofdstuk 3 
gezien). 
 Met pluralisme en de beschermende werking die daarvan uitgaat hebben we 
een grote ‘buffer’ te pakken voor bescherming tegen de gevaren van maakbaar-
heidsbestuur. Een derde uitgangspunt van politieke gematigdheid sluit hierbij aan 
en verdiept het temmen van monisme op moreel terrein. Politiek gematigden zijn 
sceptisch richting het verlangen tot morele helderheid. Ze maken zich zorgen om 
zwart-wit-denken, om de idee dat iets totaal goed of totaal fout is. Gematigden 
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weigeren de wereld in deze termen te zien en schuwen profeten in de politiek, 
‘they do not see the world in Manichaean terms that divide it into forces of good 
(or light) and agents of evil (or darkness)’ (Craiutu, 2016: 19-20). Gematigden 
zien moreel absolutisme als een zwakte voor het opbouwen van een democrati-
sche samenleving – die zal gepaard moeten gaan met acceptatie van hybriditeit, 
botsende visies en grijstinten. ‘No choice is clear, perfect, or cost-free, and every 
decision requires careful thinking and adequate evaluation of alternative paths’ 
(Craiutu, 2016: 50). Of anders gezegd: politiek gematigden problematiseren het 
onvermogen om met ambivalenties om te gaan. Met het temperen van verlangen 
naar morele helderheid willen ze de ruimte voor ambivalenties vergroten, zonder 
daarover cynisch te worden. 
 Het is daarom ook niet verrassend dat het ethos van politieke gematigdheid 
gepaard gaat met een afwijzing van sterk ideologisch gedreven politiek – een 
vierde dimensie van het ethos van gematigdheid. Trimmers zijn niet ideologisch 
gedreven: ze nemen goed begrip van de geschiedenis en de complexe natuur van 
politiek inclusief het tragisch karakter ervan als uitgangspunt, in plaats van revo-
lutionaire ideologie of rationalisme. Daaruit volgt voor gematigden dat politiek 
vooral vanuit prudentie, de praktische verstandigheid bedreven moet worden. Po-
litiek moet gestalte krijgen vanuit concrete contexten en praktijken, niet vanuit 
abstracte idealen. Daarmee wordt de technocratische rationaliteit van maakbaar-
heid dus sterk afgewezen. Daartegenover verschijnt, naast prudentie, ook een 
grote waardering voor de politieke dialoog. Technocratie en (revolutionaire) ide-
ologie hebben de neiging het gesprek met tegenstanders over fundamentele waar-
den te stoppen. Gematigden streven er echter naar om de dialoog gaande te hou-
den en verbinding te houden met hun politieke tegenstanders (ibid., 2016: 19). 
Hoezeer deze focus op dialoog het maakbaarheidsdenken problematiseert maakt 
dit citaat duidelijk: ‘A genuine dialogue is supposed to be a open-ended and un-
predictable for no one can know in advance the conclusions that one might reach 
in the end (…). A true exchange of ideas is not supposed to reaffirm one’s cer-
tainties but to examine critically one’s thoughts and, when appropriate, to nuance 
or even refute them’ (ibid.: 126-127). De onzekerheid en kwetsbaarheid van het 
politieke handelen – Hannah Arendt opnieuw – staat hiermee voorop. Het is de 
omarming van het grillige democratische proces dat met de maakbaarheid onder 
druk staat. Gematigden pleiten voor het creëren van een ‘vital center’. Dat is niet 
zomaar een middenweg, ‘but a dynamic, fluid and open-ended coalition of various 
friends of freedom determined to fight for the preservation of liberal democratic 
regimes’ (Craiutu, 2016: 92). Het doel van politieke gematigdheid is zo de vreed-
zame samenwerking en het respect voor de ander in stand te houden – in plaats 
van exclusieve focus op bepaalde politieke doelen. 
 Een laatste mentaliteit die verbonden wordt met gematigdheid is ‘meekness’ 
– zachtmoedigheid. Craiutu brengt dit naar voren vanuit het werk van Norberto 



De ban van beheersing 

 146 

Bobbio. De ideale samenleving is niet het product van (utopische) maakbaarheid, 
maar ‘it is a city where meekness and “the kindness in the customs” could become 
“universal practice”’ (Craiutu, 2016: 140). Zachtmoedigheid is geen onderwor-
penheid of zwakheid, maar het antoniem van arrogantie, agressiviteit, gulzigheid 
en geweld. Zachtmoedigheid staat tegenover fanatisme. Als sociale deugd bevat 
zachtmoedigheid ‘real power, its force comes paradoxically from its apparent fra-
gility, generosity, and openness’ (ibid.: 143). Wat heeft dit te maken met begren-
zing van maakbaarheid? Het is een houding die bovengenoemde dimensies van 
het ethos van gematigdheid kan verstevigen. Zachtmoedigheid ‘implies constant 
openness to dialogue, pluralism, and toleration, along with genuine respect for the 
ideas and values of others’ (ibid.: 143). Maar het gaat nog een stap verder en het 
heeft vooral ook betekenis voor de relativering van neoliberale maakbaarheid. 
Zachtmoedigheid heeft te maken met de manier waarop mensen bejegend worden, 
en gaat daarmee ook over hoe men denkt over ‘responsabilisering’ van burgers 
als strategie van neoliberale maakbaarheid. Zachtmoedigheid nodigt uit tot een 
mildere benadering van mensen. Ze kan fundamentele ontspanning van discipli-
neringsstrategieën brengen omdat vanuit ‘meekness’ gedacht de goede samenle-
ving juist niet bestaat in een gerealiseerd succes, maar in de vriendelijke omgang 
met elkaar.  
 
Institutionele implicaties 
De mentaliteit van politieke gematigdheid biedt met haar afkeer van monisme, 
morele helderheid, ideologie, rationalisme en fanatisme enerzijds en nadruk op 
trimmen, pluraliteit, morele ambivalentie, dialoog en zachtmoedigheid anderzijds 
een buffer richting diverse normatieve problemen van maakbaarheidsdenken. 
Daarmee wordt nadrukkelijk een rem gezet op het continue politiek-bestuurlijke 
streven naar beheersing en verdere perfectionering van de samenleving. Uit deze 
mentaliteit spreekt wantrouwen richting ‘politics of faith’; de gematigde mentali-
teit is derhalve meer verwant met de ‘politics of scepticism’, al valt ze daar na-
drukkelijk niet mee samen (Craiutu, 2016). Hoewel gematigden huiverig zijn voor 
politiek messianisme, kan hun politieke agenda niet gereduceerd worden tot een 
‘minimalist program’ (Craiutu, 2012: 14). Gematigden wijzen het streven naar 
verbetering van de samenleving door middel van beleidsinterventie namelijk niet 
geheel af. Politieke gematigdheid houdt, net als bescheiden bestuur, ruimte voor 
een voorzichtige reformistische beleidsagenda. Gematigden verkiezen graduele 
verandering boven revolutionaire doorbraken. Bovendien beseft de gematigde re-
formist dat beleidsveranderingen ‘will be tempered with cognizance that, on ac-
count of human frailties, the possibilities for benign innovation are far from 
boundless’ (Clor, 2008: 12). Belangrijke matiging ligt in de taakopvatting: geen 
utopie of andere hoge politieke idealen moeten worden nagestreefd. De taak van 
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de politiek is ‘to reduce suffering, the intensity of conflict, and the level of vio-
lence’ (Craiutu, 2016: 32) – en dat is voor politiek gematigden al heel wat.  
 Op dit punt gekomen is het belangrijk nog een uitbreiding aan te brengen. Cru-
ciaal is dat gematigdheid niet alleen een set politieke principes is die individueel 
en collectief gehanteerd kunnen worden in de beleidsontwikkeling, maar ook dat 
gematigdheid gepaard gaat met een diepe voorkeur voor en verwantschap met 
bepaalde institutionele structuren en arrangementen. Anders gezegd: gematigd-
heid heeft niet alleen met politiek-bestuurlijke houdingen en reformistische be-
leidsvoering te maken maar ook met politiek-bestuurlijke stelsels. De deugd van 
de gematigdheid ontwikkelt zich in de moderne tijd namelijk steeds meer ‘into a 
set of institutional arrangements calculated to uphold and protect individual lib- 
erty’ (Craiutu, 2012: 3). Gematigdheid wordt zo steeds meer toegangspoort, aldus 
Craiutu, voor een bredere kijk op een vrije samenleving gebaseerd op constitutio-
nele principes. 
 Politiek gematigden hechten veel belang aan de rechtsstaat. Zoals Harry Clor 
(2008: 42) stelt: ‘The law is often regarded as a great moderator’. Overheidsbe-
stuur gebaseerd op rechtsstaat faciliteert, zoals ook in hoofdstuk 3 benoemd, vrij-
heid ‘by precluding certain arbitrary, unpredectable, coercive interventions in our 
lives (ibid.: 43). Een functionerende rechtsorde stelt mensen in staat hun leven te 
plannen en beschermt tegen onverwachte interventies van anderen. De matigende 
werking van de rechtsstaat geldt nog sterker wanneer wetten via democratische 
deliberatie tot stand komen, aldus Clor. Als het goed is overheersen dan niet be-
langen van enkele personen en is de wet ‘something dispassionate’ geworden 
(ibid.: 44).84 Rechtsstatelijk optreden streeft bovendien naar onpartijdigheid of 
belangeloosheid. Hoe gematigd een regering of regime is hangt dus in grote mate 
af van de aard van de wetten en de constitutionele inrichting van een land (Craiutu, 
2012).  
 Politieke gematigdheid streeft als constitutioneel principe ook naar complexe 
institutionele infrastructuur. Craiutu (2012) laat dat zien aan de hand van zijn his-
torische studie ‘Moderation in French Political Thought’ tijdens en na de Franse 
Revolutie. Politiek gematigde intellectuelen als Montesqieu, Jacques Necker, Ma-
dame de Staël en Benjamin Constant pleitten voor complexe bestuurlijke infra-
structuur die de macht verdeelt over tal van instituties, waardoor tempering van 
machtsinvloeden kan ontstaan. Montesquieu pleitte voor ‘mixed government’, 
een spreiding van machten, waarin macht over diverse instituties verdeeld maar 
ook regionaal gespreid wordt. Andere gematigden uit die tijd bepleitten bijvoor-
beeld het twee-kamerstelsel van het parlement en een ‘neutral power’, een medi-
erende macht die harmonie kon bevorderen – een rol voor de monarchie. Gema-
tigden kiezen dus expliciet voor het aanleggen van complexiteit in 
overheidsstructuren die effectieve beleidsvoering bewust limiteren met als doel 
omnipotentie en despotisch bestuur te voorkomen. 
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 Voor een concreet (historisch) voorbeeld van een gematigd politiek bestel 
wordt in de literatuur over gematigdheid veelvuldig naar de constitutie van de 
Verenigde Staten verwezen. Meer in het bijzonder naar het tijdvak van de Ame-
rikaanse Revolutie en de ontwikkeling van de constitutie, de achttiende eeuw 
(Clor, 2008; Calhoon, 2009; Berkcowitz, 2013; Carrese, 2016). Rode draad in 
deze historische en politieke analyses is de idee dat de wijze waarop de Ameri-
kaanse constitutie is opgesteld het schoolvoorbeeld is van gematigdheid, meer 
specifiek van ‘constitutionalizing liberty’ (Berckowitz, 2013: 39). Politieke ge-
matigdheid ‘is found in its text and structure and the history of its framing and 
ratification’ (ibid.: 45). De constitutie promoot, aldus Berckcowitz, de geest van 
balanceren, en is historisch gezien een noviteit: in de toon van het debat, in het 
bewaren van vrijheid, in het mixen van macht en het institutionaliseren van ge-
matigdheid door spreiding van macht. Anders gezegd, de oorsprong en geest van 
de liberale democratie liggen in het ethos van politieke gematigdheid (Carrese, 
2016). 
 
4.5  Slot: het beheersingsideaal getemd 
De inzet van dit hoofdstuk was het vinden van een alternatief ethos voor het ethos 
van beheersing. Het vertrekpunt was het temperen van hoogmoed en gulzigheid 
zonder in ‘futilisme’ te vervallen. De deugdethiek blijkt daarvoor een geschikt 
voertuig. Het is een type ethiek (en een voorstelling van goed handelen) dat botst 
met de uitgangspunten van maakbaarheid, niet alleen met het ethos maar ook met 
het eraan verbonden machinemodel. Anders gezegd, met de deugdethiek komen 
we op een radicaal ander spoor van denken over goed politiek-bestuurlijk hande-
len. Vervolgens zijn de deugden van de maat bestudeerd, drie concrete uitwerkin-
gen van de ‘temperantia’: nederigheid; bescheidenheid als tegenwicht voor de hy-
bris; en gematigdheid in contrast met gulzigheid – deugden die gericht zijn op 
zelfbeheersing of zelfbinding (Clor, 2008; Frissen, 2009). Wat heeft dat opgele-
verd? 
 Precieze definities van de kardinale deugden blijkt vaak niet goed mogelijk. 
Ze hebben een ‘elusive’, ongrijpbaar karakter, wat alles te maken heeft met het 
feit dat het contextafhankelijke deugden zijn (Clor, 2008; Craiutu, 2012).85 Wat 
nederig, bescheiden of gematigd concreet is, verschilt per situatie. Tegelijkertijd 
hoeft het ook geen verrassing te zijn dat deze kardinale deugden niet in simpele 
formules te vangen zijn: het zijn eeuwenoude deugden die in de Europese geschie-
denis steeds nieuwe invulling hebben gekregen – zoals de deugd nederigheid, die 
bij de Antieke Grieken wat anders betekende dan in het middeleeuwse christen-
dom (Van Tongeren, 2012). In dit hoofdstuk is daarom ook niet gezocht naar wa-
terdichte en exclusieve definities, maar is gepoogd te leren van de veelzijdigheid 
van deze deugden en de interpretaties daarvan. Dan blijkt dat nederigheid, be-
scheidenheid en gematigdheid een duidelijk profiel hebben dat kan bijdragen aan 
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politiek-bestuurlijke begrenzing. Het blijken deugden die niet alleen de individu-
ele beleidsmaker kunnen vormen en hem principes van gematigd handelen aan-
reiken, maar bovendien ook interindividuele en institutionele uitwerkingen ken-
nen. 
 De deugden van nederigheid en bescheidenheid begrenzen hoogmoed doordat 
ze radicaal pretenties bijstellen van wat we politiek-bestuurlijk denken te kunnen. 
De deugd van de nederigheid problematiseert primair de epistemologische condi-
ties van maakbaarheid en in het verlengde daarvan het mensbeeld – het nederige 
zelfbeeld. Zo schept ze ruimte voor de erkenning van de onvolmaaktheid van het 
handelen. Als gevolg daarvan treden normatieve grenzen van maakbaarheid naar 
voren: democratisch handelen en waardering voor pluraliteit. Daarmee is de 
deugd van nederigheid uiteindelijk ook een hoeder van de normatieve grenzen die 
aan maakbaarheid gesteld moeten worden. Een vergelijkbaar punt geldt voor be-
scheidenheid als begrenzing van hoogmoed. Besef van politiek-bestuurlijke on-
volmaaktheid dwingt tot terughoudend optreden – democratisch, stapsgewijs, ex-
perimenteel, voorlopig. Verschilpunt is dat bij de deugd van bescheidenheid 
minder nadrukkelijk zelfkennis ten grondslag ligt aan het inbinden van maakbaar-
heidspretenties, maar meer het besef dat een te nadrukkelijke of dominante aan-
wezigheid schadelijk kan zijn. 
 Terwijl de deugden die tegenover de hoogmoed verschijnen vooral lijken te 
gaan over begrenzing van het kunnen, richt de deugd van de gematigdheid als 
tempering van de gulzigheid zich nadrukkelijker op het willen. Bij de deugd van 
‘political moderation’ treedt meer het besef op de voorgrond dat je niet meer zou 
moeten willen terwijl wellicht de bestuurlijke mogelijkheden (politieke macht) 
wel verder reiken. Bij gematigdheid staan nadrukkelijker principes op de voor-
grond die welbewust technocratische politieke strategieën en utopisch handelen 
dwarsbomen en ontregelen. Het vertrekpunt is ook explicieter de normatieve ge-
varen van radicale politiek-bestuurlijke strategieën en minder de praktische pro-
blemen. Dat komt zowel tot uitdrukking in de mentaliteit van gematigdheid – met 
trimming, pluraliteit, zachtmoedigheid, dialoog, etc. – alsook in de institutionele 
implicaties van gematigdheid: de spreiding van macht, en het verkiezen van con-
stitutionele en institutionele complexiteit boven bestuurlijke eenvoud. Daarmee 
vormen ze een antwoord op en alternatief voor diverse normatieve problemen van 
maakbaarheidsbestuur: democratische politiek en rechtsstatelijkheid, pluraliteit 
en vrijheid, acceptatie van onvermijdelijke ambivalenties, het gevaar van geweld. 
 De rode draad die deze deugden verbindt is het zoeken naar balans, het af-
zwakken van beheersingsdenken en perfectionisme zonder apathisch te worden. 
Als deze deugen iets niet zijn, dan is het een houding van politiek-bestuurlijke 
onverschilligheid. Integendeel: nederigheid, bescheidenheid en gematigdheid zijn 
deugden die sterk engagement bevatten richting diverse publieke waarden. Wat 
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hier plaatsvindt is een wisseling van idealen en verlangens. Het ideaal van beheer-
sing wordt ingewisseld voor het respect voor begrenzing. Zelfkennis, pluraliteit, 
ruimte voor de ander, rechtsstatelijkheid, voorlopigheid en terughoudendheid: het 
zijn politieke en bestuurlijke principes waaruit idealen spreken, het besef dat met 
deze principes ook belangrijke kwaliteiten van een goede samenleving en van 
goed bestuur op het spel staan. De deugd van de temperantia leert het juiste mid-
den vinden tussen beheersing en apathie. Ze leert tegelijk inzien dat dit niet slechts 
noodzakelijk is, maar vooral ook een kwestie van goedheid en wellicht zelfs 
schoonheid. Het zijn politieke principes waarnaar een politieke gemeenschap ook 
kan verlangen. Net zoals ze naar beheersing kan verlangen. Anders gezegd, een 
ethos van gematigdheid is niet simpelweg een relativering van maakbaarheid, 
maar een alternatieve politiek-bestuurlijke en morele horizon. Ze brengt een 
nieuw oriëntatiepunt waarop het bestuurlijk en beleidsmatig handelen zich kan 
richten. 
 Op een aantal momenten is ook de relevantie voor de begrenzing van neolibe-
rale maakbaarheid benoemd. Bij de bespreking van de deugdethiek in paragraaf 
4.1 is gezien hoe deze morele traditie als zodanig een kritische reactie vormt op 
neoliberaal, manageriaal denken. Bij de deugd van de nederigheid en bij het prin-
cipe van zachtmoedigheid (meekness) is gewezen op de verzachtende werking die 
ze hebben op het harde individualisme dat aan de basis van neoliberalisme ligt. 
Samen met de deugd bescheidenheid, die als sociale deugd is getypeerd, termpert 
dit ethos van gematigdheid het neoliberalisme en haar fixatie op individuele per-
formance. Of in actuele termen: de prestatiedruk. Deze deugden hebben zogezegd 
een resocialiserende werking, wat in het volgende hoofdstuk theoretisch verder 
uitgewerkt zal worden als een neosociale positie. Voor nu volstaat het te noteren 
dat een deugdenbenadering nieuwe openingen biedt voor tempering van de fixatie 
op het individu in laatmodern en neoliberaal maakbaarheidsbestuur.8 
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5. Het wereldbeeld van praktijken 
 
 
 
 
 
 
Nu het ethos van beheersing is vervangen door een ethos van gematigdheid kan 
een vervolgstap gezet worden in de ontwikkeling van een filosofie van bestuur en 
beleid voorbij maakbaarheidsdenken. Die vervolgstap betreft de vervanging van 
de tweede dimensie van het begrip maakbaarheid: het wereldbeeld van waaruit de 
beleidsmaker naar de samenleving kijkt en van waaruit hij intervenieert. Wereld-
beelden openen of sluiten immers de conceptuele ruimte voor bepaalde idealen. 
Om uit de ban van beheersing te komen is een alternatief nodig voor het machi-
nemodel, zoals in hoofdstuk 1 het wereldbeeld van de maakbaarheid is getypeerd. 
Dat moet een wereldbeeld zijn dat beheersingsdenken radicaal relativeert, zonder 
dat het vervalt in apathie. Dat wereldbeeld moet vooral ook neoliberaal maakbaar-
heidsbestuur kunnen begrenzen. Voor een coherente filosofie van bestuur en be-
leid is het bovendien belangrijk dat dit wereldbeeld aansluit bij en versterking 
biedt aan het ethos van gematigdheid. De vraag is derhalve: welk filosofisch vo-
cabulaire biedt bouwstenen voor een wereldbeeld van begrensde beleidsinterven-
tie en overheidsbestuur? 
 Opnieuw is een aanknopingspunt te vinden in de analyses uit deel I van dit 
boek. Het wereldbeeld van de maakbaarheid is reductionistisch, abstraherend en 
rationalistisch van aard, zo was daar geconstateerd. Maakbaarheidsbestuur mis-
kent te veel de concrete dynamiek van de alledaagse praktijk, zo is met Scott 
(1998) geconstateerd in hoofdstuk 3. Een zinvolle mogelijkheid is het perspectief 
radicaal om te keren en de praktische kennis die juist vanuit de concrete context 
is ontstaan centraal te stellen, zoals Scott voorstelde. In het verlengde hiervan ligt 
ook de suggestie van Herman van Gunsteren (1976): hij heeft al vroeg (twee de-
cennia voor Scott) gewezen op de rol van inherent aanwezige niet-rationele dyna-
miek, praktisch inzicht en tradities die funderend zijn voor het samenleven, en de 
implicaties die hierin vervat liggen voor de mogelijkheid van beleidsinterventie. 
Gebruikmakend van twee frasen van Trommel (2013) draait het hier om meer 
‘sociologisch werkelijkheidsbesef’ en om dieper inzicht in de ‘praktijk van het 
samenleven’. Niet om die nog verder te kunnen beheersen maar juist om de gren-
zen van interventiemogelijkheden te onderkennen en om ook politiek-bestuurlijk 
meer recht te doen aan hoe het samenleven daadwerkelijk werkt.  
 Dit hoofdstuk werkt in dit spoor verder door deze aanwijzingen over de dyna-
miek van de praktijk verder te verkennen als mogelijk wereldbeeld voor bestuur 
en beleid. De centrale gedachte die in het vervolg wordt ontvouwd is dat in het 
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woord ‘praktijk’ inderdaad een wereldbeeld schuilgaat van bestuur en beleid 
voorbij de maakbaarheid. Paragraaf 5.1 werkt de idee uit dat het begrip ‘praktijk’ 
verwijst naar een traditie in de sociale theorie, een traditie die sociale ordening en 
menselijk handelen begrijpt in termen van sociale praktijken. Paragraaf 5.2 ver-
volgt met een inhoudelijke bespreking van centrale noties uit deze praktijkenbe-
naderingen (zoals ik theorieën over sociale praktijken kortweg zal noemen) en 
toont het grote contrast met het wereldbeeld van de machine. Paragraaf 5.3 ana-
lyseert hoe dit wereldbeeld van praktijken leidt tot een fundamentele relativering 
van maakbaarheidsbestuur en welbeschouwd het einde van beheersingsdenken 
betekent. Paragraaf 5.4 schetst vervolgens de aanknopingspunten die het wereld-
beeld van praktijken biedt voor begrensd beleid en bestuur, vooral ook tegen de 
achtergrond van laatmoderne en neoliberale patronen van maakbaarheidsbestuur. 
Daarmee wordt gedemonstreerd hoe het wereldbeeld van praktijken voorbijkomt 
aan maakbaarheidsrelativisme. Paragraaf 5.5 maakt de balans op over de praktijk 
als maatstaf voor bestuur en beleid. 
 
5.1  De praktijk als theoretisch begrip 
In ons alledaagse spraakgebruik denken we bij het woord ‘praktijk’ vaak aan uit-
voeren, toepassen en beoefenen. Het ‘in praktijk brengen’ of ‘praktiseren’ staat 
dan in verhouding tot het hebben van een theorie, idee of ideaal. De praktijk is zo 
in belangrijke mate het verlengstuk van de wereld van denken of dromen (name-
lijk de realisering daarvan). Dit onderscheid tussen theorie en praktijk en de im-
pliciete hiërarchie die daarin vervat ligt, namelijk dat de theorie boven de praktijk 
staat, heeft diepe wortels in de Europese cultuur en haar intellectuele geschiede-
nis. Het wordt wel de ‘intellectuele erfenis van Plato’ genoemd, in wiens werk de 
eeuwige vormen, het beschouwende leven en de theoria niet alleen het belang-
rijkst worden geacht, maar ook als maatgevend voor het maatschappelijke leven 
worden gezien (Nicolini, 2012: 24-25). In de moderne tijd keert het bij Descartes 
en Kant en dus in het Verlichtingsdenken weer terug; en in het verlengde daarvan 
in het moderne (natuur)wetenschappelijke denken, waar de praktijk het domein 
van wetenschapstoepassing is (Flyvbjerg, 2001).  
 Tegen deze vanzelfsprekende achtergrond over de relatie tussen theorie en 
praktijk kan het vooropstellen van de praktijk een heel plat advies lijken. Ruim 
baan aan de praktijk geven zou een ‘anything-goes’-mentaliteit kunnen suggere-
ren. Politiek-bestuurlijk vertaald: niet wat de politiek bedenkt, maar datgene wat 
in de uitvoering zich aandient is de maatstaf. Daarmee zou het ook een recept voor 
onbestuurbaarheid kunnen lijken. Maar het is geen van beide: het is geen motto 
waarmee elke activiteit of gebeurtenis maatgevend wordt voor bestuur en beleid, 
en ook geen totale overgave aan wat zich in de beleidsuitvoering aandient. Even-
goed heeft het vooropstellen van de praktijk niets te maken met het tegenwoordig 
populaire ‘evidence based practice’ of ‘evidence based policy’. Dat staat immers, 
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zoals in hoofdstuk 2 geschetst, eenvoudigweg voor een vorm van beleidsuitvoe-
ring op basis van een aanpak die wetenschappelijk bewezen succesvol is, wat der-
halve een voortzetting is van maakbaarheidsdenken. Dat geldt ook voor het bre-
dere ‘best practices’-vocabulaire; daarin draait het vaak ook om toepassing van 
bewezen goede voorbeelden. De praktijk vooropstellen betekent dan vaak meer 
gedetailleerd inzicht en observatie vanuit de realiteit. Dat is simpelweg meer em-
pirisme (Nicolini, 2012).  
 Als dit niet de relevante of beoogde kijk op de praktijk is, wat dan wel? De 
crux zit in de betekenis van het woord ‘praktijk’. Een heel andere conceptuele 
voorstelling van de praktijk is mogelijk, een die radicaal tegen het zojuist ge-
schetste schema theorie/praktijk ingaat. Een andere benadering maakt het moge-
lijk de praktijk niet als een afgeleide van theorie te zien, maar als een zelfstandig 
gebeuren en als niet-reduceerbare bron van kennis. Dat is een benadering die uit-
eindelijk teruggaat op Aristoteles en zijn Ethica waarin ‘[he] established praxis as 
a separate form of knowing with its own logic and legitimacy’ (Nicolini, 2012: 
24). De praxis, het actieve handelen en uitvoeren van activiteiten, krijgt bij hem 
een zelfstandige status en waardigheid; het is verbonden met de deugd van de 
phronesis, de verstandigheid die een vorm is van niet-theoretische kennis, zoals 
in het vorige hoofdstuk kort is behandeld. Het betekent ook een waardering voor 
het actieve en politieke leven, bij Aristoteles. Deze waardering van en kijk op de 
praktijk is lange tijd verwaarloosd en heeft in de westerse geschiedenis vaak in de 
schaduw gestaan van de benadering waarin de theorie leidend is (Flyvbjerg, 2001; 
Nicolini, 2012).  
 In de negentiende eeuw wordt het belang van de dynamiek van praktijken, van 
ingesleten patronen of gewoonten, weer urgent gevoeld, onder meer door de er-
varing met mislukte politieke revoluties eind achttiende eeuw (Turner,1994: 2-7). 
Filosofisch is het dan Karl Marx die de praktijk opnieuw radicaal op de voorgrond 
stelt. Activiteit vormt het bewustzijn, niet andersom: mens-zijn is actief leven en 
daaruit vloeit al het andere voort, ook het denken. De praxis moet vooropstaan, 
en willen we menselijke activiteit begrijpen dan is de sociale, historische en ma-
teriële context belangrijk (Nicolini, 2012). Bij Marx komt opnieuw op de voor-
grond ‘that there is a living activity, with its own inherent goals, that cannot be 
captured in principles and procedures or reduced to theory’ (Turner, 1994: 8). In 
de twintigste eeuw zijn Heidegger en Wittgenstein degenen die dit besef verder 
onder woorden hebben gebracht. Cruciaal voor Heidegger was het besef van het 
‘alledaagse’. Eerst is het ‘er-zijn’ in de wereld, waarin we niet-reflecterend onze 
weg gaan en de werkelijkheid als ‘meaningfully structured’ ervaren (Nicolini, 
2012: 34). Ook Wittgenstein stelde de sociale omgeving als bron van zinvol spre-
ken en handelen voorop. Het is binnen concrete sociale contexten dat we beteke-
nis en taal ontwikkelen – en dus ook leren denken of theoretiseren (Winch, 1958; 
Schatzki, 2000).  
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 In de laatste decennia van de twintigste eeuw zijn deze filosofische intuïties 
meer systematisch gearticuleerd. Dan wordt wel gesproken over ‘sociale praktijk’ 
en ‘sociale praktijken’. Rondom deze terminologie is langzaamaan een breed uit-
gewaaierde school of thought in de sociale theorie ontstaan (Schatzki, 2001; Ni-
colini, 2012). In de jaren zeventig beginnen de socioloog Pierre Bourdieu en de 
politiek-theoreticus Michael Oakeshott de notie van (sociale) praktijken te gebrui-
ken, in de jaren tachtig gevolgd door prominente intellectuelen als Anthony Gid-
dens, Alisdair MacIntyre en Charles Taylor (Ortner, 1984; Reckwitz, 2002). In de 
jaren negentig is het vooral Theodore Schatzki die tot een systematische theorie 
over sociale praktijken komt. Vanaf het begin van deze eeuw vindt dit concept 
ook zijn weg naar de toegepaste sociale wetenschappen, inclusief het terrein van 
management, organisatie en professioneel handelen (Shove, Pantzar & Watson, 
2012; Nicolini, 2012; De Vries & Jochemsen, 2019). Dan wordt het ook een lens 
voor methodologische keuzes en een basis voor empirisch onderzoek (Spaarga-
ren, Weenink & Lamers, 2016). In het bijzonder op het terrein van onderzoek naar 
duurzaamheid en consumptiegedrag zijn praktijkenbenaderingen uitgegroeid tot 
een belangrijke school (Shove & Spurling, 2013; Strengers & Maller, 2015). 
 Wat deze stroming doet is menselijk handelen en sociale ordening begrijpen 
in termen van praktijken. Het meest basaal geformuleerd zijn praktijken ‘arrays 
of activity’ (Schatzki, 2001: 11) die bestaan uit een ‘nexus of doings and sayings’ 
(Schatzki, 1996: 89). Niet elke fysieke beweging of activiteit vormt een praktijk, 
maar een cluster van samenhangende handelingen wel. Praktijken zijn, anders 
gezegd, ‘complex wholes composed of other ‘smaller’ elements – for example, 
bodily motions and simpler actions’ (Nicolini, 2012: 10). Op het alledaagse ni-
veau valt te denken aan telefoneren, aandelen verhandelen, koken of wetenschap-
pelijke experimenten opzetten. Dat zijn allemaal clusters van activiteiten met een 
eigen dynamiek en dus typeringen van praktijken (Nicolini, 2012: 10). Andere 
auteurs spreken in meer generieke termen over de politieke praktijk, de onder-
wijspraktijk, de zorgpraktijk (MacIntyre, 2007; Hoogland & Jochemsen, 2000), 
of in pluriforme bewoordingen over praktijken van lesgeven, praktijken van het 
boerenbedrijf, industriële praktijken en religieuze praktijken (Schatzki, 1996). 
Vervolgens wordt het samenleven als geheel getypeerd als de ‘nexus of intercon-
nected practices’ (Schatzki, 2001: 11): sociale ordening bestaat in een veelvoud 
van onderling verbonden praktijken. 
 Met deze ‘wending naar de praktijk’ gaat het dus om een theoretisch vocabu-
laire: theorieën over sociale praktijken vormen een nieuwe stroming in sociale 
ontologie (Schatzki, 2002). Voor een juist verstaan van deze ‘wending’ is dit een 
cruciaal punt. Het gaat om abstracte, algemene en systematische formuleringen 
van het sociale. ‘Ontologies specify the basic or most fundamental nature, ele-
ments, dimensions, or structures (…) of social life’ (Schatzki, 2018: 157). Zo zijn 
ook theorieën over sociale praktijken ‘fundamentally ontological projects in the 
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sense that they attempt to provide a new vocabulary to describe the world and to 
populate the world with specific “units of analysis”; that is, practices’ (Nicolini, 
2012: 9). Net als andere ontologieën zijn het dus geen feitelijke of precieze weer-
gaven van de empirie. ‘As vocabularies they never reach the bedrock of a real 
social world, but offer contingent systems of interpretation which enable us to 
make certain empirical statements’ (Reckwitz, 2002: 257). Praktijkenbenaderin-
gen bieden dus, anders gezegd, een heuristiek, een die ook epistemologische en 
antropologische dimensies heeft en uiteindelijk ook ethische en politieke implica-
ties bevat, aldus Reckwitz.87 
 Een belangrijke karakteristiek van deze traditie in sociale theorie is bovendien 
de pluriformiteit van praktijkenbenaderingen. Wat ‘practice theorists’ delen is een 
aantal ‘principal concerns’ (Rouse, 2007); een ‘grand theory’ van sociale praktij-
ken bestaat niet. Dat is ook niet vreemd, gelet op de veelheid aan disciplinaire 
achtergronden. Antropologen en auteurs die het alledaagse leven bestuderen leg-
gen andere accenten dan theoretisch sociologen die primair bezig zijn met de 
vraag naar wat sociale orde constitueert. Moraalfilosofen hebben weer een andere 
probleemstelling en leggen derhalve weer andere accenten. Praktijkenbenaderin-
gen kunnen daarom het beste benaderd worden als een familie van theorieën ‘con-
nected by a web of historical and conceptual similarities’ (Nicolini, 2012: 1).88 
Nicolini verbindt hier vervolgens een methodisch principe aan, namelijk dat deze 
verscheidenheid aan praktijkenbenaderingen niet tegen elkaar uitgespeeld hoeft 
te worden. Ze kunnen volgens Nicolini complementair beschouwd worden; teza-
men leiden ze tot een rijkere theoretische analyse van de sociale realiteit.89 Op die 
manier zal dit hoofdstuk praktijkenbenaderingen ook inzetten, waarbij in het bij-
zonder het werk van Schatzki, de groep rond Shove en auteurs in het spoor van 
MacIntyre geraadpleegd worden. 
 Ter afronding: met deze verkenning naar het woord ‘praktijk’ is inzichtelijk 
gemaakt dat de ogenschijnlijk eenvoudige uitdrukking waar dit hoofdstuk mee 
opende, namelijk dat de praktijk meer centraal moet staan, refereert aan een filo-
sofische traditie waarin de praktijk een diepe conceptuele inhoud kent. Welbe-
schouwd bevindt de notie van sociale praktijken zich in essentie op hetzelfde con-
ceptuele niveau en heeft het dezelfde verstrekkendheid als het begrip 
‘wereldbeeld’ dat werd gebruikt om de denkfiguur van de machine te typeren. Dat 
is een indicatie dat praktijkenbenaderingen qua type theorie geschikt kunnen zijn 
om het wereldbeeld van maakbaarheidsbestuur te vervangen. Daarmee is alvast 
aan een noodzakelijke voorwaarde voldaan. De vervolgvraag is nu wat praktij-
kenbenaderingen inhoudelijk te bieden hebben. Om daarop zicht te krijgen gaat 
de volgende paragraaf dieper in op wat praktijken als ‘units of analysis’ precies 
zijn, wat menselijk handelen en sociale ordening vanuit een praktijkenbenadering 
behelst.  
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5.2  Het machinemodel vervangen 
Wat bieden theorieën over sociale praktijken nu precies waardoor ze als alterna-
tief voor het wereldbeeld van de machine kunnen fungeren? Wat betekent het be-
grip sociale praktijk inhoudelijk en waaruit bestaat een sociale praktijk? Welke 
wissels worden in praktijkenbenaderingen omgezet ten opzichte van het mecha-
nische wereldbeeld van de machine? In deze paragraaf volgt een inhoudelijke 
schets van praktijkenbenaderingen. Dat zal niet zozeer een algemene introductie 
in theorieën over praktijken zijn, maar een uitwerking gerelateerd aan de centrale 
kenmerken van het machinemodel. Er bestaan al diverse algemene introducties, 
ook op het terrein van de toegepaste sociale wetenschappen (Nicolini, 2012; 
Shove et al., 2012). Reproductie daarvan is weinig zinvol, temeer daar deze inlei-
dingen nogal breed en eclectisch zijn en daardoor zelden aan een scherper beeld 
bijdragen maar de lezer eerder in verwarring dreigen achter te laten. Bovendien 
laten praktijkenbenaderingen zich ook goed introduceren juist in contrast met de 
denkfiguur van de machine, zoals deze paragraaf zal laten zien.  
 Hoewel deze denkfiguur zelden expliciet wordt benoemd of centraal staat, pro-
blematiseren en vervangen praktijkenbenaderingen uiteindelijk alle dimensies die 
constitutief zijn voor het machinemodel. Als onderdeel van de interpretatieve 
wending in sociale theorie zijn theorieën over sociale praktijken een kritische re-
actie op tal van modernistische denkbeelden (Reckwitz, 2002), die op hun beurt 
tezamen bijdragen aan de denkfiguur van de machine. Deze koppeling zal bepaald 
niet vergezocht blijken. Het machinemodel symboliseerde immers – zoals in 
hoofdstuk 1 geanalyseerd – het wereldbeeld van de moderniteit en stond in het 
teken van abstraheren, objectivering, rationalisering en instrumentalisme. Precies 
deze dimensies keren praktijkenbenaderingen radicaal om. Dat is wat deze para-
graaf gaat tonen. Daarmee zal deze schets niet minder eclectisch zijn (er zullen 
altijd bepaalde noties meer op de achtergrond blijven), maar de nu volgende schets 
heeft wel een scherpe en een voor dit boek relevante focus.  
  
Karakteristiek voor het machinemodel is de dingmatige en statische kijk op de 
werkelijkheid: het is een object dat ter beschikking staat voor de bestuurder of 
beleidsmaker. Praktijkenbenaderingen schetsen daartegenover een heel dynami-
sche kijk op sociale ordening en menselijk handelen. Schatzki (1996: 89) defini-
eert een praktijk als ‘a temporally unfolding and spatially dispersed nexus of do-
ings and sayings.’ Dat communiceert dat een praktijk als ‘unit of analysis’ niet 
alleen een entiteit is, maar tegelijkertijd ook (en slechts) bestaat als performance. 
Praktijken zijn primair te begrijpen in termen van doen; juist in het handelen be-
staan praktijken en wordt hun bestaan gecontinueerd. Zoals Shove et al. (2012: 7) 
noteren: ‘It is through performance, through the immediacy of doing, that the ‘pat-
tern’ provided by the practice-as-an-entity is filled out and reproduced. It is only 
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through successive moments of performance that the interdependencies between 
elements which constitute the practice as entity are sustained over time.’ Daarmee 
zijn praktijkenbenaderingen als sociale ontologie primair te begrijpen in termen 
van beweging en zijn daarom ‘fundamentally processually and tend to see the 
world as an ongoing routinized and recurrent accomplishment’ (Nicolini, 2012: 
3).  
 Deze dynamische kijk op het sociale brengt een tweede contrast met het ma-
chinemodel in beeld. Het machinemodel beziet de werkelijkheid als een gesloten 
systeem, hanteert een tamelijk lineair input-outputschema. Praktijkenbenaderin-
gen daarentegen zien het sociale niet als een gesloten systeem, maar benadrukken 
juist het fundamenteel open karakter ervan. Dat praktijken ‘temporally unfolding’ 
zijn is voor Schatzki cruciaal. Dit betekent dat praktijken constant in ontwikkeling 
zijn en daarmee ook inherent onbegrensd en onvolmaakt: ‘practices are open-
ended’. Scherper nog: een volmaakte praktijk is een dode praktijk, ‘no longer be-
ing carried on’ (Schatzki, 2012: 14-15). In contrast met het input-output-schema 
waar het proces van productie vaststaat, staat het open karakter van praktijken ook 
voor een relatieve onbepaaldheid of onzekerheid. Dat betekent niet dat die geen 
koers of eigenheid hebben – zeer zeker wel, waarover later meer – maar wel dat 
de toekomst van praktijken altijd openblijft. ‘Activity is indeterminate in the sense 
that it is not fixed or laid down prior to a person acting (…) It is only with the 
performance itself that what she does (…) becomes definite’ (ibid.: 19-20). Pas in 
het handelen wordt een pad daadwerkelijk ingeslagen. Dat betekent ook dat een 
koers, hoewel gevormd door de traditie van een praktijk, ook altijd weer verlegd 
kan worden, en ook in die zin dus nooit een gesloten systeem is. 
 Dat praktijken ‘arrays of activity’ zijn of ‘nexus of doings and sayings’, zoals 
in de vorige paragraaf al kort genoemd, betekent dat praktijken zijn opgebouwd 
uit een aantal elementen. Of zoals Reckwitz (2002: 250) zegt: praktijken vormen 
‘so to speak a “block” whose existence necessarily depends on the existence and 
specific interconnectedness of these elements, and which cannot be reduced to 
any of these single elements.’ Wat zijn elementen die samen dat ‘block’ vormen? 
Oftewel, waaruit bestaat nu een praktijk? Reckwitz (ibid.: 249) definieert dat als 
volgt: een praktijk is ‘a routinized behaviour which constists of several elements, 
interconnected to one another: forms of bodily activities, forms of mental activi-
ties, “things” and their use, a background knowledge in the form of understanding, 
know-how, states of emotion and motivational knowledge.’ Shove et al. (2012) 
sluiten hierbij aan en geven een wat vereenvoudigd model. Zij spreken van drie 
kernelementen van praktijken: ten eerste bestaan ze uit materialiteit, ten tweede 
uit competenties en ten derde uit ‘meanings’, symbolische betekenissen.  
 In deze compacte definities zitten belangrijke contrasten met betrekking tot 
het machinemodel. Terwijl het machinemodel is gebaseerd op wetenschappelijke 
kennis, universele inzichten en cognitieve vermogens (en ook gepaard gaat met 
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een verwaarlozing van andere soorten kennis) relativeren praktijkenbenaderingen 
deze vormen van kennis juist. Dat komt scherp tot uitdrukking in Reckwitz’ defi-
nitie. Het handelen in sociale praktijken is voor een belangrijk deel gebaseerd op 
praktisch inzicht, op ‘know how’. Niet zozeer feitelijke en geconceptualiseerde 
(en dus ook gearticuleerde) kennis staat centraal, maar impliciete en ‘weten hoe’-
kennis. Dit type inzicht is ‘largely implicit and largely historically-culturally spe-
cific’ (Reckwitz, 2002: 253) en bestaat voor een belangrijk deel uit vaardigheid, 
emoties en verbeelding. Deze kennis is bovendien voor een belangrijk deel 
verkregen als ‘form of mastery that is expressed in the capacity to carry out a 
social and material practice’ en vergt derhalve ‘a set of practical methods acquired 
through learning, inscribed in objects, embodied, and only partially articulated in 
discourse’ (Nicolini, 2012: 5). Oftewel, in praktijkenbenaderingen is de prakti-
sche kennis veelal ook fysieke, belichaamde kennis. Vaak is deze kennis niet ex-
pliciet gearticuleerd, maar juist een kwestie van routine. Praktijken zijn gerouti-
neerde handelingen, resultaat van training van het lichaam (Reckwitz, 2002). In 
dit verband wordt vaak gesteld dat praktijken voor een belangrijk deel functione-
ren door stilzwijgende kennis, wat Michael Polanyi (1958) ‘tacit knowledge’ 
noemt. In het praktisch handelen wordt de ‘habitus’ gevormd, een door gewoon-
tevorming vanzelfsprekend geworden manier van handelen (Bourdieu, 1990; Ni-
colini, 2012). 
 Praktijkenbenaderingen plaatsen dus praktische vaardigheden en de fysieke 
dimensies van het handelen voorop, wat veelal ook materialiteit veronderstelt. Het 
praktische en fysieke handelen vindt in een materiële ruimte plaats (Reckwitz 
2002). Juist dat laatste is in diverse praktijkenbenaderingen ook belangrijk (al zal 
dat in dit hoofdstuk een minder prominente rol spelen). Praktijken zijn ‘made pos-
sible by the active contribution of an array of material resources’ (Nicolini, 2012: 
4). Praktijken bestaan uit het sociale handelen van mensen én uit objecten 
(Schatzki, 2002; Shove et al., 2012). Toch betekent dit niet dat voor mentale acti-
viteit en discursiviteit geen plaats meer is in praktijkenbenaderingen. Schatzki 
(1996: 89) definieert praktijken als ‘nexus of doings and sayings’ en ziet niet al-
leen ‘practical understandings’ maar ook ‘explicit rules, principles, precepts, and 
instructions’ als element waaruit een praktijk bestaat. Of zoals Turner (2001: 129) 
zegt: ‘Most cases of a practice involve explicit communication’. De ‘practical un-
derstandings’ en de habitus zijn uiteindelijk, hoewel belangrijk, niet determine-
rend voor praktijken (Schatzki, 2002: 79).90 Ook wetenschappelijke kennis kan 
nog steeds relevant zijn voor ontwikkeling en verandering van sociale praktijken, 
zij het wel dat wetenschappelijke kennisproductie radicaal anders gestalte krijgt 
in praktijkenbenaderingen (Nicolini, 2012). Het positivistische en natuurweten-
schappelijke wetenschapsbeeld wordt in praktijkenbenaderingen radicaal afgewe-
zen (Taylor, 1985). 



Het wereldbeeld van praktijken 

 159 

 Onder deze kritiek van praktijkenbenaderingen op modernistisch denken over 
de rol van wetenschap en rationaliteit ligt een even fundamentele omkering van 
denken over de relatie tussen subject en object. Praktijkenbenaderingen proble-
matiseren subject/object-denken (Taylor, 1985; Schatzki, 2018), dat de basis 
vormt van het natuurwetenschappelijke model van wetenschap. De inzichten over 
de rol van materialiteit, stilzwijgende en fysieke dimensies van kennis en de ha-
bitus, hebben praktijkenbenaderingen gebracht bij een radicale heroverweging 
van het denken over de mens als een subject die zich tegenover de sociale werke-
lijkheid zou kunnen positioneren als autonoom individu (Schatzki, 2002). Funda-
menteel voor praktijkenbenaderingen is dat de mens inherent is ingebed in prak-
tijken: het is mens-zijn-in-praktijken. In termen van Reckwitz (2002): mensen 
handelen binnen praktijken en zijn er dragers van. Het individu is dan een ‘carrier’ 
van een praktijk. ‘In practice theory, agents are body/minds who “carry” and 
“carry out” social practices. Thus, the social world is first and foremost populated 
by diverse social practices which are carried by agents. Agents, so to speak, “con-
sist in” the performance of practices (…)’ (Reckwitz, 2002: 256). Niet alleen han-
delt de mens vanuit praktijken, de kennis van waaruit hij handelt is niet van hem-
zelf maar inherent verbonden aan die praktijk. Zowel de belichaamde als de 
mentale kennis zijn ‘integral parts and elements of practices’ (ibid.: 252) en heb-
ben daarmee inherent een sociaal karakter. Praktijkenbenaderingen problematise-
ren dus fundamenteel het ‘ontologisch individualisme’. Schatzki (2000; 2003) 
spreekt bij theorieën over sociale praktijken daarom van een ‘new societist social 
ontology’. Hiermee wordt de antropologie van het machinemodel, waarin de ma-
ker/bediener van de machine verschijnt als subject tegenover de machine als ob-
ject, dus radicaal vervangen. De mens kan zich niet als subject buiten praktijken 
plaatsen, maar is daarin altijd ingebed. 
 Dat praktijkenbenaderingen het ontologisch individualisme in sociale theorie 
afwijzen betekent niet dat ze tot het tegengestelde kamp van ontologisch collecti-
visme gerekend kunnen worden (Reckwitz, 2002). Kenmerkend voor de notie van 
sociale praktijken is juist dat het een conceptualisering van sociale ordening is die 
poogt te ontsnappen aan wat bij Giddens structure/agency heet, of wat Bourdieu 
objectivisme/subjectivisme noemt. Theorieën van praktijken willen het sociale tot 
geen van beide posities reduceren (Schatzki, 1996). De afwijzing van individua-
lisme gaat gepaard met het benadrukken van de sociale bedding van het individu-
ele handelen, maar andersom gaat de afwijzing van het collectivisme gepaard met 
het benadrukken van de pluraliteit van het sociale. Het probleem met collecti-
visme is dat de werkelijkheid als een totaliteit, als een eenheid, wordt gezien. ‘The 
concept of a social totality is the concept of a social whole that is something more 
than its parts’ (Schatzki, 1996: 2). Maar praktijkenbenaderingen stellen juist dit 
idee, van één geheel dat uit allerlei delen bestaat, ter discussie en plaatsen daarte-
genover het beeld van een netwerk van praktijken die niet te herleiden zijn als 
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delen van een groot geheel, maar zelfstandige ‘gehelen’ zijn. Sociale ordening 
bestaat dus in een pluraliteit van praktijken, het is een cluster van praktijken die 
geen ‘large-scale totalities’ zijn (ibid.: 172). Het beeld van sociale ordening in 
termen van een veelheid aan praktijken verzet zich tegen totalisering en ‘endorses 
complexity, difference, and particularity’ (ibid.: 173). Het is daarom cruciaal dat 
over praktijken in de meervoudsvorm gesproken wordt. Dit inzicht vormt een 
groot contrast met het eenheidsdenken dat fundamenteel is voor het machinemo-
del: de machine is een totaliteit en het mechanische handelen draait om eenheid 
van ontwerp.  
 Deze plurale kijk op sociale ordening hangt voor een belangrijk deel samen 
met een laatste dimensie van sociale praktijken, die tot dusver wat op de 
achtergrond is gebleven. Wanneer Schatzki zijn definitie van praktijken geeft stelt 
hij dat de ‘links’ die samen een praktijk vormen niet alleen ‘practical 
understandings’ zijn en ‘explicit rules, principles (…)’, hij noemt ten derde ook 
‘what I call ‘teleoaffective’ structures embracing ends, projects, tasks, purposes, 
beliefs, emotions, and moods’ (Schatzki, 1996: 89). Hoewel Nicolini en Reckwitz 
dit in hun overzichtsbesprekingen niet goed benoemen, is dit voor Schatzki een 
kernelement van een praktijk. Het woord ‘telos’ is hier richtinggevend: praktijken 
hebben een bedoeling, een ‘zin’, zijn ergens op gericht. ‘A practice always 
exhibits a set of ends that participants should or may pursue’ (Schatzki, 2002: 80). 
Shove et al. (2012) spreken dan over ‘meanings’, zoals hierboven al genoemd. Dit 
punt staat ook centraal bij ‘eerste-generatie-praktijkenauteurs’ als Pierre Bourdieu 
en Alisdair MacIntyre. Bourdieu (1990: 67) spreekt dan over de ‘illusio’, een 
gevoel voor de ‘zin’ en ‘betovering’ van een praktijk, dat het handelen richting of 
sturing geeft. MacIntyre spreekt over de telos van een praktijk. Voor hem is een 
praktijk ‘any coherent and complex form of socially established cooperative 
human activity through which goods internal to that form of activity are realized 
(…)’ (MacIntyre, 2007: 218). De definitie gaat nog verder, maar het gaat voor nu 
om de frase dat praktijken een ‘internal good’ hebben.  
 Dat betekent dat praktijken een onherleidbare identiteit of betekenis hebben: 
iets wat karakteristiek is voor een specifieke praktijk (wat onderwijs tot onderwijs 
maakt, zoals ‘vorming’). Auteurs van de zogenoemde ‘normatieve praktijkenbe-
nadering’ spreken in dit verband van de ‘normatieve structuur’ van een praktijk 
(Hoogland, 2019; Hoogland & Jochemsen, 2000). Natuurlijk kan in praktijken 
onenigheid of discussie zijn over wat precies de telos van een praktijk is, en kan 
deze ook in ontwikkeling zijn, maar dat neemt niet weg dat praktijken zo’n nor-
matieve structuur hebben: ‘The existence of a teleoaffective structure is a factual 
manner’ (Schatzki, 2002: 83). Deze veelheid aan teleologie onderstreept en ver-
klaart niet alleen het zojuist genoemde punt dat sociale ordening bestaat in een 
pluraliteit van praktijken, maar brengt ook een laatste belangrijk contrast met het 
machinemodel in beeld. Een kernpunt in de ontologie van het machinemodel is 
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dat de werkelijkheid normatief gezien ‘leeg’ is. Het machinemodel heeft een in-
strumentele verhouding tot de werkelijkheid en heeft als uitgangspunt dat de be-
diener van de machine zin en betekenis kan maken. Maar praktijkenbenaderingen 
benadrukken met de notie van de telos of het ‘internal good’ het tegengestelde: 
menselijk handelen en sociale ordening zijn geenszins normatief leeg, maar heb-
ben juist een bepaalde normatieve structuur waardoor een praktijk intrinsiek zin 
bevat.  
 De vraag van deze paragraaf betreft de inhoudelijke relevantie van praktijken-
benaderingen in contrast tot het wereldbeeld van de machine. In voorgaande is 
een schets van deze school of thought gegeven, gestructureerd tegen de achter-
grond van de centrale kenmerken van het machinemodel. Daaruit komt naar voren 
dat de notie van sociale praktijken een tegengesteld wereldbeeld biedt voor dat 
van het machinemodel. Ze contrasteren op alle dimensies. Resumerend: terwijl de 
machine als een gesloten systeem met een input-outputschema wordt beschouwd, 
kenmerken praktijken zich door inherente openheid en onvoorspelbaarheid; ter-
wijl de machine gemaakt wordt met wetenschappelijke kennis en rationaliteit, 
draaien praktijken voornamelijk op praktisch inzicht en impliciete, belichaamde 
kennis; terwijl de werkelijkheid in het machinemodel normatief leeg is, benadruk-
ken praktijkenbenaderingen de waardengeladenheid, de intrinsiek aanwezige zin; 
waar het machinemodel is gebaseerd op eenheid, benadrukken praktijken de plu-
raliteit; en waar het machinemodel de mens als subject buiten het object plaatst, 
is het essentieel voor praktijkenbenaderingen dat de mens is ingebed in praktijken 
en nooit een buitenpositie kan innemen.  
  
5.3  Het einde van beheersingsdenken 
De vervolgvraag is nu wat deze wisseling van wereldbeelden impliceert voor de 
begrenzing van maakbaarheidsbestuur. Het machinemodel van de maakbaarheid 
mag helemaal vervangen worden voor een wereldbeeld van praktijken, maar op 
welke manier leidt dat tot begrenzing van maakbaarheidsbestuur? Wat blijft van 
de mogelijkheid van maakbaarheidsdenken in bestuur en beleid over na de ver-
vanging van het wereldbeeld van de machine voor het wereldbeeld van praktij-
ken? Deze paragraaf articuleert de implicaties die de analyse uit voorgaande pa-
ragraaf bevat voor maakbaarheidsdenken. Het wereldbeeld van praktijken werpt 
barrières of drempels op die uiteindelijk de moderne beheersingsambitie onder-
mijnen. 
 
Eerste barrière: de dynamiek van praktijken 
Vanuit het wereldbeeld van praktijken verschijnt maakbaarheidsbestuur zonder-
meer als een hachelijke onderneming. Dat wordt al onmiddellijk duidelijk bij ver-
dere doordenking van het eerste punt uit de vorige paragraaf: de notie dat praktij-
ken ‘temporally unfolding’ zijn en dat de sociale realiteit dus oneindig open is (in 
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contrast tot de idee van een gesloten systeem). De openheid van praktijken bete-
kent dat de toekomst in zekere zin onbepaald is, voor constante verandering vat-
baar is. Daarmee geldt ook dat praktijken waarin beleidsmakers willen interve-
niëren nooit vervolmaakt kunnen worden en steeds weer van koers kunnen veran-
deren. Praktijken kunnen, ook al worden ze medebepaald door een (lange) traditie 
en een normatieve structuur of telos, ‘suddenly shift, begin to crumble, or head in 
a new direction’ (Schatzki, 2015: 22). Dat maakt het denkbaar dat beleidsinter-
venties falen: ‘such changes can render attempts at governance impotent, irrele-
vant or moot’ (ibid.: 22). Nu hoeft de openheid van praktijken niet altijd zulke 
dramatische gevolgen te hebben, maar ook wanneer beleidsinterventies wel effec-
tief zijn moet perfectie niet het uitgangspunt zijn. Of beter gezegd: zal perfectie 
niet het resultaat zijn, want ‘such effects are never stable, being always subject of 
ongoing reproduction’ (Shove et al., 2012: 162). Een praktijkenbenadering nodigt 
daarom uit de idee van volmaakte beleidsinterventie radicaal te relativeren en als 
uitgangspunt te nemen dat ‘interventions have effect (some intended, some not) 
within and as part of the ongoing dynamics of practice. They do not work as ab-
stract measures but as historically specific moves within a landscape of possibili-
ties that is, in any case, always in transition’ (Shove et al., 2012: 145). 
 Een wereldbeeld van beleid en bestuur zegt niet alleen iets over het object van 
interventie, maar heeft ook implicaties voor het subject van die interventie. 
Anders gezegd: het wereldbeeld van praktijken leert niet alleen hoe de 
samenleving in elkaar zit, maar ook hoe de bestuurder functioneert. Concreter: het 
wereldbeeld van praktijken leert de beleidsmaker niet alleen dat de samenleving 
bestaat uit een ‘nexus of interconnected practices’, maar impliceert dat beleid en 
bestuur zelf ook in termen van praktijken begrepen moet worden. Een 
praktijkenbenadering leert dat de beleidsmaker zich op hetzelfde level bevindt als 
het ‘object’ waarin hij wil interveniëren. Hij is evengoed ‘part of the plenum of 
which the phenomena governed are also part’ en dat ‘involves treating governor 
and governed as having the same basic composition’ (Schatzki, 2015: 21). Dat 
betekent bijvoorbeeld – om op voorgaande punt terug te grijpen – dat de inherente 
onbepaaldheid ook beleid en bestuur zelf betreft: ‘The practices and bundles of 
governance themselves are likewise subject to constant small changes and 
possible new starts (…)’ (ibid.: 22). 
 De consequenties van het wereldbeeld van praktijken voor bestuur en beleid 
reiken echter nog verder. Praktijkenbenaderingen herzien fundamenteel de ver-
houding object/subject, zo is in voorgaande paragraaf gezien. De mens kan zich-
zelf niet als autonoom subject buiten praktijken denken. Dat heeft grote gevolgen 
voor de wijze waarop de beleidsmaker zichzelf positioneert ten opzichte van het 
beleidsterrein waarin hij wil interveniëren. Het betekent dat ook de beleidsmaker 
zichzelf niet als subject kan zien. Beleidsmakers zijn in een praktijkenbenadering 
zelf ook onderdeel van praktijken, ‘policy makers are by implication themselves 
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part of the patterns, systems and social arrangements they hope to govern: they do 
not intervene from the outside, nor do their action have effect in isolation’ (Shove 
et al., 2012: 145). Hij is onderdeel van een van de vele onderling verknoopte maar 
ook botsende praktijken waaruit de laatmoderne samenleving bestaat. Er is dus 
geen ‘buitenperspectief’ van waaruit de beleidsmaker kan optreden en dat bete-
kent dat de beleidsmaker niet in een beheersingspositie staat. Beleidsinterventie 
is daarmee geen externe factor maar ‘embedded in the systems of practice it seeks 
to influence’ (Shove et al., 2012: 143). En sterker nog, zoals praktijken juist de 
bedding vormen waarin het individu handelt, zo geldt ook voor de beleidsmaker 
dat niet hij/zij constitutief is voor praktijken, maar juist omgekeerd: ‘practices are 
constitutive, for they bring into being and give meaning to the roles, objects and 
artefacts that go to “make” policy’ (Freeman, Griggs & Boaz, 2011: 131). 
  
Tweede barrière: de telos van een praktijk 
In het verlengde hiervan ligt het inzicht dat een praktijk niet pas bestuurd wordt 
op het moment dat mensen in de rol van bestuurder of beleidsmaker gaan interve-
niëren met beleid en richtlijnen. Een belangrijk inzicht is juist dat praktijken zelf 
al clusters van georganiseerde activiteiten zijn (Schatzki, 2002). De elementen 
waaruit praktijken bestaan, tonen zogezegd dat praktijken inherent al een soort 
van organisatie bevatten. ‘A practice is a set of considerations that governs how 
people act’ (Schatzki, 1996: 96). Of zoals Oakeshott (1975: 55) stelt: ‘A practice 
may be identified as a set of considerations (…). It is a prudential or authoritative 
adverbial qualification of choices and performances, more or less complicated, in 
which conduct is understood in terms of a procedure.’ De dimensies waardoor een 
praktijk het menselijk handelen van sturing voorziet zou dan met Shove et al. 
(2012) samengevat kunnen worden in de drie typen elementen van een praktijk: 
materialiteit, competenties en betekenissen. Elk van deze dimensies vormt een 
belangrijke ‘schakel’ die tezamen een praktijk in stand houden, maar ook de ma-
teriële dimensie speelt daarin een grote rol (Schatzki, 2013). Wanneer politiek en 
overheid met interventies komen, treden ze dus niet op in een ‘lege’ realiteit die 
naar believen ingericht en gestuurd kan worden, maar hebben ze te maken met 
allerlei dynamiek die allang het sociale handelen van mensen bepaalt. Anders ge-
zegd, het gegeven dat praktijken een ‘interne organisatie’ of eigen ‘logica’ heb-
ben, blokkeert de mogelijkheid van radicale beheersing verder. Omdat het veelal 
om tradities en gewoonten gaat, om ingesleten handelingspatronen, laten praktij-
ken zich ook niet zomaar bijsturen. Praktijken zijn zogezegd zelf ook dragers van 
macht: praktijken verlenen, reproduceren en ontnemen macht (Nicolini, 2012; 
Freeman et al., 2011).  
 De interne bestaande dynamiek (de logica) van praktijken legt overigens niet 
alleen feitelijk gezien maakbaarheidsbestuur aan banden, maar bevat ook een nor-
matief appel om beheersingsdenken te relativeren. Een praktijk heeft, zoals in 
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voorgaande paragraaf betoogd, een bepaalde ‘zin’ of intrinsieke betekenis. De 
idee dat praktijken een eigen telos of ‘meaning’ hebben wijst op een normatieve 
grens, en doet een normatief appel op het respecteren van de eigen logica van 
praktijken. De teleoaffectieve structuur – een woord dat bij Schatzki teleologie en 
affectiviteit clustert – ‘express[es] hierarchized orders’ (Schatzki, 1996: 100). De 
inhoud daarvan is veelomvattend en complex, het bestaat uit ‘ends, purposes, pro-
jects, actions, beliefs, and emotions’ (ibid.: 100). Deze opsomming maakt volgens 
Schatzki onmiddellijk duidelijk dat ‘the entirety of a practice’s organization is 
normative’ (ibid.: 101). Deze hiërarchische ordening in een praktijk vertelt dus 
wat ‘juist’ is om te doen, hoe men ‘behoort’ te handelen, en legt dus normen op 
aan deelnemers van de betreffende praktijk. De teleoaffectieve structuur ‘specifies 
how actions ought to be carried out, understood, prompted, and responded to (…)’ 
(ibid.: 101).  
 Dit normatieve appel kan doorgetrokken worden richting beleidsmakers of be-
stuurders die van buiten een praktijk daarin willen interveniëren. Dan is de bood-
schap van de normatieve structuur van een praktijk dat de beleidsmaker grote te-
rughoudendheid moet betrachten. De idee van de normatieve structuur van een 
praktijk is juist dat die intrinsiek is aan een bepaalde praktijk en de identiteit of 
bestemming van een praktijk bepaalt (Hoogland, 2019). Hoewel over de inhoud 
van deze identiteit of bestemming, zoals gezegd, discussie kan bestaan onder prac-
titioners, geldt in belangrijke mate dat deze normatieve structuur van een praktijk 
er simpelweg is en zeker niet opgelegd kan worden door beleidsmakers. Zo kun-
nen overheden wel criteria stellen waaraan goede zorg en goed onderwijs moet 
voldoen, maar wat het wezen van goede zorg of goed onderwijs behelst laat zich 
niet door beleidsmakers dicteren. Eerder geldt andersom: de bestemming van de 
praktijk geeft juist aan het handelen van practitioners en beleidsmakers richting. 
Boutellier (2016) spreekt in dit verband van de ‘kernfunctie’ van een praktijk – 
die daaraan ook immanent is. En deze kernfunctie geeft identiteit en richting aan 
het handelen. ‘In de bepaling daarvan toont zich de specifieke rol die een organi-
satie toekomt’ (Boutellier, 2016: 130). Deze kernfunctie dient onderhouden te 
worden, aldus Boutellier. Wanneer deze kernfunctie uit het oog verloren wordt, 
door practitioners of beleidsmakers, staat de zin van de praktijk onder druk. De 
besturing van een praktijk moet daarom aansluiten bij de aard of normatieve struc-
tuur – de opdracht of bedoeling – van een praktijk (ibid.: 131). Dat stelt dus gren-
zen aan interventies door (overheids)beleid- of management. Die telos dient zich 
eerder aan als een normatieve grens waarmee beleidsmakers rekening moeten 
houden en die ze in belangrijke mate ook te respecteren hebben. 
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Derde barrière: de epistemologie van praktijken 
Het onvermogen tot radicale beheersing vanuit het wereldbeeld van praktijken 
komt verder tot uitdrukking in de epistemologische dimensie. Praktijkenbenade-
ringen bepleiten dat veel wetenschappelijke benaderingen van beleid problema-
tisch zijn. Praktijken zijn altijd historisch gevormd, en derhalve verbonden met 
specifieke culturele contexten en dus ook contingent (Schatzki, 1996), wat de idee 
van universele of generieke beleidskennis inherent problematisch maakt. Boven-
dien impliceert de openheid en onzekerheid van de toekomst van praktijken ook 
dat relevante kennis voor een belangrijk deel ontbreekt. Het punt is niet dat we 
geen zinnige uitspraken over de toekomst kunnen doen, maar wel dat we niet kun-
nen weten hoe mensen en praktijken zullen reageren op toekomstige ontwikkelin-
gen. ‘We also do not, and cannot, know how practices, needs and life preferences 
will evolve, what new technologies will emerge (…)’ (Schatzki, 2015: 24). Prak-
tijkenbenaderingen van beleid en bestuur laten zich derhalve niet lenen voor rati-
onalistische beleidsprogramma’s. Ze bieden geen ‘standard and replicable pro-
grammas’ en conformeren zich niet aan kant-en-klare strategieën voor interventie 
(Maller & Strengers, 2015: 197). Ze bevragen en ont-regelen juist perspectieven 
die uitgaan van universeel geldige modellen die succesvolle beleidsinterventie be-
loven (Shove et al., 2012). ‘Any social practice toolkits, models or programmas 
that can be readily rolled out are, by their nature, unlikely to be effective in  
achieving resolutions’ (Maller & Strengers, 2015: 197).  
 De begrenzende werking van de epistemologie van praktijken ligt niet alleen 
in de relativering van wetenschappelijke kennis en rationaliteit, maar ook in de 
aard van praktische kennis als zodanig. Anders gezegd: maakbaarheidsbestuur is 
evengoed problematisch vanwege de grote rol die praktische vormen van kennis 
spelen – ervaring, habitus, impliciet weten – in de ontwikkeling en continuering 
van praktijken. De relativering met betrekking tot maakbaarheidsbestuur zit 
daarin dat dit type kennis zich onvoldoende leent voor radicale beheersing. De 
fixatie op universele kennis in maakbaarheidsdenken, de klassieke theoria boven 
de praktische ervaring, heeft juist te maken met het gegeven dat praktische ken-
nisvormen ongeschikt zijn voor het streven naar beheersing. De betovering van 
natuurwetenschappelijke methoden ligt precies in deze ambitie tot beheersing 
(Flyvbjerg, 2001). Daarin ligt ook een belangrijke crux van de studie Seeing like 
a state van James Scott (1998): de lokale wijsheid, het impliciete weten en de 
ervaring is iets wat de beleidsmaker of bestuurder die niet zelf in die praktijk ver-
keert ten enenmale ontbeert en juist daarom gaat hij op zoek naar andere vormen 
van kennis, teneinde te kunnen beheersen. Het niet-rationale en niet-systemati-
seerbare van praktijkenkennis zorgt ervoor dat ze ongeschikt is om ingezet te wor-
den voor maakbaarheidsambities. Het behoort dus tot de aard van praktische ken-
nis dat ze niet tot beheersingsdenken leidt. 
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 De epistemologische consequenties van praktijkenbenaderingen reiken echter 
nog verder. Praktijkenbenaderingen keren met hun focus op praktische kennis ook 
de verhoudingen om als het gaat om het bepalen wie ‘ter zake kundig’ is. In prak-
tijkenbenaderingen is ervaring toonzettend voor goed handelen, maar ook voor 
wie als gezaghebbend wordt gezien. MacIntyre maakt hier een groot punt van en 
spreekt in zijn concept van sociale praktijken over ‘standards of excellence which 
are appropriate to, and partially definitive of, that form of activity (…)’ (2007: 
218). Wat goed handelen in een praktijk is, of wat zoals eerdergenoemd de ‘inter-
nal good’ van een praktijk is, kan volgens MacIntyre alleen herkend worden door 
ervaring, door participatie in de betreffende praktijk. Oftewel, practitioners gelden 
als gezaghebbende bronnen van kennis, maar actoren die buiten de praktijk staan 
niet – zoals bij politici en beleidsmakers veelal het geval is. MacIntyre stelt: ‘those 
who lack the relevant experience are incompetent thereby as judges of internal 
goods’ (2007: 220). Daarmee is het opnieuw een signaal dat een praktijk zich niet 
zomaar extern laat beheersen. Participatie in een praktijk vereist ‘obedience to 
rules as well as the achievement of goods. To enter into a practice is to accept the 
authority of those standards and the inadequacy of my own performance as judged 
by them’ (ibid.: 221). Dat betekent niet dat praktijken niet bekritiseerd kunnen 
worden of niet kunnen vernieuwen, maar wel dat inwijding in een praktijk en ont-
wikkeling ervan erkenning vereist dan het vermogen tot beoordeling nauw samen-
hangt met de mate van ‘meesterschap’ in een praktijk. Dat vereist van bestuurders 
en beleidsmakers die niet dermate zijn ingewijd grote terughoudendheid. 
 
5.4  Bouwstenen voor gematigdheid 
Deze reflecties op de vervanging van het machinemodel voor een wereldbeeld 
van praktijken wijzen op de radicale afwijzing van maakbaarheidsbestuur. Het 
wereldbeeld van praktijken ondergraaft welbeschouwd alle relevante denkbeel-
den die constitutief zijn voor maakbaarheidsbestuur, de dimensies die tezamen het 
wereldbeeld van de machine vormden. De beleidsmaker wordt door het wereld-
beeld van praktijken zowel praktisch als normatief begrensd in zijn mogelijkhe-
den tot beleidsinterventie en is niet langer in de positie tot radicale beheersing van 
het noodlot. Dit betekent evenwel niet dat een praktijkenbenadering impliceert dat 
elke vorm van bestuur en beleidsinterventie afgewezen moet worden. Voorgaande 
toont slechts één zijde van het wereldbeeld van praktijken. De andere zijde is dat 
praktijkenbenaderingen niet het standpunt van de ‘futility-thesis’ of het fatalisme 
innemen, maar juist ook aanknopingspunten bieden voor begrensde vormen van 
beleidsinterventie.  
 Praktijken zijn, zoals in paragraaf 5.2 getypeerd, ‘performances’ of ‘arrays of 
activity’. Als stroming in de sociale theorie beogen praktijkenbenaderingen ook 
een beter begrip van ‘agency’ (Schatzki, 2002). Alhoewel veel sociale verande-
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ring in de samenleving onbedoeld plaatsvindt en veelal een kwestie is van emer-
gente ontwikkeling, vanuit het wereldbeeld van praktijken geldt desondanks: ‘it 
is uncumbent on us as teleological creatures to ask what can be intentionally 
achieved in this regard’ (Schatzki, 2015: 23). Dat zet ook de toon voor het door-
denken van de praktische (on)mogelijkheden van beleidsinterventie gericht op so-
ciale verandering vanuit een praktijkenbenadering. Ook in het wereldbeeld van 
praktijken blijft vooropstaan dat governance ‘intentional shaping, directing or in-
fluencing’ is (Schatzki, 2015: 19). Wat praktijkenbenaderingen vervolgens con-
creet bieden is geen blauwdruk of uitgewerkt beleidsmodel maar ‘an intellectual 
base and a conceptual framework around which to build programmas and policy 
interventions (…)’ (Shove et al., 2012: 163). De bijdrage van praktijkenbenade-
ringen is, zoals elke sociale theorie, ‘framing the way the world is understood and 
how problems are defined’ (ibid.: 163). 
 Theorieën over sociale praktijken vervallen dus ondanks scherpe kritiek op 
maakbaarheid niet in maakbaarheidsrelativisme, maar bieden juist ook construc-
tieve tonen. Het vervolg van deze paragraaf demonstreert dat verder. In wat volgt 
wordt geschetst hoe praktijkenbenaderingen leiden tot begrensde politiek- 
bestuurlijke activiteit, waarbij het begrensde karakter aansluit bij het ethos van 
gematigdheid. In de uitwerking hiervan staan, na kort de connectie tussen praktij-
kenbenaderingen en het principe van bescheidenheid te hebben gelegd, de laat-
moderne en neoliberale patronen van maakbaarheidsbestuur centraal. Uiteindelijk 
staat of valt een belangrijk deel van de relevantie van het wereldbeeld van prak-
tijken immers met het vermogen om de huidige patronen van maakbaarheidsbe-
stuur van een begrensd alternatief te voorzien.  
 
Bescheiden beleidsontwikkeling 
De vraag is allereerst welke ruimte praktijkenbenaderingen dan precies laten voor 
beleidsinterventie. Hoe zien bestuur en beleidsvorming in praktijkenbenaderingen 
eruit? Praktijkenbenaderingen sluiten aan bij wat in het vorige hoofdstuk 
‘bescheiden bestuur’ is genoemd en verwijzen ook expliciet naar de deugd van 
bescheidenheid. Wat we nodig hebben is ‘a modest approach to policy, not based 
on a quest for control or an ambition to nudge the drivers of behaviour, but on a 
subtle and contingent’ begrip van de sociale werkelijkheid en van 
maatschappelijke verandering, aldus Shove et al. (2012: 145). En, zo vervolgen 
zij, ‘Defined like this, policy making is not a matter of pursuing pre-defined 
outcomes by means of manipulating driving or obstructing factors. It is instead 
better understood as a more process-based “succession of short and fairly rapid 
steps”, involving “trial-and-error” learning (…), anchored in and never detached 
from the details and specifities of the practices in question’ (ibid.: 145). 
Beleidsvoering moet in een praktijkenbenadering dus uitgaan van kleine stappen. 
En beleid dat ingrijpt in praktijken dient bovendien aan te sluiten bij de 
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geschiedenis van een praktijk, want ‘(…) past and present interaction is 
persistently relevant for the accumulation (or not) of material arrangements (…) 
along with associated conventions, expectations, habits and routines (…)’ (Shove 
et al., 2012: 153). Overheidsbestuur dient daarom in gedachten te houden dat 
beleidsinterventies niet in abstracto plaatsvinden, maar in processen die een eigen 
inherente dynamiek hebben, zoals hierboven ook opgemerkt.91 
 Schatzki (2015) werkt vanuit een vergelijkbare houding van bestuurlijke be-
scheidenheid. Hij toont zich kritisch op grootschalige en systemische invalshoe-
ken zoals bijvoorbeeld de transitiebenadering van Jan Rotmans. Centralistische 
beleidsbenaderingen hebben vanuit het wereldbeeld van praktijken gezien te wei-
nig capaciteit om te besturen, want daarin verschijnt de overheid immers niet meer 
als instituut dat boven de samenleving staat of als actor die buiten zijn object de 
zaken kan overzien. Schatzki benadrukt daartegenover het belang van een demo-
cratische en experimentele aanpak. Het beïnvloeden en bijsturen van bestaande 
praktijken is meer kansrijk dan ze radicaal te vervangen. Net als Shove et al. 
(2012) refereert hij expliciet aan bekende bestuurskundige inzichten: beleidsin-
terventie moet volgens hem het principe van Lindblom over aanmodderen uiterst 
serieus nemen. Vervolgens zet hij pluraliteit en samenwerking voorop. Over-
heidsinterventie is kansrijk als het ‘includes and emphasises diverse agents and 
activities aimed at changes in different domains, smaller and larger’ (Schatzki, 
2015: 28) en ‘[m]any issues are better addressed by a myriad of sometimes coor-
dinated smaller governors’ (ibid.: 29). Hij spreekt in dat verband over ‘distributed 
governance’.92 Beleid kan het beste verspreid in de samenleving gerealiseerd wor-
den, een inzicht dat refereert aan bekende bestuurskundige principes over copro-
ductie van beleid (waarover verderop meer).  
 
Naar neosociale beleidsinterventies 
Vervolgens heeft het wereldbeeld van praktijken ook implicaties voor de aangrij-
pingspunten van beleidsinterventie en sturing – om een van de dimensies van be-
stuurlijke bescheidenheid uit hoofdstuk 4 aan te halen. De ‘objecten’ van beleids-
interventie zijn praktijken of dimensies van (netwerken van) praktijken. 
Bestuurders en beleidsmakers moeten denken aan ‘shaping the organisations and 
trajectories of practices, creating new practices and bundles, eliminating others, 
and altering key bundles and constellations’ (Schatzki, 2015: 22). Beleid kan zich, 
aldus Shove et al. (2012), richten op de ‘elementen’ waaruit praktijken bestaan en 
hun onderlinge samenhang: de versterking van de ‘competenties’ van praktijken 
(de kennis in praktijken) en de materiële infrastructuur van praktijken. Ook kan 
beleid zich richten op relaties tussen netwerken van praktijken. Bestuurlijke acti-
viteit kan bijdragen aan wijziging van praktijken, ze kan support van bepaalde 
ongewenste praktijken ondermijnen, condities scheppen waaronder bepaalde 
praktijken die juist wel gewenst zijn zich kunnen ontwikkelen. Beleidsmakers 



Het wereldbeeld van praktijken 

 169 

kunnen dus allerlei activiteiten ondernemen, maar de rode draad tussen deze op-
sommingen is steeds ‘praktijken’ en daar ligt een belangrijke verschuiving ten 
opzichte van neoliberale gedragsmaakbaarheid. Zoals Schatzki opmerkt: ‘notice 
how little of these tasks focuses on the behavior of individuals as such’ (Schatzki, 
2015: 22). 
 In een praktijkenbenadering vindt dus een belangrijke omslag plaats ten op-
zichte van neoliberaal maakbaarheidsbestuur. ‘Starting with a social practice on-
tology can result in a different problem framing than one that begins with observ-
able behaviour’ (Maller & Strengers, 2015: 197). Praktijkenbenaderingen 
impliceren ‘decentering the individual’, zoals in paragraaf 5.2 gezien. En daaruit 
volgt voor beleid en bestuur dat gedragsbeheersing het verkeerde ontologische 
vertrekpunt is. Dat volgt logisch uit het uitgangspunt dat niet individuen maar 
praktijken de primaire ‘units of analysis’ zijn. Door niet langer individuen maar 
sociale praktijken in het middelpunt te zetten vormen theorieën over sociale prak-
tijken een kritisch alternatief voor ‘behaviorisme’. Vooral Elisabeth Shove (2010) 
heeft deze wending in gang gezet, waarna anderen volgden (Shove et al., 2012; 
Strengers & Maller, 2015). Het interveniëren in gedragspatronen raakt volgens 
praktijkenauteurs slechts het topje van de ijsberg, want is enkel de zichtbare ui-
terlijke kant van praktijken waar gedragingen van individuen onderdeel van zijn 
(Strengers & Maller, 2015a). Wanneer praktijkenbenaderingen inderdaad het 
juiste perspectief op menselijk handelen schetsen is een interventiemodel dat daar 
geen rekenschap van geeft en zich enkel op het individu richt ineffectief, aldus 
Shove et al. (2012: 144): ‘A language of driving forces does not capture the extent 
to which forms of practical knowledge, meaning and competence are themselves 
forged and reproduced through the process of doing.’  
 Het alternatief van praktijkenbenaderingen is niet zozeer een meer holistische 
aanpak, maar een herdefiniëring: het is geen uitbreiding of complementering van 
beleidsbenaderingen, maar een perspectiefwisseling (Strengers & Maller, 2015a). 
Dat betekent volgens Strengers & Maller – toegepast op interventies rond duur-
zame consumptie – (2015a: 2): ‘(…) rather than individuals and their environ-
mental attitudes, behaviours or choices, consumption is repositioned as a “mo-
ment” in practice (…) rather than a means and end in and of itself.’ Of zoals Shove 
et al. (2012: 147) het formuleren, een praktijkenbenadering van beleidsinterventie 
‘turns the problem away from that of individual behaviour and prompts us to think 
about what “bad” elements might be’ – in tegenstelling tot ‘bad behaviour’. Na-
tuurlijk wordt het individu hiermee niet volledig buiten spel gezet, want uiteinde-
lijk zijn het mensen die activiteiten in praktijken ontplooien. Maar toch verschilt 
een praktijkenbenadering radicaal van gedragsmaakbaarheid omdat uiteindelijk 
verandering in praktijken en niet verandering van individuen het doel en object 
van beleidsinterventie zijn (Schatzki, 2015).  
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 Hierdoor bieden praktijkenbenaderingen ook verzachting ten opzichte van de 
neoliberale responsabiliseringsstrategieën, juist door de relativering van de druk 
op het individu en zijn gedrag (Walker, 2015). Shove et al. (2012) stellen dat in-
terventies rondom praktijken oog moeten hebben voor en moeten aansluiten bij 
de ‘carreers’, bij het historische traject van praktijken. Willen praktijken overle-
ven dan is het cruciaal dat ze resources en welwillende practitioners beschermen 
en bewaren. Beleidsinterventie vanuit praktijkenbenaderingen impliceert daar-
naast ook besef voor de sociale bedding waarin het individuele handelen zich ont-
wikkelt. Of anders gezegd, ze heeft oog voor de maatschappelijke voorwaarden 
waaronder individuen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Beleid kan zich dan 
richten op de sociale en materiële condities waaronder individuen gestimuleerd 
worden tot zelfstandig handelen (Walker, 2015).  
 Dit begrensde alternatief tegenover neoliberale gedragsmaakbaarheid zou ik 
een kwestie van neosociale matiging willen noemen. Interveniëren door praktij-
ken als object van interventie te nemen tempert de focus op het individu. De notie 
van praktijken is neosociaal door de wijze waarop het zich tegenover neolibera-
lisme positioneert. Door praktijken als uitgangspunt te nemen wordt bij het ex-
treme punt van individualisme wegbewogen, zonder naar het andere extreme punt 
van collectivisme door te schieten. De notie van praktijken erkent immers de ra-
dicale sociale inbedding van het individuele handelen, maar zonder determinis-
tisch en collectivistisch te worden. Zoals in paragraaf 5.2 besproken: het individu 
handelt binnen praktijken, maar wordt vervolgens ook drager van praktijken en 
kan die derhalve ook weer als ‘agent’ bijsturen. De notie van praktijken is dus een 
heroriëntatie op de sociale bedding, zonder terug te grijpen op modernistische en 
nostalgische beelden van gemeenschap of collectiviteit die niet haalbaar of on-
wenselijk zijn. Het ‘neo’ van neosociaal zit dus hierin dat praktijkenbenaderingen 
binnen het continuüm van individualisme versus collectivisme een realistische 
tussenpositie innemen. Het is een tussenpositie die uiteindelijk het dualisme van 
collectivisme/individualisme zelfs wil overstijgen (Reckwitz, 2002). ‘Neosociaal’ 
staat zo voor een hernieuwde kijk op het sociale onder de structurele condities van 
de laatmoderniteit, namelijk die van fragmentatie en pluraliteit.93 
 
Een conditionerende rol voor management 
Theorieën over sociale praktijken werpen niet alleen een ander licht op beleidsin-
terventie in contrast met de neoliberale fixatie op gedragsbeheersing, maar bevat-
ten ook aanknopingen voor een begrensd alternatief voor neoliberale maakbaar-
heid in de gedaante van ‘managerialisme’ of ‘New Public Management’. Zeker 
eerste-generatieauteur MacIntyre heeft radicale kritiek op dit moderne manage-
rialisme, het is zelfs de kern van zijn kritiek op de moderne moraliteit (MacIntyre, 
2007; Overeem & Tholen, 2011; Beadle, 2017; Knight, 2017). Het probleem met 
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managerialisme is volgens MacIntyre het volgende: ‘Management is both an in-
strument and perpetrator of manipulation, and especially in the case of public  
managers, they contribute to the manipulative character of the modern state’ 
(Overeem & Tholen, 2011: 730).94 Dit sluit aan bij zorgen die in hoofdstuk 3 ook 
zijn verwoord: het probleem van instrumentalisme, waardoor niet-instrumentele 
waarden worden verdrukt. Desondanks betekent dit niet dat MacIntyre de activi-
teit van management als zodanig afwijst. Management is problematisch, maar ook 
noodzakelijk en moet daarom een erkende maar begrensde plaats krijgen. 
 Om te zien hoe MacIntyres argument verloopt is het eerst van belang een 
centraal onderscheid in zijn definitie van sociale praktijken te begrijpen. Daarin 
spreekt MacIntyre (2007) allereerst van ‘internal goods’, zoals in paragraaf 5.2 
besproken. Deze frase wijst echter tegelijkertijd ook op het bestaan van ‘external 
goods’. De ‘internal goods’ zijn inherent verbonden aan de centrale activiteit van 
een bepaalde praktijk: zonder die ‘goods’ bestaat een praktijk niet, aldus 
MacIntyre. Dat ligt anders voor de ‘external goods’ van een praktijk, die zijn ook 
los van een specifieke praktijk verkrijgbaar. Deze ‘external goods’ zijn juist 
verbonden met de institutionele bedding waarin praktijken gestalte krijgen. 
Praktijken vinden plaats binnen instituties, aldus MacIntyre: onderwijs vindt 
plaats in een schoolgebouw, ziekenzorg bijvoorbeeld in een ziekenhuis. De 
instituties zijn noodzakelijkerwijs ‘concerned with what I have called external 
goods. They are involved in acquiring money and other material goods; they are 
structured in terms of power and status, and they distribute money, power and 
status as rewards’ (MacIntyre, 2007: 226).  
 Management is vervolgens, aldus MacIntyre, vooral gericht op de realisering 
van de ‘external goods’ en de ‘instituties’. Dat is zijn belangrijkste punt van zorg: 
‘The moral problem of management, MacIntyre suggests, is that it is mainly 
occupied with the attainment of external goods at the cost of internal goods and 
with the development of institutions at the cost of practices’ (Overeem & Tholen, 
2011: 732). Management richt zich op de instandhouding van de instituties 
waarbinnen praktijken kunnen floreren, maar daardoor kunnen praktijken ook 
gemakkelijk onder druk komen te staan. Door een teveel aan focus op de ‘external 
goods’ kunnen namelijk de ‘internal goods’ uit het oog verloren worden, zo 
betoogt MacIntyre. De internal goods van een praktijk zijn ‘always vulnerable to 
the acquisitiveness of the institution, in which the cooperative care for common 
goods of the practice is always vulnerable to the competitiveness of the 
institution’ (MacIntyre, 2007: 226).  
 Dat MacIntyre management vervolgens niet radicaal afwijst is omdat praktij-
ken, ondanks dat management potentieel ondermijnend is, uiteindelijk niet zonder 
instituties en ‘external goods’ kunnen functioneren. De instituties vormen immers 
de infrastructurele voorwaarden voor een praktijk, zonder welke praktijken geen 
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‘internal goods’ kunnen realiseren. Instituties zijn van groot belang voor praktij-
ken, ze móeten de ‘external goods’ zelfs behartigen, juist ten dienste van de prak-
tijk met zijn ‘internal goods’: ‘Nor could they otherwise if they are to sustain not 
only themselves, but also the practices of which they are the bearers. For no prac-
tices can survive any length of time unsustained by institutions’ (ibid.: 226). On-
danks het gevaar van management voor praktijken noemt MacIntyre het dus toch 
een ‘good’. Het zijn vervolgens de deugden die de ontwikkeling van praktijken 
moet bevorderen en die praktijken moeten beschermen tegen de verleiding van 
‘external goods’. En andersom, sociale praktijken vormen een belangrijke bed-
ding waarbinnen deugden zich kunnen ontwikkelen, aldus MacIntyre (2007: 218).  
 In deze kijk wordt management een meer bescheiden plaats geboden. Het 
draait in MacIntyres benadering om een begrensde rol: ondersteunend, niet be-
heersend. Juist door het niet radicaal afwijzen (ondanks de scherpe kritiek) wordt 
een relatief gematigde positie ingenomen. Daarmee wordt een tussenpositie inge-
nomen in een gepolariseerd debat. Net zoals tegenover een teveel aan beleids-
ambities pleidooien voor fatalisme en de aanvaarding van tragiek te vernemen 
zijn, klinkt tegenover managerialisme vaak een pleidooi voor ‘ruim baan voor 
professionals’, voor herwaardering van professionele autonomie. Van de weers-
omstuit kan de kritiek omslaan in een roep om radicale bevrijding voor welke 
vorm van sturing en verantwoording dan ook. Dat doet echter geen recht aan de 
realiteit en noodzaak van sturing en principes van efficiëntie en effectiviteit die 
als zodanig wel legitiem zijn. Bovendien kan in de tegenhanger van manageria-
lisme, het professionalisme, ook een vorm van technocratie en paternalisme 
schuilgaan (Trommel, 2006). Ook is het überhaupt de vraag of de huidige roep 
om herwaardering van de professional niet lijdt aan romantiek: de hedendaagse 
professional heeft een veel ‘hybrider’ bestaan en moet juist in samenwerking met 
management zijn weg vinden (Noordegraaf, 2007). Zo beschouwd is de opgave 
dus om een betere balans te vinden tussen ‘managerialisme’ enerzijds en ‘profes-
sionalisme’ anderzijds. En precies dat is wat MacIntyres visie op management in 
relatie tot ‘external goods’ biedt. Een teveel aan instrumentalisme wordt begrensd 
door de bloei van praktijken te beschermen middels cultivering van deugden die 
als ‘buffer’ dienen richting de corrumpering door ‘external goods’ en ‘instituties’, 
zonder de noodzaak van de instrumentele logica volledig te ontkennen. 
 De zogenoemde ‘normatieve praktijkenbenadering’ heeft zich in dit spoor van 
MacIntyre verder ontwikkeld. Deze benadering van sociale praktijken waarin 
vooral de ‘normatieve structuur’ verder is uitgediept, beoogt juist tegenover de 
dominante instrumentele rationaliteit in publieke professies de waardenrationali-
teit weer te herwaarderen (Hoogland & Jochemsen, 2000; Glas, 2017). Deze 
school heeft in het bijzonder de idee van een telos of ‘internal good’ verder ver-
diept en conceptueel scherper uitgewerkt.95 De filosofie van VU-filosoof Herman 
Dooyeweerd wordt daarin verbonden met inzichten van Wittgenstein, Taylor en 
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vooral MacIntyre om het normatieve appel dat van de teleoaffectieve structuur 
van een praktijk uitgaat te begrijpen en om de ‘gelaagdheid’ aan normatieve di-
mensies van een praktijk te kunnen analyseren (Hoogland, 2019). Zo identificeren 
zij drie dimensies of ‘lagen’ in de normatieve structuur van een praktijk. Ten eer-
ste is er de ‘kwalificerende’ dimensie. Hier gaat het om datgene wat het meest 
kenmerkend is aan een praktijk. In het kwalificerende aspect staat de ‘bestem-
ming’ of ‘bedoeling’ van een praktijk centraal en identificeert daarmee wat de 
specifieke verantwoordelijkheid van de actoren binnen die praktijk is (Jochemsen 
& Glas, 1997: 75). Dit is wat MacIntyre de ‘internal good’ noemt. Deze bestem-
ming is cruciaal voor de identiteit en koers van een praktijk. ‘De bestemming van 
een praktijk bepaalt ook welke handelingen voor de praktijk kenmerkend zijn en 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling of ontplooiing ervan’ (ibid.: 68). Ten 
tweede bestaat de normatieve structuur van een praktijk uit een ‘funderende’ di-
mensie. Dat betreft de technische activiteiten die nodig zijn voor een bepaalde 
praktijk. Hier gaat om de benodigde competenties, de vereiste vakkennis en wat 
MacIntyre de ‘standards of excellence’ noemt. Ten derde is er de ‘conditione-
rende’ dimensie. Hier gaat het om aspecten die conditioneel zijn voor de ontwik-
keling van sociale praktijken, zoals juridische en economische aspecten (de ‘ex-
ternal goods’ van MacIntyre). 
 Goede praktijkuitoefening bestaat vervolgens daarin, aldus de normatieve 
praktijkenbenadering die voortbouwt op de sociale praktijken theorie van 
MacIntyre, dat elk van deze dimensies rechtgedaan wordt. De kwalificerende, 
funderende en conditionerende dimensies worden ook wel ‘regels’ genoemd (net 
zoals Wittgenstein en Schatzki dat ook doen), die tezamen als ‘constitutief’ gezien 
worden voor een praktijk. ‘Iedere praktijk kan aldus worden getypeerd aan de 
hand van de specifieke constellatie van constitutieve normatieve principes en 
regels die voor elke praktijk gelden’ (Jochemsen & Glas, 1997: 75). In een goede 
praktijkbeoefening worden deze dimensies niet alleen allemaal rechtgedaan, maar 
ook gelijktijdig ontwikkeld, waarbij gesproken wordt van een ‘simultane 
realisatie van normen’ (ibid., 76). Goede praktijkbeoefening realiseert niet alleen 
wat kwalificerend is – het ‘internal good’ – maar realiseert tegelijkertijd ook de 
funderende en conditionerende dimensies. Bijvoorbeeld: in een goede 
onderwijspraktijk wordt niet alleen aan ‘vorming’ gewerkt (het kwalificerende 
aspect, de internal good), maar ook aan goede financieel-economische kaders en 
goede schoolgebouwen en andere benodigdheden (de conditionerende dimensie, 
de external goods).  
 Deze uitweiding over de normatieve praktijkenbenadering is niet slechts een 
demonstratie van een theorie die in het verlengde ligt van MacIntyres werk. Het 
is bedoeld om een belangrijk punt te maken over de manier waarop begrensde 
ruimte aan management wordt geboden. Want hoewel ook met deze benadering 
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de dominantie van New Public Management stevig geproblematiseerd kan wor-
den, wordt nog ruimer dan bij MacIntyre de blijvende betekenis van management-
activiteiten voor de ontwikkeling van praktijken erkend. Terwijl MacIntyre uit-
eindelijk een tegenstelling tussen ‘internal’ en ‘external’ laat staan (en in het 
verlengde daarvan het onderscheid van praktijk en institutie), geeft de normatieve 
praktijkenbenadering management een plaats binnen haar concept van praktijken. 
Management vervult in veel publieke professies en praktijken (zoals zorg en on-
derwijs) een conditionerende functie. Daarmee wordt dus enerzijds uitgedrukt dat 
de economische dimensie (waarop management veelal is gericht: efficiëntie, ef-
fectiviteit) niet leidend mag zijn: dat is voorbehouden aan het kwalificerende as-
pect van een praktijk. Anderzijds is de typering van management als ‘conditione-
rend’ wel een erkenning van de positieve en benodigde rol die management kan 
spelen. Deze positie van management onderstreept de ondersteunende rol binnen 
praktijken (zie ook Buijs, 2016). Aldus wordt de bescheiden positie van manage-
ment theoretisch sterker uitgewerkt, en daarmee ook de genuanceerde tussenpo-
sitie tussen managerialisme enerzijds en professionalisme anderzijds.96 
 
Coproductie met respect voor pluraliteit 
Een derde patroon van laatmodern maakbaarheidsbestuur is de beweging naar 
(netwerk- en/of meta-)governance. Bezwaren bij deze politiek-bestuurlijke vorm 
van publieke samenwerking zijn het sterk instrumentele karakter van bestuurs-
kundige netwerkbenaderingen en de tendenties richting ‘integraal’ beleid waar-
mee de diversiteit van actoren gepoogd wordt in één groot geheel te krijgen, waar-
door de pluraliteit van actoren en maatschappelijke ordening onder druk komt te 
staan. Dat praktijkenbenaderingen het einde van beheersingsdenken betekenen 
(de stelling die in paragraaf 5.3 centraal stond), geldt ook voor netwerkgovernance 
– of júíst voor netwerkgovernance. Het inzicht dat de overheid geen subjectpositie 
heeft ten opzichte van de samenleving betekent dat ze niet goed in staat is een 
netwerk vanuit een overzichtspositie te besturen of te arrangeren. Ook het besef 
van de inherente eigen dynamiek van praktijken impliceert dat in netwerksamen-
werking de overheid maatschappelijke actoren praktisch gezien nooit kan beheer-
sen. En het gegeven dat praktijken altijd ‘open-ended’ zijn en dus inherent on-
voorspelbaar geldt misschien zelfs des te sterker voor samenwerking in een hele 
reeks van praktijken. 
 Dit alles betekent echter niet dat vanuit praktijkenbenadering bestuurlijke sa-
menwerking in netwerken (netwerkgovernance) onzinnig is. De idee van samen-
werkende actoren betekent vertaald in de ontologie van praktijken dat een ‘nexus 
van praktijken’ betrokken is bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. 
In de sectie over ‘bescheiden beleidsontwikkeling’ werd al gesproken van ‘dis-
persed governance’, samenwerking in clusters van praktijken. Ook Shove et al. 
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(2012) zien het belang van deze benadering. Zij stellen (met een casus over duur-
zaamheid): beleidsmakers ‘have an obvious role in bringing existing actors to-
gether (…) as part of a deliberate strategy to reconfigure the character and the 
distribution of the elements of which more sustainable practices could be made, 
and in seeking to break the ties that hold other less sustainable arrangements in 
place’ (2012: 161). Ook in meer algemene zin erkennen Shove et al. de rol van 
beleid in de ontwikkeling van sociale netwerken: ‘It is nonetheless possible that 
policy interventions, past and present, are cumulatively significant for the texture 
of the social fabric and hence for the routes through which recruitment and defec-
tion occurs’ (ibid.: 160). Hoewel praktijkenbenaderingen dus aansluiten bij beleid 
in netwerken is het niet simpelweg de bevestiging ervan. Het wereldbeeld van 
praktijken biedt juist aanknopingspunten om de uitgangspunten van de beleids-
matige benaderingen van sociale netwerken en netwerksamenwerking rond pu-
blieke zaken te herzien. 
 Een veelgehoorde zorg over de laatmoderne samenleving is het (dreigend) ver-
lies aan sociale cohesie. Gevreesd wordt voor de desintegratie van het maatschap-
pelijk lichaam (zie Schinkel, 2008). Een belangrijke analyse die hieraan ten 
grondslag ligt is die van Zygmunt Bauman (2000) over de ‘vloeibare moderniteit’, 
de idee dat alle voorheen ‘vaste’ sociale structuren verbrokkelen en onzekerheid 
navenant toeneemt. Het is tegen die achtergrond dat veel maatschappelijke net-
werken worden ontwikkeld, wat in hoofdstuk 2 met Trommel (2009) ‘New Social 
Governance’ is genoemd: interventies om het sociale weefsel van de samenleving 
te herstellen. Precies deze sombere kijk op de ontwikkeling van de laatmoderne 
sociale ordening wordt door praktijkenbenaderingen geproblematiseerd. Vanuit 
het wereldbeeld van praktijken gezien is de diagnose verkeerd die ten grondslag 
ligt aan veel behoefte aan dergelijk sociaal beleid: zowel de idee van ‘vloeibaar-
heid’ als de verbrokkeling van een ‘geheel’ zijn misplaatst. Sociale samenhang is, 
vanuit praktijkenperspectief, nooit een groot geheel, maar een ‘nexus of intercon-
nected practices’, zoals in paragraaf 5.2 geschetst. Dat dwingt tot relativering van 
al te veel verlangen naar integratie en sociale cohesie: eenheidsdenken doet geen 
recht aan de maatschappelijke realiteit. Ook de idee van vloeibaarheid en erosie 
van het sociale is misplaatst vanuit een praktijkenperspectief. Niet alleen in solide 
instituties bestaat sociale ordening; ze dient zich ook aan in het handelen zelf, in 
de sociale praktijken. Het handelen zelf kent een ordenende structuur en samen-
hang (meanings, competences, materialities – om met Shove et al. (2012) te spre-
ken).97 Wat praktijkenbenaderingen dus doen is de aandacht vestigen op de im-
pliciete maar zeer wel aanwezige sociale samenhang. Praktijkenbenaderingen 
relativeren derhalve de noodzaak tot een ‘verkrampte’ benadering van sociale sa-
menhang en dito rol van de overheid om dat te bewerkstelligen. Wat het wereld-
beeld van praktijken hier doet is, preciezer gezegd, het matigen van het verlangen 
naar perfectie en het creëren van meer ruimte voor ambivalenties.  
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 Vervolgens biedt het wereldbeeld van praktijken een aanvullend criterium om 
samenwerking in netwerken vorm te geven. Daar waar toch met tal van maat-
schappelijke partijen in netwerken samengewerkt wordt om publieke problemen 
aan te pakken biedt het inzicht dat al die partijen sociale praktijken zijn met een 
eigen teleoaffectieve structuur aanleiding om politiek-bestuurlijke terughoudend-
heid te betrachten. Vooral de theorie van praktijken waar de analyse van de nor-
matieve structuur centraal staat (zie vorige sectie) is hierbij behulpzaam. Wat 
geldt voor beleidsinterventies in en het management van een individuele praktijk, 
geldt ook voor beleidsinterventie in en het management van een netwerk van prak-
tijken: ze moet rekening houden met de normatieve structuur, de intrinsieke aard, 
van de betreffende praktijk (Van Putten & Van Steden, 2018; Van Steden, Van 
Putten & Hoogland, 2019). Een beleidsnetwerk of een veelheid van maatschap-
pelijke actoren die betrokken worden bij de realisering van beleid verschijnen 
vanuit het wereldbeeld van praktijken niet slechts als actoren met belangen, be-
paalde kennisbronnen en afhankelijkheden, maar zijn evengoed praktijken met 
een bepaalde normatieve structuur, met een ‘bedoeling’ of ‘kernfunctie’ (zie pa-
ragraaf 3). De bijdrage die een ‘actor’ levert in een netwerk hangt dus voor een 
belangrijk deel af van de bedoeling van de praktijk. Niet alleen zijn belang en 
behoefte, maar vooral zijn normatieve structuur is leidend (of zou dat moeten 
zijn). Een netwerk van betrokken actoren of maatschappelijke partijen is dus 
evengoed een verzameling van ‘arrays of activities’ met teleoaffectieve struc-
turen.  
 Wat betekent dit voor beleidsmakers? Ten eerste heeft de beleidsmaker nóg 
een factor waarmee hij rekening dient te houden bij het smeden van samenwer-
kingsverbanden, namelijk dat de maatschappelijke actoren die verantwoordelijk 
worden voor het oplossen van een bepaald probleem moeten passen bij de norma-
tieve structuur van een praktijk. Dit is bovendien een complicerende factor met 
het oog op maakbaarheidsambities, want het bevat aanvullende condities waaron-
der wel/niet in netwerken tot samenwerking gekomen kan worden.98 Ten tweede 
impliceert deze normatieve dimensie dat van beleidsmakers een zekere terughou-
dendheid of bescheidenheid verwacht mag worden. Zoals in paragraaf 5.3 al ge-
noemd, de overheid kan én mag maatschappelijke praktijken niet beheersen, want 
ze gaat niet over de ‘zin’ van een bepaalde praktijk. Interveniëren in netwerken 
ligt in het verlengde hiervan: de beleidsmaker heeft de veelheid aan normatieve 
dimensies in het netwerk te respecteren en kan daar hooguit bij aanknopen. Met 
respect voor en erkenning van deze normatieve structuur van praktijken wordt ten 
derde ook het instrumentele karakter van netwerkmanagement begrensd. De lens 
van praktijken wijst op inherente normatieve of morele structuren, brengt met an-
dere woorden de ‘waardenrationaliteit’ weer in het spel. Ten vierde wordt precies 
hierdoor de maatschappelijke pluraliteit verder verankerd in netwerkgovernance. 
Het appel dat uitgaat van de normatieve structuur van praktijken is immers dat 
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daaraan bestuurlijk recht gedaan moet worden. Dat staat haaks op uniformerende 
tendensen in sociaal beleid. 
 
5.5  Slot: de praktijk als maatstaf 
In dit hoofdstuk stond de zoektocht naar een alternatief wereldbeeld voor bestuur 
en beleid centraal. De opgave was een wereldbeeld te vinden dat het machinemo-
del en daarmee het maakbaarheidsdenken in bestuur en beleid vervangt en van 
een begrensd alternatief voorziet. Daartoe is in dit hoofdstuk aangeknoopt bij de 
suggestie dat politiek en bestuur meer de praktijk van het samenleven in acht moe-
ten nemen. Over deze stelling is betoogd dat het begrip ‘praktijk’ kan verwijzen 
naar theorieën over sociale praktijken waarin een alternatief wereldbeeld schuil-
gaat. Van dit wereldbeeld van praktijken is vervolgens beargumenteerd dat die 
een radicaal contrast vormt met het wereldbeeld van de machine en daarmee ook 
beheersingsdenken, maakbaarheidsbestuur, ondermijnt. Ten slotte is in het laatste 
deel van dit hoofdstuk geschetst hoe praktijkenbenaderingen ook een construc-
tieve zijde hebben en bouwstenen bieden voor een politiek-bestuurlijk gematigde 
stijl van beleidsinterventie en management. Daar is beargumenteerd dat het we-
reldbeeld van praktijken voorbij maakbaarheidsrelativisme komt en een be-
grensde ruimte creëert voor politiek-bestuurlijke activiteit en in het bijzonder ook 
neoliberale patronen van maakbaarheidsbestuur begrenst en van alternatieven 
voorziet. 
 Op basis van de analyse in dit hoofdstuk kan geconstateerd worden dat het 
wereldbeeld van praktijken niet alleen met het machinemodel van de maakbaar-
heid en neoliberaal maakbaarheidsbestuur kan temmen, maar ook ontsnapt aan de 
problemen die in hoofdstuk 3 zijn geïdentificeerd bij maakbaarheid en het machi-
nemodel. Welbeschouwd neemt het wereldbeeld van praktijken juist de praktische 
problemen met maakbaarheidsbestuur als uitgangspunt, als startpunt van het den-
ken over beleidsinterventie. Het gaat in praktijkenbenaderingen om niet minder 
dan een radicale omkering. Zoals Freeman et al. (2011: 130) stellen: ‘Asking 
about practices draws our attention back to the complex “messiness” of policy 
making, of the twists and turns by which policy is ultimately produced and per-
formed. It counters top-down, macro explanations of policy, which typically ap-
peals to grand narratives of change (…). It renews a focus on the bottom-up trans-
lations of policy initiatives by local actors, providing alternative ways of 
explaining local diversity or differential outcomes.’ Praktijkenbenaderingen ac-
centueren precies datgene wat het machinemodel wil negeren: de onvoorspelbaar-
heid, complexiteit, inherente openheid en steeds optredende onbedoelde gevolgen 
– belangrijke praktische problemen bij het machinemodel – worden juist als uit-
gangspunt genomen in praktijkenbenaderingen. 
 Bovendien nemen praktijkenbenaderingen ook diverse normatieve bezwaren 
als uitgangspunt voor de conceptualisering van beleidsinterventie, waarmee ze 
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ook helpen om daadwerkelijk buiten het denkschema van perfectionering te tre-
den. Deze sensitiviteit voor de normatieve bezwaren krijgt verder gestalte in de 
aansluiting bij het ethos van gematigdheid (hoofdstuk 4). Dat gebeurt door de 
omarming van pluraliteit, door de werkelijkheid als veelheid van onherleidbare 
praktijken te zien die niet als totaliteit benaderd mag worden. De pluraliteit komt 
ook tot uitdrukking in de idee dat elk van die praktijken een eigen normatieve 
structuur of telos heeft. Daarmee wordt tevens het instrumentalisme begrensd en 
wordt dus tegemoetgekomen aan het bezwaar van de trivialisering. Het voorop 
plaatsen van de inherente eigen dynamiek van praktijken en hun onvolmaaktheid 
valt ook te begrijpen als openheid naar ambivalenties van het samenleven. Het 
ethos van gematigdheid werkt concreet door in de focus op bescheiden beleids-
ontwikkeling. Ook de mentaliteit van de zachtmoedigheid krijgt een vervolg in de 
neosociale focus van beleidsinterventies. Praktijkenbenaderingen tonen zich al-
lergisch voor individualistisch denken in beleid, waarmee specifiek ook neolibe-
rale vormen van maakbaarheidsbestuur begrensd kunnen worden. 
 Het verhaal van dit hoofdstuk kan dus goed samengevat worden in de idee dat 
de praktijk de maatstaf voor beleidsontwikkeling wordt. Zoals uitgewerkt is dat 
bepaald geen platte suggestie: het gaat dan om erkenning van de logica’s die in 
het praktisch handelen verborgen zitten en dat zowel praktisch als normatief ge-
zien structureren. Dit behelst natuurlijk geen beschrijving van de feitelijke toe-
stand. In werkelijkheid zijn tal van onmatige overheidspraktijken zichtbaar – de 
aanleiding voor deze studie ligt immers in het gevaar van ‘gulzig bestuur’. Hier is 
daarom van belang nogmaals te onderstrepen dat dit verhaal over praktijken een 
theoretisch vocabulaire is dat kan helpen beleid en bestuur te begrenzen. Dat in 
werkelijkheid veel gulzige beleidspraktijken bestaan is dus geen ondermijning 
van het betoog in dit hoofdstuk. Wat dit hoofdstuk biedt, is een conceptuele lens 
om anders naar die (gulzige of gematigde) beleidspraktijken te kijken. Het we-
reldbeeld van praktijken geeft een realistischer kijk op de condities voor beleids-
interventie. 
 Een zorgpunt bij dit vocabulaire kan zijn dat het respecteren van praktijken 
(met bijbehorende logica’s of normatieve structuren) door beleidsmakers kan lei-
den tot een wildgroei aan onwenselijke praktijken. Niet alle maatschappelijke 
praktijken zijn als goed te beschouwen. Valt daartegen nog op te treden vanuit 
een praktijkenperspectief? Het valt buiten het bestek van dit hoofdstuk deze kwes-
tie goed op te lossen. Voor nu moeten twee opmerkingen volstaan. Ten eerste: een 
praktijkenbenadering impliceert inderdaad principiële terughoudend met ingrij-
pen in foute praktijken, omdat vanuit dit perspectief beseft wordt dat radicale be-
heersing niet mogelijk is en omdat niet elke onwenselijkheid een basis is voor 
interventies – dat is de consequentie van pluraliteit als waarde. Dat neemt echter, 
ten tweede, niet weg dat tegenover foute praktijken wel degelijk vanuit de over-
heid opgetreden kan worden. Een aanknopingspunt kan gevonden worden in het 
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inzicht dat sociale praktijken altijd ook een ‘regulatieve dimensie’ bevatten. De 
normatieve praktijkenbenadering vraagt daarvoor de aandacht (Jochemsen & 
Glas, 1997; Hoogland, 2019). In deze regulatieve dimensie gaat het om de rol die 
morele principes, levensbeschouwing en politieke overtuigingen (publieke waar-
den) spelen in sociale praktijken. Een moreel kader om praktijken mee te beoor-
delen en tegenover foute praktijken beleidsmatig te kunnen optreden is dus be-
paald niet afwezig in een wereldbeeld van praktijken.  
 Ter afronding: dit boekdeel beoogt bouwstenen aan te leveren voor een filo-
sofie van bestuur en beleid ‘uit de ban van beheersing’. Wat ik in deze hoofdstuk-
ken vooral beoogde was het doorbreken van een alles-of-niets-redenering. In dis-
cussies over maakbaarheidsbestuur en het afscheid daarvan wordt vaak in 
absolute tegenstellingen gedacht (maakbaarheid versus tragiek, beheersing versus 
vrijheid). De veronderstelling is vaak dat wie beleid wil maken niet anders kan 
dan vanuit maakbaarheid optreden, de bestuurder die intervenieert zou niet buiten 
het denkbeeld van de machine kunnen (Terpstra, 1997). Maar deze veronderstel-
ling is te simplistisch gebleken. Het hoofdstuk over het ethos van gematigdheid 
heeft laten zien dat afwijzing van het ideaal van beheersing en het verlangen naar 
perfectie nog volop ruimte laat voor bestuurlijk en beleidsmatig handelen. Dit 
hoofdstuk over het wereldbeeld van praktijken onderstreept dit inzicht en heeft 
een stap verdergezet. Het denkfiguur van de machine blijkt geen noodzakelijke 
vooronderstelling om constructief over beleid en bestuur na te denken.  
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6. De ambachtsman als getemde maker 
 
 
 
 
 
 
Nu het ethos van beheersing en het wereldbeeld van de machine zijn vervangen 
door het ethos van gematigdheid en het wereldbeeld van praktijken komt de derde 
stap in de ontwikkeling van een filosofie van bestuur en beleid voorbij de maak-
baarheid in beeld. Dat betreft de vervanging van de derde dimensie uit het concept 
maakbaarheid: de persona van de maker, de problematisch gebleken figuur van 
de sociale ingenieur. De vraag is wat voor persona daarvoor in de plaats kan tre-
den. Zoals inmiddels duidelijk is geworden is de inzet in dit boekdeel een andere 
filosofie van beleidsinterventie en niet de algehele afwijzing ervan. Met betrek-
king tot de vervanging van de persona van maakbaarheid betekent dit dat de be-
stuurder of politicus als beleidsmaker gehonoreerd moet blijven, maar dan zonder 
de persona van de sociale ingenieur. We moeten daarom op zoek naar een voor-
stelling van een maker voorbij de maakbaarheid, een maker wiens ‘maken’ ont-
komt aan maakbaarheidsdenken. Analytisch preciezer, en in termen van hoofd-
stuk 1, is het de vraag of homo faber en zijn poièsis ook een andere persona kent 
dan de sociale ingenieur.  
 De vraag is dus of er ook een meer intrinsiek begrensde persona van homo 
faber bestaat, een type maker die zelfbewust vanuit het ethos van gematigdheid 
en het wereldbeeld van praktijken beleid maakt en zich dus kritisch verhoudt tot 
het ethos van beheersing en het (neoliberale) machinemodel. Het is de Ameri-
kaanse socioloog Richard Sennett die met zijn trilogie over de wereld van homo 
faber en vooral met zijn boek De ambachtsman (2008) – vervolgens ook met Sa-
men (2012) en Stadsleven (2018) – ons eraan herinnerd heeft dat de mens als ma-
ker naast de gestalte van de sociale ingenieur inderdaad ook nog een andere per-
sona kent: de ambachtsman.99 Preciezer gezegd: dat beeld van de ambachtsman 
als maker was er wel – Arendt en Popper refereerden er ook aan – maar het zicht 
erop als ander type maker dan de sociale ingenieur is verloren geraakt. In de mo-
derne politieke filosofie en techniekfilosofie is uit zicht verdwenen wat de am-
bachtsman wezenlijk anders maakt dan de sociale ingenieur (Achterhuis, 1998). 
Sennett brengt dit opnieuw in onze herinnering en geeft daarvan een bijzonder 
illustratieve analyse. 
 In dit hoofdstuk zal ik uitwerken dat de ambachtsman met recht als een ander 
type maker kan worden gehonoreerd. Vanuit het kader van de voorgaande vijf 
hoofdstukken wordt een analyse gegeven van de persona van de ambachtsman als 
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een getemde maker. Paragraaf 6.1 laat zien dat het type maken van de ambachts-
man radicaal ontsnapt aan het machinemodel en juist aansluit bij het wereldbeeld 
van praktijken. Paragraaf 6.2 betoogt vervolgens dat de ambachtsman niet alleen 
anders is dan de sociale ingenieur, maar ook veel sensitiever is voor problemen 
met maakbaarheidsdenken en zich daartegenover juist vanuit een ethos van ge-
matigdheid opstelt. Paragraaf 6.3 schetst hoe de persona van de ambachtsman zich 
kritisch verhoudt tot neoliberalisme en daartegenover ook verbonden is met wat 
in voorgaande hoofdstuk de ‘neosociale’ inzet is genoemd. Paragraaf 6.4 maakt 
de vertaalslag naar de wereld van bestuur en beleid. Daarin wordt geschetst hoe 
ambachtelijkheid verbonden kan worden met en bijdraagt aan begrenzing van 
(neoliberaal) bestuur en beleid. Paragraaf 6.5 sluit af met een reflectie op de im-
plicaties van deze herinterpretatie van homo faber voor het debat over bestuur en 
beleid voorbij de maakbaarheid. Dan zal blijken dat de ambachtsman niet alleen 
een concretisering is van voorgaande hoofdstukken, maar vooral ook een nieuwe 
dieptelaag aanbrengt in een filosofie van beleidsinterventie uit de ban van beheer-
sing. 
 
6.1  Een andere stijl van maken 
De sociale ingenieur is erop gericht, zo is in hoofdstuk 1 gezien, het noodlot radi-
caal aan zijn plannen te onderwerpen en een perfect geordende samenleving te 
realiseren. De sociale ingenieur handelt vanuit het wereldbeeld van de machine, 
met zijn objectiverende, rationalistische en zakelijke blik. Hoe verschilt de per-
sona van de ambachtsman hier van? Op het eerste gezicht zijn er vooral overeen-
komsten waarneembaar. Net als de ingenieur is de ambachtsman een maker en 
bedrijft hij een poiètische activiteit (Schuurman 1990): hij brengt artefacten tot 
stand die een zekere duurzaamheid en onafhankelijkheid hebben. Beide makers 
produceren objecten die ook nadat de handeling is uitgevoerd nog bestaan. Am-
bachtelijk werk is net als mechanisch werk een technische activiteit en daarin gaat 
het altijd om de verandering van de werkelijkheid. Techniek houdt verband met 
het klassieke Griekse woord techne, dat staat voor de menselijke capaciteit voor 
het vervaardigen van dingen. Techne drukte in de oudheid ook de essentie van 
ambachtelijkheid uit (Burford, 1972: 198 ev.). Techniek is een ‘vormingsmacht’ 
en maakt altijd gebruik van instrumenten of gereedschappen, wat zowel mecha-
nische als ambachtelijke techniek per definitie een ‘gereedschappelijke vormings-
macht’ maakt (Schuurman, 1990: 13). Op basis waarvan kan de claim gedaan 
worden dat ambachtelijk werk een wezenlijk ander type maken is, dat substantieel 
verschilt van de sociale ingenieur? Daarmee is de vraag vooral: wat is nu karak-
teristiek en uniek voor de werkwijze van een ambachtsman? Drie kwesties wor-
den voor het voetlicht gebracht: het onderscheid tussen klassieke en moderne 
techniek, de praktische werkwijze van de ambachtsman en zijn artistieke oriënta-
tie.  
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Klassieke techniek 
De verschillen in de technische activiteit tussen de mechanische en de ambachte-
lijke methode worden zichtbaar gemaakt door techniekfilosoof Egbert Schuurman 
(1990) in zijn boek Filosofie van de technische wetenschappen. Daarin benoemt 
hij een aantal onderscheidingen tussen beide vormen van techniek waaruit opge-
maakt kan worden dat de ambachtsman een wezenlijk ander type maker is. De 
ontologische verhouding van de ambachtsman tot de werkelijkheid is anders. 
Waar in het machinemodel de maker zich als subject boven de werkelijkheid 
plaatst en de werkelijkheid als geheel te beheersen object beschouwt, neemt de 
ambachtsman een minder distantiërende houding aan. De ambachtsman weet zich 
omgeven door het milieu waarin hij zich bevindt. Schuurman: ‘Hij is sterk gebon-
den aan wat de natuur levert en mogelijk maakt. Slechts incidenteel is er sprake 
van distantie tot de natuur’ (1990: 19). De klassieke (premoderne) ambachtsman 
was ook niet in staat zich boven de werkelijkheid te verheffen. Hij kon haar ook 
niet – in Heideggeriaanse termen – als grondstof ‘opvorderen’. De ambachtsman 
beschikte alleen over wat de natuur leverde, wat daarin ‘voorhanden’ was. Uni-
versalistisch denken past, als gevolg hiervan, ook niet bij de ambachtsman. Hij 
moet het doen met de particulariteit van de beschikbare materialen. Daarmee is 
het methodisch verschil tussen ambachtelijke en mechanische techniek groot. De 
ambachtelijke techniek is daarmee ‘als het ware in de natuur ingevoegd’ (ibid., 
1990: 19), in contrast tot de meer wetenschappelijke en technocratische aanpak 
van het machinemodel. Op basis van deze onderscheiding in ontologie en praxeo-
logie van de ambachtsman komt Schuurman tot de stelling dat de ambachtelijke 
benadering niet uitgaat van maakbaarheidsdenken, omdat het ontsnapt aan het 
technische wereldbeeld van de machine. De ambachtsman blijft functioneren bin-
nen ‘een groter geheel dat zelf niet-technisch is’ (Schuurman, 2014: 14).  
 Dat inderdaad een fundamenteel verschil bestaat tussen ingenieur en am-
bachtsman wordt verder duidelijk wanneer we naar de epistemologische dimensie 
van het maken kijken. Dan komt het zojuist genoemde woord ‘techne’ weer cen-
traal te staan. Analyse van dit begrip binnen de bredere typologie van klassieke 
kennisvormen helpt het onderscheiden karakter van klassieke techniek zichtbaar-
der te maken. Aristoteles’ typologie van kennis in de Ethica is hier instructief. 
Daarin worden drie intellectuele deugden of vormen van kennis onderscheiden: 
episteme, techne en phronesis (Flyvbjerg, 2001). In hoofdstuk 4 is dit al terloops 
benoemd, maar voor scherp zicht op de ambachtelijke benadering is het zinvol 
deze typologie nog even kort te recapituleren. De eerste kennisvorm is de epis-
teme, waarin het draait om universele inzichten en analytische kennis: ons begrip 
van (natuur)wetenschap of ‘science’. Dit is theoretische kennis, gericht op uni-
verseel inzicht, context-onafhankelijk. Daartegenover staan voor Aristoteles twee 
vormen van praktische kennis, die juist wel variabel en contextafhankelijk zijn. 
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De phronesis gaat over praktische wijsheid en oordeelsvermogen, zoals in hoofd-
stuk 4 benoemd. Het is morele kennis, nodig voor politiek handelen. De techne is 
een kennisvorm waarin het gaat om ‘know how’ en is ‘[b]ased on practical instru-
mental rationality governed by a conscious goal’ (Fyvbjerg, 2001: 57). Techne is 
dan de ‘kennis of het weten dat (…) in staat stelt iets tot stand te brengen’, het is 
een kennen verbonden aan het begrip poièsis, het maken (Visser, 2014: 15). 
 In de moderniteit is met het wereldbeeld van de machine sprake van ‘tech-
nisch-wetenschappelijk’ handelen, daarin is een synthese gemaakt tussen weten-
schap en techniek (zie hoofdstuk 1). In klassieke termen: een synthese tussen 
techne en episteme, waarbij de ontwikkeling van techniek een meer op weten-
schappelijke – universalistische en abstracte – leest geschoeide invulling krijgt. 
Maar een dergelijke synthese is niet noodzakelijk. Een andere benadering is mo-
gelijk. Techne is voor Aristoteles een wezenlijk zelfstandige kennisvorm, 
‘[o]mdat ook zij een eigen weten inhoudt, geen weten dat elders is verworven en 
vervolgens wordt toegepast’ (Visser, 2014: 87). Daarmee is ambachtelijk hande-
len, als activiteit die met behulp van de techne wordt uitgevoerd, een zelfstandige 
activiteit. Ambachtelijke techniek staat hier dus tegenover wetenschappelijke of 
theoretische kennis en activiteit. In plaats daarvan is de klassieke, ambachtelijke, 
techniek expliciet een vorm van praktische kennis.  
 Schuurman noteert hierover haast terloops dat ambachtelijke techniek ‘binnen 
de reikwijdte van de hand en zintuigen’ blijft (1990: 19-20). Deze korte typering 
bevat een cruciaal aanknopingspunt om de tot dusver nogal abstracte schets van 
het contrast tussen ambachtelijke en mechanische techniek te kunnen concretise-
ren. De ambachtsman van Richard Sennett (2008) is voor een belangrijk deel te 
lezen als een grote demonstratie van dit argument. Zijn boek gaat uitvoerig over 
de ‘handvaardigheid’ van de ambachtsman.100 Deze handvaardigheid analyseer ik 
nu verder, waaruit bovendien ook een volgend theoretisch inzicht volgt: namelijk 
dat de ambachtsman niet alleen contrasteert met het machinemodel maar daarte-
genover juist ook sterke verwantschap toont met het wereldbeeld van praktijken. 
In de beschrijving van ambachtelijk werk echoot de dynamiek van praktijken.  
 
Handvaardigheid 
Cruciaal voor het begrijpen van de praktische oriëntatie van ambachtelijk werken 
is het inzicht dat de ambachtsman werkt op basis van ervaringskennis. Niet geco-
dificeerde of systematisch neergeschreven theoretische inzichten zijn leidend in 
de ambachtelijke vervaardiging, maar ervaring vormt de belangrijkste kennisbron 
in het ambachtelijk werk (Goodsell, 1996; Van der Laan, 2006). Vakmanschap 
(zoals ‘craftsmanship’ wordt genoemd in de Nederlandse vertaling van Sennetts 
boek) is in essentie een ‘in hoge mate ontwikkelde vaardigheid’ (2008: 28), ook 
wel een ‘geoefende praktijk’ genoemd (ibid.: 47). Dat heeft een aantal dimensies 
die hier verder uitgelicht worden. 
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 Belangrijk is de sterke verwevenheid tussen hoofd en hand. Terwijl bij de so-
ciale ingenieur en het machinemodel ontwerp en uitvoering, denken en doen, ge-
scheiden zijn, geldt voor ambachtelijk werk dat deze juist nauw verbonden wor-
den. Inzicht ontwikkelt zich werkende weg: de ambachtsman is niet op bepaalde 
dagen aan het denken, terwijl hij op andere dagen aan het maken is. ‘The crafts-
man’s mind is going constantly, in tandem with her hands’ (Mintzberg, 1987: 
69).101 Sennett (2008: 55) bespreekt dit punt eerst in negatieve zin: wanneer hoofd 
en hand gescheiden raken ontstaan problemen en wordt ambachtelijkheid be-
dreigd. Aan de hand van gesystematiseerde en gedigitaliseerde ontwerpmethoden, 
waarbij de praktische vaardigheid van het handwerk niet meer wordt beoefend, 
sluipen bepaalde problemen naar binnen.102 Het ervaringsoog van praktijkmen-
sen, van de uitvoerders, identificeert problemen die bijvoorbeeld architecten van 
achter hun computer niet alleen niet zien, maar ook niet bedenken omdat ze niet 
vanuit de praktijk denken, aldus Sennett. 
 De vakman heeft zogezegd een ‘geoefende hand’ en die praktische oriëntatie 
van ambachtelijk werk kent verschillende dimensies. Ambachtelijke kennis is in 
belangrijke mate ‘belichaamde kennis’ (Van der Laan, 2006). De hand kan van 
alle ledematen uit het menselijk lichaam de meest gevarieerde functies vervullen 
en is daarmee cruciaal voor ambachtelijk werk. Maar belangrijker nog, de hand is 
zelf een bron van kennis, de hand is intelligent. Sennett laat zien ‘op welke manier 
deze bewegingen, plus de diverse grijpmanieren en de tastzin van de handen, ons 
denken beïnvloeden’ (2008: 171). Hij bespreekt dan het grijpvermogen, de tastzin 
en de gevoeligheid van de vingertop. ‘De vingers kunnen zonder bewuste intentie 
proactief, onderzoekend aanraken, zoals wanneer ze naar een bepaalde plaats op 
een object zoeken die de hersenen aan het denken zet; dit wordt ‘gelokaliseerde’ 
aanraking genoemd’ (ibid.: 175). Voor veel vaklieden is dat cruciaal. De ‘rule of 
the thumb’ waar rationalist Frederick Taylor (1911) zich zo tegen afzette staat 
hier centraal. Of zoals Mintzberg (1987: 66) het zegt: niet rationaliteit maar ‘in-
volvement, a feeling of intimacy and harmony with the materials at hand, devel-
oped through long experience and commitment’. Mentale processen zijn ingebed 
in lichamelijke handelingen, zijn onderdeel van lichamelijke processen (Van der 
Laan, 2006). 
 Veel van deze belichaamde kennis is vervolgens ook impliciete kennis. Zoals 
Mintzberg formuleert: ‘As a craftsman, she senses rather than analyzes these 
things’ (ibid.: 66). Deze impliciete of stilzwijgende kennis is de tacit knowledge 
die in voorgaande hoofdstuk is besproken, die zelf ook vaak fysiek of belichaamd 
is, een sensitiviteit die ‘ergens rond het middenrif begint’ (Van der Laan, 2006: 
75). Vakmanschap ontwikkelt zich op het punt van interactie tussen bewuste en 
onbewuste kennis, aldus Sennett. ‘Het proces van inslijten is wezenlijk voor elke 
vaardigheid, het omzetten van informatie en oefening in onbewuste kennis’ 
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(2008: 61). Bovendien wordt deze vaardigheid onderdeel van de habitus, het ge-
woontepatroon, van de ambachtsman. Hij gaat instinctief te werk. ‘Als we zeggen 
dat we iets ‘instinctief’ doen, hebben we het vaak over verrichtingen die zo’n rou-
tine voor ons zijn geworden dat we er niet over hoeven na te denken’ (ibid.: 61). 
Deze onbewuste kennis is voor een vakman een ankerpunt tijdens het maken. 
Daarom zijn continue veranderingen op de werkvloer, elkaar in snel tempo op-
volgende managementvernieuwingen en organisatieveranderingen, problema-
tisch voor vakmensen.103 De ontwikkeling van dergelijke onbewuste kennis en 
routinevorming vergt namelijk tijd en stabiliteit. 
 Wanneer kennis in de werkplaats van de ambachtsman wel geëxpliciteerd 
wordt dan is dat veelal geen geschreven maar gesproken instructie, gecombineerd 
met verbeelding. ‘De taal heeft er moeite mee lichamelijke handelingen uit te 
beelden en dat probleem is nergens zo evident als in taal die ons vertelt wat we 
moeten doen’ (Sennett, 2008: 203). Daarom zijn geschreven instructies vaak niet 
doeltreffend maar juist omslachtig. Het probleem van onwerkzame beschrijvin-
gen is dat ze datgene wat we vanzelfsprekend vinden ‘naar de oppervlakte van het 
bewustzijn moeten halen’ (ibid.: 208). Bovendien is veel instructieve taal vaak 
zakelijk, ‘ze smoren ook de gelijkenis, de metafoor, de bijwoordelijke kleur’ 
(ibid.: 208). Wanneer de ambachtsman gesproken instructies laat opschrijven zijn 
dat daarom veelal ‘expressieve instructies’, instructies waarbij het voorbeeld cen-
traal staat – ‘niet vertellen, maar laten zien’ (ibid.: 205) – waardoor de leerling de 
vakman kan imiteren. Dat kan bijvoorbeeld door ‘sympathieke illustratie’, waarin 
wordt aangesloten bij de empathie van de uitvoerder. Een andere mogelijkheid is 
‘decorbeschrijving’: vanuit verhaalvorm oriëntatie bieden. Een derde optie is het 
gebruik van metaforen, het gebruik van poëtische en symbolische taal (Sennett, 
2008; Van der Laan, 2006). Deze vormen overstijgen de onwerkzame technische 
beschrijvingen en verbinden in plaats daarvan vakmanschap met verbeelding. 
 Deze uitgebreide analyse van praktische kennis in de gedaanten van ervaring, 
belichaming, impliciete kennis en verbeelding maken gezamenlijk duidelijk hoe-
zeer de ambachtelijke methode contrasteert met het machinemodel van de sociale 
ingenieur waar de gerationaliseerde, theoretische en gesystematiseerde werkwijze 
centraal staat. Met deze beschrijving van ambachtelijk werk zijn inmiddels ook 
diverse centrale elementen van het handelen vanuit een wereldbeeld van praktij-
ken geïdentificeerd. De stilzwijgende kennis, praktische oriëntatie, gewoontevor-
ming en belichaming nemen daarin immers een belangrijke plaats in. De overeen-
komst tussen ambachtelijk werk en het wereldbeeld van praktijken is hiermee 
bepaald niet uitgeput; nog andere karakteristieken van dit wereldbeeld zijn te her-
kennen in beschrijvingen van ambachtelijk werk.  
 De werkplaats zelf kan als een ‘praktijk’ worden opgevat, of als de institutie 
waarin sociale praktijken plaatsvinden. In de werkplaats raakt een leerling/gezel 
ingewijd in het vak door kennismaking met vaak oude tradities. Het is ook door 
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oefening in concentratie en dus routine dat iemand dieper betrokken raakt bij het 
vak. In deze routinisering ligt geen verveling of geesteloosheid zoals vaak wordt 
gesuggereerd – ook door Sennetts leermeester Arendt. Herhaling is een manier 
waarop patronen ingeslepen worden en waardoor bekwaamheid toeneemt. Door 
herhaling van handelingen kan zelfkritiek ontwikkeld worden. ‘Voor de goede 
vakman is routine niet statisch; die ontwikkelt zich, de vakman wordt beter’ 
(2008: 298). Het hoeft ook helemaal niet tot middelmatigheid te leiden, zoals 
soms wel wordt beweerd. Volgens Sennett geldt het tegendeel: in herhaling en 
oefening draait het om verdere bekwaming in wat in praktijkenterminologie ‘in-
ternal goods’ heet. ‘Iets telkens opnieuw doen is stimulerend als het wordt geor-
ganiseerd als vooruitzien. De inhoud van de routine kan wijzigen, van gedaante 
veranderen en verbeteren, maar dat je het nog een keer mag doen is de emotionele 
beloning’ (ibid.: 199). Hij vergelijkt deze situatie zelfs met religieuze rituelen, 
met liturgie. Juist in de herhaling worden ze overtuigend, ze zijn bestendigend en 
zeker niet machinaal. En de participanten in de liturgie anticiperen er ook op, ze 
beseffen wat voor belangrijks staat te gebeuren.104 Repeterende activiteiten heb-
ben dus een stimulerende en vormende werking.  
 Vrees voor middelmatig werk is ook overbodig stelt Sennett omdat ‘goed 
werk’ de diepste drijfveer van een ambachtsman is. Kenmerkend voor 
vakmensen, van timmerman tot laborant en dirigent, is dat ze ‘goed werk willen 
leveren omwille van het werk zelf. Ze verrichten een praktische activiteit, maar 
hun arbeid is niet domweg een middel tot een ander doel. (…) De vakman 
vertegenwoordigt de bijzondere menselijke toestand van betrokkenheid’ (2008: 
27-28). Het doel van vakwerk is wat in de deugdethiek de ‘arete’, de 
voortreffelijkheid, heet. Dat betekent ook dat, ondanks het feit dat ambachtelijk 
werk sterk verbonden is met de traditie van een praktijk of werkplaats, innovatie 
altijd mogelijk is. ‘Het streven naar kwaliteit zal een vakman aansporen om 
vooruit te gaan, om beter te worden in plaats van slechts bij te benen’ (ibid.: 32). 
Of zoals Mintzberg zegt: ‘The product that emerges on the wheel is likely to be 
in the tradition of her past work, but she may break away and embark on a new 
direction’ (1987: 66). Daarbij hanteert de vakman ook, om nog een term uit de 
praktijkenbenadering te gebruiken, ‘standards of excellence’. De musicus, die 
Sennett veelvuldig als voorbeeld gebruikt, hanteert bij het bepalen van de goede 
toon uiteindelijk een objectieve maatstaf. ‘Wat muziek betreft hoeven we slechts 
vast te stellen dat geloof in juistheid aanspoort tot technische verbetering’ (2008: 
181). Moment van toetsing of het klopt is niet een ‘innerlijk oor’, maar het 
moment waarop de toon klinkt – iets wat de musicus bovendien met zijn 
vingertoppen gewaarwordt.  
 Ten slotte toont de ambachtsman ook besef voor wat in praktijkenterminologie 
de ‘normatieve structuur’ heet. Ambachtsmensen hebben oog voor normatieve 
dimensies van het handelen, en meer concreet zelfs voor de normatieve dimensies 
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van de materialen waarmee ze werken. Sennett spreekt in dat verband over de 
‘ontdekking van deugden in materiaal’ (2008: 157). Dan worden levenloze dingen 
menselijke eigenschappen toegedicht. Men gaat van ‘eerlijke’ en ‘vriendelijke’ 
bakstenen spreken, om goed metselwerk te beoordelen. Goodsell (1996: 9) haalt 
in dat verband een term van de achttiende-eeuwse filosoof Lessing aan die op 
basis van Aristoteles’ oorzakenleer spreekt over materialgerechtigkeit, vertaald 
als ‘doing justice to the nature of the material’. Daaruit spreekt besef van nor-
matieve eigenheid van de dingen. ‘Not merely dead matter or passive resource to 
be exploited at will, the material possesses unique properties that must be under-
stood and obeyed. Hence the material itself contributes to and becomes part of the 
end product’ (Goodsell, 1996: 9). Hierin klinkt door dat de materialen de am-
bachtsman niet willekeurig als grondstof ter beschikking staan; dit principe van 
materialgerechtigkeit daagt de ambachtsman juist uit ‘to treat the unique qualities 
of each medium with respect and to employ the medium in such a manner as to 
bring out its full potential’ (ibid., 1996:9).  
 
Artistieke dimensies 
Tot dusver is eerst het contrast tussen ambachtelijk werk en het machinemodel, 
en daarna de sterke verwantschap van de ambachtsman met het wereldbeeld van 
praktijken vanuit twee invalshoeken gedemonstreerd: door vergelijking tussen 
klassieke en moderne techniek en in het verlengde daarvan door analyse van de 
handvaardigheid van de ambachtsman. De analyse dat de ambachtsman inderdaad 
wezenlijk verschilt van de sociale ingenieur kan nog verder worden versterkt door 
een dimensie van ambachtelijk werk naar voren te brengen die tot dusver nog niet 
is besproken. En dat betreft het inzicht dat de klassieke techne een ruim begrip 
van technische activiteit heeft en daaronder ook artistieke activiteit verstaat (Vis-
ser, 2014).  
 Ambachtelijk werk is nauw verwant met kunstzinnigheid. Vooropgesteld, am-
bacht en kunst zijn niet hetzelfde. Pure kunst hecht niet aan ambachtelijkheid en 
niet elke ambachtsman heeft oog voor schoonheid of beoefent een ambacht die 
esthetische kwaliteit vergt. Een groot verschil tussen ambacht en kunst is dus dat 
de pure kunstenaar op geen enkele wijze interesse heeft in nuttigheid. Cruciaal bij 
ambachtelijk werk is echter dat ‘a craft consists of a body of knowledge and skill 
which can be used to produce useful objects’ (Becker, 1978: 864). Functionaliteit 
telt wel bij een ambacht: het werk moet ergens voor dienen. Tegelijkertijd speelt 
de esthetische dimensie een grote rol in veel ambachtelijk werk, en overstijgt am-
bachtelijkheid de instrumentele dimensie van het praktisch nut. ‘Some crafts in 
fact generate from within their own tradition a feeling for beauty and with it ap-
propriate aesthetic standards and canons of taste’ (Becker, 1978: 865).  
 Via deze esthetische dimensie kan de ambachtsman ook uniciteit gestalte ge-
ven en dus uitbreken uit de anonimiteit. Sennett bespreekt dat vanuit het voorbeeld 
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van steenbakkers uit de Romeinse oudheid, die hun ‘aanwezigheid’ mededelen in 
het product dat ze maakten. Bij aanwezigheid gaat het erom dat de maker ‘een 
persoonlijk kenmerk van zijn of haar aanwezigheid achter[laat] op het voorwerp’ 
(2008: 151). Het is een manier om te zeggen: ‘ik besta’. Het was voor de steen-
bakkers een manier om met politieke onderdrukking en anonimiteit om te gaan. 
Hierin ligt ook een waarde van materialiteit, aldus Sennett. ‘Natuurlijk kunnen we 
klei gewoon behandelen als een materiaal dat je nodig hebt om te koken en om 
een onderkomen te bouwen. Maar uitgaande van dat nuttigheidsprincipe zouden 
we het grootse deel van wat deze substantie cultureel van belang heeft gemaakt, 
tenietdoen’ (2008: 167). Anders gezegd, de esthetische dimensie van ambachte-
lijk werk doet boven de eentonigheid van nuttigheidsdenken uitstijgen en straalt 
uit dat de ambachtsman niet enkel in termen van economische functionaliteit 
denkt. 
 Nauw verwant hieraan is de methode waarmee de artistieke ambachtsman te 
werk gaat. De manier waarop deze esthetische dimensie gestalte kan krijgen is 
door improvisatie, betoogt Sennett. Ondanks hun onderdrukking konden de steen-
bakkers hun aanwezigheid tonen, juist door improviserend te werken. Als er cor-
recties op het ontwerp moesten worden gemaakt, bood dat de gelegenheid voor 
artistieke uitingen. ‘Veel ter aanpassing aangebrachte onregelmatigheden in Ro-
meins metselwerk veranderden in expressieve versieringen’ (2008: 156). Maar de 
voorkeur voor improviseren reikt verder. Ambachtsmensen kunnen moeilijk met 
blauwdrukken uit de voeten, aldus Sennett. ‘De goede vakman kent het belang 
van de schets’, maar hij weet niet precies wat hij gaat doen als hij start (ibid.: 293). 
De schets is informeel en de uitkomst staat bepaald niet vast bij de aanvang van 
het werk. Ook hierin wordt het contrast tussen ambachtsman en ingenieur zicht-
baar: de afwijzing van de blauwdruk onderstreept de al gememoreerde afwijzing 
van de technocratische scheiding tussen ontwerpen en uitvoeren. 
 De voorkeur voor improviseren wijst daarmee op het anti-mechanische ka-
rakter van ambachtelijk werken. Improvisatie is een stijl van ‘georganiseerde vrij-
heid’, biedt ruimte voor dynamiek en spontaniteit en staat daarmee op gespannen 
voet met het streven naar controle of beheersing (Boutellier, 2011). De keuze voor 
improviseren betekent dus ruimte voor onzekerheid en experiment in het ambach-
telijk werk. Momenten van controleverlies zijn goed voor het ambachtelijk werk, 
want ze bieden ruimte voor aarzeling en reflectie, en stimuleren zodoende de ont-
wikkeling van vaardigheden, aldus Sennett. De voorkeur voor improvisatie is niet 
alleen een keus voor het al doende ontwikkelen, maar ook een keuze voor een 
spelende benadering van werk. Ambachtelijk werk is gebaat bij spel, betoogt Sen-
nett. Spelenderwijs ontwikkelen we complexe vaardigheden, die ook van belang 
zijn in het werken. ‘Volgens Huizinga verliezen volwassenen als nuttigheid over-
heerst iets essentieels voor hun denkcapaciteit; ze verliezen de ongeremde 
nieuwsgierigheid die optreedt in de open (…) ruimte om te spelen’ (Sennett 2008: 
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301). Spel is een uitnodiging tot ontdekking en creativiteit, maar leert ook welke 
combinaties tussen doelen en middelen niet werken, ze leert dus ook grenzen. Het 
vermogen tot spelen is daarom een belangrijke bron voor ambachtelijk werk.  
 
6.2  Een probleemsensitieve maker 
De analyse van de persona van ambachtsman heeft tot dusver het inzicht opgele-
verd dat de ambachtsman wezenlijk een ander type maker is dan de sociale inge-
nieur. De poiètische activiteit van homo faber laat zich dus op een andere wijze 
dan die van de moderne maakbaarheid begrijpen en de vervolgvraag is in hoeverre 
deze klassieke ambachtsman ook ontsnapt aan de problemen met maakbaarheid. 
Gegeven het feit dat de werkwijze van de ambachtsman zich verbindt met het 
wereldbeeld van praktijken en zich distantieert van het wereldbeeld van de ma-
chine is het aannemelijk dat veel problemen met maakbaarheidsdenken zich niet 
in dezelfde mate voordoen. Tal van voornamelijk praktische problemen hangen 
immers nauw samen met het mechanistisch denken over de werkelijkheid en in-
terventie. Bij implicatie zou daarom gesteld kunnen worden dat de ambachtsman 
ontkomt aan de kritiek die geldt aan het adres van het machinemodel en de sociale 
ingenieur.  
 Deze redeneertrant is echter te gemakkelijk, om meerdere redenen. Ten eerste 
omdat onvolmaaktheid een inherente menselijke conditie is en we geen reden heb-
ben te denken dat de ambachtsman die niet zou treffen. Integendeel, de opkomst 
van het machinemodel was namelijk juist een poging om beperkingen van het 
ambachtelijk maken te vervangen.105 En ook Sennett (2008) stelt dat de machine 
een meer volmaakte maker is dan de ambachtsman. Ten tweede is de zorg nu juist 
dat het onderscheid tussen ambachtsman en ingenieur misplaatst romantisch is. 
Dus herwaardering van ambachtelijk werk moet verdiend worden, met een over-
tuigende analyse dat de ambachtsman niet lijdt aan dezelfde, vooral normatieve, 
problemen van maakbaarheidsdenken. Ten derde kenmerkt maakbaarheid zich 
naast het machinemodel en de persona van de ingenieur ook door een ethos van 
beheersingsdenken. Daarover is tot dusver in relatie tot de ambachtsman nog niets 
gezegd. De vraag is dus ook: hoe gaat de ambachtsman om met het verlangen naar 
perfectie en beheersing?  
 De vraag of de ambachtsman antwoord biedt op de problemen met maakbaar-
heidsdenken moet niet opgevat worden als een vraag of de ambachtsman een vol-
maaktere maker is. Dat zou suggereren dat de ambachtsman een soort hypermaak-
baarheid beoefent. Via een niet-maakbaarheidsbenadering, zoals de 
ambachtelijke, alsnog perfecte beheersing nastreven staat haaks op de zoektocht 
van dit boek. Doel van dit onderzoek is juist om te peilen in hoeverre een funda-
mentele koerswijziging plaatsvindt ten opzichte van maakbaarheid als cultuuride-
aal. De opgave van deze paragraaf kan dus samengevat worden als het aanneme-
lijk maken dat de ambachtsman een minder pandoreske gestalte van homo faber 
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is; dat ambachtelijk maken niet alsnog ten prooi valt aan dezelfde problemen die 
het machinemodel zo problematisch maakten. Waar het met andere woorden om 
gaat, is te onderzoeken in hoeverre de ambachtsman meer besef heeft van proble-
men met maakbaarheidsdenken en de manier waarop hij daar rekenschap van 
geeft. 
 Ook op dit punt blijkt Sennetts beschrijving van de ambachtsman een belang-
rijke informatiebron. En dat is opnieuw niet toevallig, want zijn herwaardering 
van ambachtelijk werk is er vooral op gericht te tonen dat homo faber inderdaad 
een minder gevaarlijk maker is dan zijn leermeester Arendt deed vermoeden. Sen-
nett laat juist zien dat de ambachtsman een getemde maker is: niet verblind door 
perfectionisme, openstaand voor ambiguïteit en sensitief voor het gevaar van ge-
weld in het vervaardigingsproces. De nu volgende analyse laat zien dat de am-
bachtsman inderdaad een meer begrensde gedaante van homo faber is, een pro-
bleemsensitieve maker. Dan wordt ook duidelijk dat de ambachtsman handelt 
vanuit een ethos van gematigdheid. 
 
Lof der onvolmaaktheid 
Een ambachtsman is erop gericht goed werk te leveren, zo is hierboven genoemd. 
Kwaliteit ‘die ermee door kan’ is weinig bevredigend voor vakmensen. Toch leidt 
dat bij een goede ambachtsman niet tot perfectionisme, betoogt Sennett op meer-
dere momenten in De ambachtsman. Streven naar absolute perfectie of beheersing 
is dodelijk voor ambachtelijk werk; elk gebrek zal als mislukking gezien worden. 
Een goede vakman is gedreven en kent ‘de obsessieve energie die iemand steekt 
in het maken van een concreet voorwerp of het opdoen van een vaardigheid’ (Sen-
nett, 2008: 273). Daarbij is hij zich bewust van de gevaren die deze obsessiviteit 
met zich kan meebrengen; obsessie kan een ‘meedogenloze toezichthouder’ zijn 
(ibid.: 275). Daarom staat de ambachtsman voor de uitdaging om een construc-
tieve omgang met obsessie te ontwikkelen. Sennett schetst hoe een ambachtsman 
met perfectionisme omgaat en stelt dat de ambachtsman zich reflexief tot beheer-
singsdenken verhoudt. 
 Het vermogen tot loslaten is cruciaal voor de ambachtsman. Dat betreft zowel 
het loslaten van het object van bewerking, als van het gereedschap dat hij daarvoor 
gebruikt. Sennett bespreekt dit aan de hand van ‘greep en tast’. Homo faber ont-
stond, zo luidt de vertelling, op het moment dat iemand voor het eerst ‘dingen 
stevig vast kon houden om ze als het ware onder handen te nemen’ (2008: 173). 
Maar vastgrijpen vereist op een gegeven moment ook weer loslaten. Snel en zui-
ver spelen in de muziek kan alleen wanneer je tijdig weet los te laten. Dat geldt 
ook in geestelijk opzicht: we moeten een probleem even leren loslaten om het 
opnieuw te kunnen bezien, met frisse blik. ‘Loslaten heeft ook verschillende ethi-
sche implicaties, zoals wanneer we macht – onze greep – overgeven aan anderen’ 
(ibid.: 174).106 De ambachtsman leert zo dus op tijd te stoppen, waarvan Sennett 
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een algemeen principe maakt: ‘De goede vakman leert wanneer het tijd is om te 
stoppen. Meer werk zal waarschijnlijk afbreuk doen’ (2008: 294). Dit betekent 
dus ook imperfectie toelaten, onvolledigheid een plaats te geven, ‘te besluiten het 
onopgelost te laten’ (ibid.: 294).107 
 De ambachtsman streeft ook tijdens de vervaarding – dus op momenten dat hij 
niet loslaat, maar iets in zijn greep heeft – niet naar absolute controle. Sennett 
maakt daar diverse terloopse opmerkingen over. De zojuist besproken improvise-
rende werkwijze wees hier al op. Te veel beheersing van bijvoorbeeld afzonder-
lijke delen kan fataal zijn voor mooi improviserend samenspel (2008: 188). Ook 
accepteert de ambachtsman de beperkingen van zijn materiaal en gereedschappen, 
hij incorporeert die in zijn werkwijze. Onvoorziene gebeurtenissen verblinden 
hem niet, maar weet hij te benutten. Dergelijke momenten van controleverlies zijn 
gelegenheden voor experimenten; aarzeling en fouten moeten ook een plaats krij-
gen. Deze dimensies van het ambachtelijk werk zijn bovendien een leerschool in 
zelfbeheersing, aldus Sennett. Haperende resultaten en onherstelbare fouten dwin-
gen niet zozeer tot inzien van vergissingen, maar tot besef van onvermogen, dat 
is ‘rekening houden met een beperkte vaardigheid waar hij of zij niets aan kan 
doen’ (ibid.: 114). Dit kan wreed zijn voor het zelfvertrouwen, maar dat hoeft niet. 
Dergelijke mislukkingen kunnen ook iets opleveren voor de vakman. ‘Mislukkin-
gen kunnen hen intomen; ze kunnen een fundamentele bescheidenheid bijbrengen 
ook al wordt die deugd tegen een hoge prijs verworven’ (ibid.: 115). Verwijzend 
naar Montaigne spreekt hij dan over ‘heilzame mislukkingen’. 
 De wereld van machines, en de vermeende volmaaktheid ervan, hoeft volgens 
Sennett niet intimiderend te werken voor de altijd onvolmaakte ambachtelijke 
productie. Terwijl een romantische vakman de machine volledig wil verwerpen, 
is een verlichte ambachtsman in staat zich constructief tot machines te verhouden. 
Hij zal in de machine geen exclusieve norm of bevel zien, maar een toonbeeld, 
een voorstel. ‘De volmaaktheid ervan kan ons aansporen tot innovatie, niet tot 
imitatie’ (ibid.: 118). De ambachtsman hoeft zich dus niet aan het regime van 
machines te onderwerpen. Eerder wordt hij geacht die te relativeren, betoogt Sen-
nett geïnspireerd voor Voltaire. Machines leiden de wereld ook niet zomaar tot 
vooruitgang. ‘De mensheid moet eerst aanvaarden dat zij zwak is en geneigd er 
een janboel van te maken; als mensen de breuklijn in zichzelf ter harte nemen, zal 
de volmaakte machine een minder indrukwekkende remedie lijken; sterker nog 
we zullen actief op zoek gaan naar een alternatief’ (ibid.: 120). Dat alternatief is 
dan datgene wat je via menselijke arbeid, concreet en beperkt, voor elkaar krijgt. 
En zoals bij de artistieke kant van ambachtelijk werk besproken, heeft dat ook zijn 
verdiensten, want het leidt tot unieke resultaten. 
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Omarming van ambiguïteit  
De ambachtsman weet onvolmaaktheid niet alleen te accepteren en positief tege-
moet te treden, maar hij gaat nog een stap verder. De ambiguïteit en weerbarstig-
heid van materialen en het vervaardigingsproces beschouwt hij zelfs als cruciaal 
om überhaupt tot goed werk te kunnen komen. De moeizaamheid in het proces 
van vervaardiging wordt niet als vervelend ervaren, maar wordt juist als een uit-
daging gezien. ‘Wie goed werk doet, is nieuwsgierig naar, onderzoekt en leert van 
ambiguïteit’ (Sennett, 2008: 59). Weerstand kan op verschillende manieren optre-
den: ze kan aangetroffen worden, zoals knoesten in het hout, of gecreëerd worden, 
door zelf obstakels aan te brengen. In beide gevallen gaat het om ‘feiten die de 
wil in de weg staan’ (ibid.: 242). Waar in politieke contexten de massa gefrus-
treerd en woedend raakt van ambiguïteit en weerstand, geldt dat volgens Sennett 
niet voor een ambachtsman. Die heeft tolerantie tegenover ‘dilemma’s, frustraties 
waarvoor geen uitweg bestaat’ en blijft uit verbazing en nieuwsgierigheid door-
werken (ibid.: 246).  
 Zo relativeert de ambachtsman de focus op doelgerichtheid in het werk. ‘Pro-
beer niet om het doel te raken’ is een motto in de kunst van het boogschieten. Het 
punt is, als je te veel je best doet en ‘te assertief bent, [dan] richt je slecht en tref 
je het doel niet nauwkeurig’ (2008: 241). De uitdaging is ‘aan de slag te gaan met 
de weerstand in de boog (…) alsof het om een ambigue werkwijze gaat’ (ibid.: 
241). Het resultaat zal zijn dat de schutter beter zal mikken. Dit advies geldt ook 
voor stedenbouw, aldus Sennett. Enkel slopen is een agressief recept gebleken dat 
op een ramp uitloopt. ‘De vakkundige stedenbouwkundige zal dus de raad van de 
zenmeester opvolgen, minder agressief te werk gaan en vriendschap sluiten met 
ambiguïteit’ (ibid.: 241). De ambachtsman ontwikkelt een andere kijk op doelma-
tigheid. ‘Techniek ontwikkelt zich dus door een dialectiek tussen de correcte ma-
nier om iets te doen en de bereidheid om te experimenteren door middel van fou-
ten’ (ibid.: 183). Doelmatigheid moet als een prestatie beschouwd worden, maar 
niet het uitgangspunt van het handelen zijn. ‘Om het doel te bereiken moet de 
werkwijze iets accepteren wat de keurige geest tegenstaat, namelijk tijdelijk in de 
rommel zitten – verkeerde zetten, valse starts, doodlopende wegen. Sterker nog, 
in de technologie stuit de tastende vakman net als in de kunst niet alleen op rom-
mel, hij of zij máákt rommel om werkprocessen te begrijpen’ (ibid.: 184).  
 De ambachtsman kan dus bewust ook dingen voor zichzelf moeilijk maken, 
juist vanuit het inzicht dat gemakkelijke oplossingen complexiteit kunnen verhul-
len, aldus Sennett. De weg van de minste weerstand kan ook corrupt zijn, of an-
derszins ongeschikt. Moeilijkheden scheppen kan iets opleveren, het is ‘een ma-
nier om over de aard van degelijkheid na te denken’ (2008: 252). Functionele 
eenvoud brengt namelijk ook kosten met zich mee, het gaat gepaard met verlies – 
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het reduceert rijkdom die mogelijk in complexiteit verscholen kan zitten. ‘Com-
plexiteit kan fungeren als een ontwerpinstrument om neutraliteit te pareren. De 
bewoners kunnen door toegevoegde complexiteit meer betrokken raken bij hun 
omgeving’, zo stelt hij als voorbeeld rond ruimtelijke inrichting (ibid.: 253). Com-
plexiteit bewust opzoeken in het productieproces is een manier om aan de slag te 
gaan met ‘het vermoeden dat dingen anders zijn dan ze lijken; dingen ingewik-
kelder maken is in dit geval een onderzoekstechniek’ (Ibid.: 253). 
 Werken met weerstand is voor de ambachtsman daarom een oefening in vaar-
digheden die helpen om productief om te gaan met frustraties. De deugd van het 
geduld is daarbij cruciaal. Geduld is het vermogen koppig door te gaan met frus-
trerend werk, en toont zich ‘in de vorm van langdurige concentratie’ (2008: 248). 
Weerstand en frustratie dagen de vakman uit daar niet tegenin te gaan, maar juist 
verwachtingen bij te stellen; weerstand dwingt de ambachtsman tot herziening en 
bevat een diepe les. ‘De vergissing lijkt misschien onze gedachte dat we een klus 
snel konden klaren, maar de frisse benadering is dat we consequent moeten falen 
om deze wijziging door te voeren (…)’ Alleen via fouten en falen komt mogelij-
kerwijs een oplossing in beeld. ‘We kunnen het geduld van de vakman dus als 
volgt herdefiniëren: de tijdelijke opheffing van het verlangen naar voltooiing’ 
(ibid.: 248). De ambachtsman dient zich daarom met weerstand te identificeren 
en ambachtelijkheid stimuleert tot zoeken naar het meest meegevende element bij 
een moeilijk probleem. Een vakman pakt niet eerst de grote problemen aan om 
daarna details uit de weg te ruimen, maar handelt juist omgekeerd. Deze concen-
tratie op kleine meegevende elementen is voor de ambachtsman, aldus Sennett, 
een kwestie van attitude, die voortvloeit uit vermogen tot sympathie en een open 
houding. 
 
Geweldsbeteugeling  
De ambachtsman toont zich dus reflexief ten opzichte van het ethos van beheer-
sing, het verlangen naar volmaaktheid. In zijn werkwijze weet hij goed met de 
praktische beperkingen van het maken om te gaan en die zelfs te omarmen, on-
dertussen ook het normatieve gevaar van uitbanning van ambivalenties geheel ter 
harte nemend. Daarnaast is de ambachtsman, die heel bewust met zijn materiaal 
en gereedschap omgaat, ook beducht op een teveel aan geweld tijdens het ver-
vaardigingsproces. Hier komen we bij het meest beruchte punt in de discussie 
over de beeldvorming rondom homo faber, namelijk dat de mens als maker per 
definitie gevaarlijk is, omdat hij onvermijdelijk geweld gebruikt – zowel de mo-
derne ingenieur als de klassieke ambachtsman. Inderdaad kan de ambachtsman, 
ook in Sennetts beschouwing, niet zonder geweld. Toch is er alle reden de am-
bachtsman meer te vertrouwen, want hij is zichzelf bewust van het potentieel des- 
tructieve gevaar dat hantering van gereedschappen met zich meebrengt. Juist 
daarom staat bij ambachtelijk werk het ‘principe van minimale kracht’ centraal.  
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 Dit is een devies dat inspanning combineert met ontspanning. Aan de hand van 
het gebruik van messen door de kok demonstreert Sennett de betekenis van mini-
male kracht. Vanouds zijn messen symbool van gevaar en geweld geweest, en ze 
worden ‘symbolisch in verband gebracht met zelfbeheersing’ (2008: 189). Voor 
vreedzaam gebruik dient een mes anders gehanteerd te worden: niet de scherpe 
punt, maar de rand van het lemmet is dan relevant. Voor de keuken wordt het 
hakmes ontwikkeld. ‘Het geheim dat dit alles mogelijk maakt, is de beheersing 
van minimale kracht door middel van de techniek van het laten vallen en loslaten’ 
(ibid.: 190). Een kok ‘hamert’ niet met zijn mes, maar laat het mes vallen, en 
wanneer het valt trekt hij zijn armspieren samen om de druk te verlichten. Deze 
minimale kracht is nodig om te voorkomen dat voedsel wordt gekneusd of kapot-
gemaakt. De druk wordt niet opgevoerd, maar juist verminderd; dat leert de kok 
‘juist omdat hij het materiaal niet wil beschadigen’ (Ibid.: 190).  
 Ook in dit verband is het eerdergenoemde principe van loslaten belangrijk. 
Wanneer het gereedschap naar beneden gehouden blijft, wordt de terugstoot te-
gengewerkt. Dan zal er spanning op de onderarm komen. Door loslaten kan ook 
preciezer gemikt worden. ‘Terwijl de klap staat te gebeuren, bereidt de armgroep 
zich al voor op de volgende stap, in de microseconde voor het contact – hij reikt 
als het ware naar loslating’ (2008: 191). Loslaten is dus technisch gezien van be-
lang. Het is de beheersing van fysieke bewegingen, maar heeft ook tal van men-
selijke en ethische implicaties, aldus Sennett. In de keuken moet je jezelf niet als 
krijger gedragen, aldus de oude Chinezen, ‘waaruit het taoïsme een ruimere ethiek 
voor Homo faber afleidt: een agressieve, antagonistische benadering van natuur-
lijke materialen werkt contraproductief’ (ibid.: 192). Of om nogmaals op de boog-
schutter uit de vorige sectie terug te komen: bij boogschieten is de afwezigheid 
van fysieke agressie zelfs de essentie, want ‘de serene geest waarmee dat ogenblik 
gepaard moet gaan’ heeft de boogschutter nodig om zijn doel te treffen (ibid.: 
192). 
 Dit kan geherformuleerd worden als een pleidooi voor zelfbeheersing. Terwijl, 
aldus Sennett, zelfbeheersing volgens de socioloog Norbert Elias als onderdeel 
van het civilisatieproces voortkwam uit schaamte, geldt dat voor de ambachtsman 
niet. Geplaagd door angst of schaamte is hij te gespannen om zijn spieren soepel 
te gebruiken en soepel los te laten. De ambachtsman is ‘zowel fysiek als mentaal 
kalm’ in zijn zelfbeheersing. Een dergelijke zelfbeheersing is, paraxodaal genoeg, 
van groot belang voor wat in hoofdstuk 4 de voorkeur voor ‘lichte instrumente-
ring’ is genoemd. Daar is genoemd dat volgens Frissen (2007) een licht beleids-
instrumentarium een vorm van bescheidenheid is. Sennetts bespreking van lichte 
instrumenten volgend is de waarschuwing dat lichte instrumenten niet per se vei-
liger zijn. Dat leert het mes van de chirurg – dat is een uiterst gevaarlijk licht 
instrument, juist omdat die zo scherp is en de geringste fout grote consequenties 
kan hebben. Het maakt zelfbeheersing des te belangrijker.  



De ban van beheersing 

 196 

6.3  Een neosociale agenda 
De reconstructie van de wereld van homo faber die Richard Sennett geeft in zijn 
trilogie is niet alleen een discussie met Arendt, of een reflectie op de gevaren van 
moderne techniek en rationalisme. Hoewel dit een belangrijke lijn is, zeker in De 
ambachtsman, gaat deze triologie (evenals zijn eerdere publicaties) vooral ook 
over de sociale condities van het menselijk bestaan. Of preciezer gezegd: een 
steeds terugkerend thema in zijn werk is kritiek op de wereld van het (nieuwe) 
kapitalisme en de impact die dat heeft op identiteit, menselijke waardigheid, zin-
geving en gemeenschap (De Haan, 2010; Dohmen, 2012). Sennett toont zich in 
zijn oeuvre bezorgd om het dreigende verlies hiervan, om toenemende ongelijk-
heid en onzekerheid als gevolg van neoliberale hervormingen van verzorgingssta-
ten en de flexibilisering van het arbeidsleven (zie bijvoorbeeld Sennett, 2007). 
Door gebrek aan stabiliteit worden zowel identiteitsvorming als gemeenschaps-
banden onder druk gezet. Uiteindelijk staan alle drie de Verlichtingswaarden van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap dus onder druk, zo typeert Dohmen (2012) 
de diagnose van Sennett.  
 In zijn oeuvre beoogt Sennett antwoord te geven op deze neoliberale wereld 
(Kunneman, 2012a). In termen van de sociale problemen, zoals in hoofdstuk 3 
verwoord, die maakbaarheidsdenken met zich meebrengt, strijdt Sennett met zijn 
herziening van homo faber tegen de dehumaniserende werking van neoliberaal 
maakbaarheidsdenken. In zijn sociologische werk wordt een duidelijke morele 
agenda zichtbaar, die erop gericht is moderne mensen opnieuw identiteit, sociale 
verbinding en waardigheid te verschaffen in neoliberale tijden (Dohmen, 2012). 
Hij beoogt te werken aan het sociale herstel van de wereld van arbeid, techniek, 
wonen en publieke zaak. ‘As a social liberal he aims to put an end to societal 
inequality’ en zoekt naar een ‘societal solution’ zonder in collectivisme of 
individualisme te willen belanden (Dohmen 2012: 18). Hij is doordrongen van het 
belang van goede sociale omgevingen voor de kwaliteit van bestaan: ‘People need 
an environment which brings them into contact with other forms of life. They 
need social meeting points’ (ibid., 19). Sennett wil daaraan bijdragen door 
ontwikkeling van ideeën over ‘social actions around togetherness, respect and 
craftsmanship’ (Dohmen, 2012: 17). Dit vormt ook de inhoudelijke rode draad 
door zijn latere boeken over samenwerking en stedelijke ontwikkeling (Sennett, 
2012, 2018).  
 Binnen dit onderzoek is het vooral de vraag wat ambachtelijkheid concreet 
biedt tegenover de de-humaniserende tendensen van neoliberalisme. In zijn boek 
De cultuur van het nieuwe kapitalisme (2007) brengt Sennett vakmanschap naar 
voren als een manier om de strijd aan te binden met het individualisme dat aan 
het flexibele kapitalisme ten grondslag ligt en leidt tot meritocratie en een focus 
op individueel talent. Vakmanschap doorbreekt beide. Tegenover de fixatie op 
extrinsieke waardering van de meritocratie, plaatst vakmanschap het ‘goed doen 
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om het doen’ zelf (2007: 84). Het werk zelf doet ertoe, niet de sociale status die 
het meebrengt. De focus op talent gaat uit van de unieke capaciteit die een indi-
vidu bezit. Daartegenover benadrukt ambachtelijkheid dat veel capaciteiten uit-
eindelijk niet zoveel met talent te maken hebben, en dus niet met unieke indivi-
dualiteit, maar met oefening van vaardigheden. Ambachtsman worden vraagt een 
lange duur; meesterschap kost duizenden uren oefening. Daarmee brengt de am-
bachtelijke benadering ook loyaliteit of toewijding naar voren en contrasteert zo 
met flexibiliteit, met de focus op korte-termijn resultaten. ‘Vakmanschap zet 
vraagtekens bij het geïdealiseerde zelf waar de nieuwe arbeids-, onderwijs- en 
politieke instellingen van uitgaan’ (Sennett 2007: 150). 
 Daarnaast bevordert ambachtelijk werk gemeenschapsvorming. Volgens Sen-
nett (2008) is een goede ambachtsman uiteindelijk een sociale expert: hij keert 
zich niet van de wereld van interacties af, maar bevordert die juist. Ambachts-
mensen moeten niet te veel op de geniale vioolbouwer Stradivari lijken, stelt Sen-
nett, want die kon niet goed als mentor optreden, waardoor hij het vak niet goed 
kon doorgeven. Een geïsoleerde expert is in de ambachtelijke wereld een teken 
dat de organisatie in moeilijkheden verkeert, want de verbinding met de am-
bachtsgemeenschap en de toekomstige dragers daarvan staat dan op losse schroe-
ven. Aan de hand van hedendaagse organisaties als Linux (it-besturingssystemen) 
bespreekt Sennett dat ambachtelijk werk een publieke en gemeenschappelijke ac-
tiviteit is. Wat ambachtslieden bedreigt is de competitiecultuur. Ambachten zijn 
collectiviteiten waar de superioriteit van coöperatie de boventoon voert. Het is 
dankzij goede coöperatieve samenwerking dat veel nieuwe technologie is ontwik-
keld. Concurrentiedenken en streven naar grotere productie kan kwaliteit gemak-
kelijk ondermijnen.  
 De socialiserende kwaliteit van ambachtelijk werk heeft ook alles te maken 
met de samenwerking in gilden. Zeker het werk van de middeleeuwse ambachts-
man en zijn inbedding in een gilde (in tegenstelling tot die van de renaissance, 
waarin individualiteit meer centraal kwam te staan) had een verbindende werking, 
zo betoogt Sennett in zijn boek Together (2012). Het ambachtelijk werk was ver-
bonden met familietradities, wat continuïteit opleverde. Dat maakte de ambachte-
lijk werkplaats al in de oudheid een model van duurzame samenwerking en een 
ankerpunt in het maatschappelijk leven (ibid.: 80). De socialiserende werking van 
gilden bestond er onder meer in dat ze allerlei rituelen ontwikkelen waardoor ban-
den gesmeed werden die het informele en formele vertrouwen voedden. Er ont-
wikkelden zich ‘sociale rituelen’ (ibid.: 81), zoals erecodes, publieke ceremonies, 
processies en feestdagen. ‘Binnen iedere werkplaats werd ook door middel van 
ritueel een eerbetoon aan de vaardigheid in het ambacht gebracht’ (ibid.: 149). 
Daarnaast hebben gilden een socialiserende werking doordat ze ambachtsmensen 
en hun leerlingen bescherming bieden. De leerlingen van een werkplaats waren 
meestal geen familie, maar ambachtslieden zorgden wel voor hun leerlingen alsof 
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ze familie waren, daar legde de middeleeuwse meester een belofte voor af. Zo 
vormden ze een gemeenschap. De gildestructuur bood ambachtslieden ook be-
scherming omdat ze bemiddelde in conflicten tussen concurrerende werkplaatsen. 
‘Het belangrijkste was echter dat ze regels konden afdwingen ter bescherming van 
de medewerkers, en dan met name de jongeren (…)’ (ibid.: 148).  
 Niet alleen verzet de ambachtsman zich tegen een neoliberale kijk op goed 
werk, heeft hij een voorkeur voor samenwerking, en biedt de gildestructuur een 
solide sociale structuur – de drie punten die hiervoor zijn uitgewerkt.  Ten vierde 
en ten slotte is ook de fysieke werkplaats waarin de ambachtsman zijn producten 
maakt en herstelt een belangrijke leerschool voor socialisering. Juist de werk-
plaats zelf is een terrein waar de sociale dimensie van ambachtelijk werk tot uit-
drukking komt en waarin vaardigheden worden opgedaan om ook in het publieke 
domein tot meer sociale samenwerking te komen. Het fysieke, lichamelijke werk 
kan bijdragen aan het ‘aanleren van dialogisch sociaal gedrag’ (2012: 261). Hier-
onder verstaat Sennett ‘aandacht en responsiviteit jegens anderen’ (ibid.: 29). Het 
punt van Sennett is dit: ‘Ambachtsmensen die goed worden in het maken van 
bepaalde dingen, ontwikkelen fysieke vaardigheden die ook invloed hebben op 
het sociale leven’ (ibid.: 261). Dan gaat het om aspecten van het maken die hier-
boven in voorgaande paragrafen zijn behandeld, en die nu door Sennett worden 
toegepast op maatschappelijke verhoudingen.  
 Ten eerste onderstreept hij de betekenis van rituelen. De rituelen die in de 
werkplaats plaatsvinden, hebben volgens Sennett te maken met de ontwikkeling 
van sociale rollen. ‘Hun doel is om orde te scheppen in de chaos met behulp van 
kleine ritueeltjes, zodat de mensen zo harmonieus met elkaar omgaan (…)’ (2012: 
267). Ten tweede wordt in de vaardigheidsontwikkeling in de werkplaats veel ge-
bruik gemaakt van ‘informele gebaren’, onuitgesproken houdingen. Die zijn cru-
ciaal voor goede sociale relaties. Deze gebaren zijn veelal informeel en dat heeft 
een ontspannende werking: ‘de lichamelijke handeling die we voor ons zien kan 
niet netjes in woorden worden gevat, is niet zo afgebakend. Informaliteit is ont-
spannen (…)’ (ibid.: 273). Door dergelijke informele gebaren te gebruiken ‘ont-
staat in de werkplaats een emotionele relatie, en zelfs een band tussen mensen; de 
kracht van kleine gebaren is ook bij gemeenschapsbanden van betekenis’ (ibid.: 
287). Ten derde wijst Sennett erop hoe leren omgaan met weerstand op de werk-
plaats cruciaal is voor het aanleren van ‘dialogisch sociaal gedrag’. Het leren om-
gaan met weerstand betekent in de maatschappelijke context bijvoorbeeld dat  
‘iemand zich onthoudt van drammen of argumenteren om iemand anders’ stand-
punt goed in zich op te kunnen nemen’ (ibid.: 277). Pas wanneer iemand zich niet 
opdringt aan anderen kan de ander zich fysiek en mentaal op zijn gemak voelen. 
‘Slechts door ons te gedragen met een minimum aan assertiviteit kunnen we ons 
openstellen voor anderen – en dat zowel in persoonlijk als in politiek opzicht; 
totalitaire bewegingen werken niet met weerstand’ (ibid.: 276). Het principe van 
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minimale kracht zorgt ervoor dat de maker zowel fysiek als sociaal meer gevoelig 
wordt, ‘meer verbonden, meer betrokken bij de omgeving’ (ibid.: 278).  
 
6.4  Ambachtelijke publieke zaak 
Voorgaande recapitulerend blijkt de ambachtsman een getemde maker, die in zijn 
werkwijze radicaal verschilt van de persona van de sociale ingenieur, het wereld-
beeld van de machine en het ethos van beheersing. De ambachtsman accepteert 
onvolmaaktheid, omarmt ambivalenties en beseft het belang van voorzichtig op-
treden. Hij drijft instrumentele rationaliteit niet tot het uiterste door, maar erkent 
het belang van andere waarden die ook intrinsiek met het maken en het materiaal 
verbonden zijn. Daarmee is hij een maker die de praktische en normatieve grenzen 
van maakbaarheid respecteert – verschillende van de in hoofdstuk 3 geïdentifi-
ceerde problemen zijn in voorgaande expliciet geadresseerd. Het is ook een per-
sona die een alternatief wil bieden tegenover de wereld van neoliberalisme: de 
ambachtsman is een meer sociale maker. De ambachtelijke benadering bevat 
bouwstenen voor sociaal herstel. Daarmee is de ambachtsman een persona die als 
oriëntatiepunt kan dienen om (neoliberaal) maakbaarheidsbestuur van benodigde 
begrenzing te voorzien. Anders gezegd, ambachtelijk werk kan dienen als sja-
bloon voor een intrinsiek begrensde stijl van beleid en bestuur (Trommel, 2012). 
 In het boek Management in a liquid modern world, dat bestaat uit dialoogfrag-
menten met Bauman, zien Bauman et al. (2015) in de ambachtsman inderdaad een 
nieuw ideaaltype beleidsmaker, een bescheiden persona die sociabiliteit wil be-
vorderen en niet gefixeerd is op beheersing, maar op samenwerking. Ze positio-
neren de ambachtsman in contrast met twee andere personae die Bauman (2012) 
eerder aan de hoogmoderne socialistische utopie respectievelijk de neoliberale 
utopie verbond: de ‘tuinman’ die de samenleving als een perfecte tuin wil maken 
en totalitaire beheersing nastreeft, respectievelijk de ‘jager’ die de kwaliteit van 
de publieke samenleving niet belangrijk vindt en slechts focust op de private buit 
die hij kan binnenhalen en het constante plezier van competitie tijdens de jacht. 
De ambachtsman vervangt met zijn erkenning van onvolmaaktheid en weerbar-
stigheid de tuinman en met zijn kritiek op neoliberalisme en herwaardering voor 
samenwerking de jager, aldus Bauman et al. (2015). Tegenover de modernistische 
tuinman is de ambachtsman een meer bescheiden of gematigd maker, tegenover 
de jager is hij een meer sociale maker.108 
 In het verlengde van voorgaande hoofdstukken kan in dit verband ook van de 
ambachtsman als neosociale en gematigde maker gesproken worden. Het vervolg 
van deze paragraaf expliciteert wat concreter de aanknopingspunten van ambach-
telijkheid voor begrenzing van bestuur en beleid. Eerst wordt vanuit enkele oudere 
bestuurskundige teksten geschetst hoe maakbaarheidsbestuur normatief respectie-
velijk praktisch begrensd kan worden door een ambachtelijke benadering. Daarna 
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staat vanuit meer recente literatuur de begrenzende werking richting neoliberaal 
maakbaarheidsbestuur centraal. 
 
Het ethos van gematigdheid versterken 
De betekenis van ambachtelijkheid bevindt zich voor de beleidsmaker en bestuur-
der vooral op het alledaagse niveau. In zijn artikel ‘The public administrator as 
artisan’ schetst de Amerikaanse bestuurskundige Goodsell (1992) hoe een esthe-
tische kijk op maken het ambtelijk werk normatieve richting kan geven. Juist de 
focus op de artistieke dimensies van het ambacht kan ambtelijk werk helpen be-
grenzen, een ethische impuls geven. Terwijl veel normatieve kaders voor ambte-
lijk werk zich op macroniveau bevinden, zoals principes van rechtsstatelijkheid 
en constitutionalisme (eveneens onderdeel van het ethos van gematigdheid uit 
hoofdstuk 4) biedt de artistieke ambachtelijkheid juist op microniveau een kader 
van goed handelen. De kaders op macroniveau zijn cruciaal voor een democratie, 
maar tegelijkertijd wel heel generiek. ‘Rather than guiding the administrator rou-
tinely handling the workday’s hundreds of mini-events, they come to bear in un-
usual and borderline situations’ (Goodsell, 1992: 2). De persona van de ambachts-
man kan derhalve een aanvulling zijn op het alledaagse microniveau. 
 Goodsell benadrukt dat een ambachtelijke benadering van bestuur het instru-
mentalisme, dat inherent aanwezig is in overheidsbestuur en juist ook bij een be-
leidsmaker die via bepaalde middelen toewerkt naar doelen, kan begrenzen. Be-
nadrukking van de artistieke dimensies van bestuurlijk optreden zet de intrinsieke 
zin van de bestuurlijke handeling zelf voorop. ‘It does so, quite simply, by asking 
the administrator to perform each individual task (no matter how “small”) well in 
the deepest sense of that word’ (ibid.: 2). Het gaat Goodsell niet om een meer 
esoterisch publiek bestuur, maar om beleidsmakers in het moeizame alledaagse 
werk te helpen ‘with an ability to retain a sense of self-worth and achievement’ 
(ibid.: 10). De kern van een artistieke benadering is respect voor het werkproces 
zelf. Ambachtelijkheid geeft de ambtenaar ‘degree of commitment and pride that 
does not emanate from any other source. (…) Individual tasks, no matter how 
mundane or brief in duration, can be performed in a masterly way – within their 
own terms of reference’ (ibid.: 4). Een ambachtelijke benadering van ambtelijk 
werk draait dan ook om ‘stijlvol’ werken: ambtelijk werk met flair, oog voor de-
tails en waardigheid. Een ambachtelijke benadering van ambtelijk werk stelt dan, 
kortom, de schoonheid van het handelen, de intrinsieke waarde van de activiteit 
zelf, voorop, en niet het (lange termijn) doel wat beoogd wordt.  
 Daarnaast biedt ook het ambachtelijke besef van materialgerechtigkeit (dat in 
paragraaf 6.1 is behandeld) een impuls voor de tempering van instrumentalisme 
in ambtelijk werk. De beleidsmaker/ambtenaar ‘gebruikt’ tal van bronnen om de 
publieke zaak te dienen die in zekere zin zijn ‘materialen’ zijn om beleid en pu-
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blieke voorzieningen te maken. Materialgerechtigkeit betekent hier dan relative-
ring van efficiëntie als centrale norm. ‘The key lesson is that the norm of “efficient 
use of resources” falls short as a value precept for the public administrator. The 
managerialist notion of strict and optimal control of everything within one’s sway 
is not enough. The materials at hand are not mere inputs but items of substantial 
and sometimes precious value, the use of which is a privilege as much as it is a 
right’ (ibid.: 9). Het principe van materialgerechtigkeit voor het openbaar bestuur 
is dan dat ‘it demands that imperatives inherent in the unique nature of the mate-
rials at hand be obeyed. (…) In short, the artisan administrator does not really 
“manage” – she or he joins with the materials involved for a common act of cre-
ation’ (ibid.: 9). Hiermee sluit ambachtelijkheid als principe aan bij wat in para-
graaf 5.4 respect voor de normatieve structuur van sociale praktijken is genoemd. 
 
Ambachtelijke beleidsvoering 
De persona van de ambachtsman brengt de bestuurder en beleidsmaker niet alleen 
normatieve begrenzing, ze staat vooral ook voor een ander type maken, zo is in 
paragraaf 6.1 gezien. Dat heeft grote gevolgen voor het proces van beleid maken. 
Een ambachtelijke benadering van bestuur en beleid betekent primair een 
heroriëntatie op de rol van praktische kennis in het bestuurlijk werk (Rhodes, 
2016; Van Dorp, 2018). Praktische kennis, ervaringen, intuïties en stilzwijgende 
kennis wordt opnieuw een belangrijke plek toegekend, juist vanuit erkenning dat 
het rationalisme, dat kenmerkend is voor moderne bestuurskundige stijlen, 
onvoldoende succesvol is geweest.  
 Een fraaie uitwerking van strategievorming als ambacht heeft 
organisatiesocioloog Henry Mintzberg (1987) gegeven. In zijn analyse biedt 
ambachtelijkheid en de oriëntatie op handvaardigheid hernieuwd realiteitsbesef. 
Met strategie als ambacht formuleert hij een alternatief voor het moderne beeld 
van strategische activiteit in termen van planning en systematische analyse van de 
organisatietop. Zoals de ambachtsman werkt vanuit opgedane ervaring, zich 
bewust is van zijn verleden/traditie, besef heeft van zijn kennis en capaciteiten, 
vanuit tacit knowledge werkt en eerder aanvoelt dan analyseert, en al doende 
denkt, zo moeten managers ook werken. ‘And if they are truly craftsmen, they 
bring to their work an equally intimate knowledge of the materials at hand. That 
is the essence of crafting strategy’ (Mintzberg, 1987: 66). Een ambachtelijke 
benadering van strategie betekent dus werken vanuit de 'personal knowledge, 
intimate understanding, equivalent to the craftsman’s feel for the clay’ (ibid.: 74). 
Mintzberg relativeert op die manier de rol van analytische kennis in 
beleidsvorming. Wijsheid is nodig, ‘just a sharp mind in touch with the situation’ 
(ibid.: 74).  
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 Hieruit volgt voor Mintzberg dat ambachtelijke beleidsvoering een radicale 
afwijzing betekent van de technocratische scheiding tussen denken en doen, ont-
werp en uitvoering, die zo kenmerkend was voor de sociale ingenieur en het ma-
chinemodel. De rationele benadering van strategie is eerst denken dan handelen, 
zoals in hoofdstuk 1 gezien. Maar bij de ambachtelijke beleidsontwikkeling ligt 
dat anders. ‘Action has driven thinking: a strategy has emerged’ (1987: 68).109 
Ambachtelijke strategie ontwikkelt zich werkendeweg; ambachtelijke beleidsont-
wikkeling vergt juist verbinding van beleidsvorming en beleidsuitvoering, in 
plaats van een scheiding. Strategie is daarom ook mogelijk zonder expliciete plan-
nen, stelt Mintzberg. Zoals een plan niet per se tot strategische patronen in de 
praktijk hoeft te leiden, zo is ook een patroon niet noodzakelijk afkomstig van een 
plan. ‘An organization can have a pattern (or realized strategy) without knowing 
it, let alone making it explicit’ (ibid.: 67). Mintzberg spreekt ook wel over ‘emer-
gent strategies’. Dat is strategie zonder (of ondanks) heldere intenties. ‘Actions 
simply converge into patterns. They may become deliberate, of course, if the pat-
tern is recognized and then legitimated by senior management. But that’s after the 
fact’ (ibid.: 69).  
 Ambachtelijke beleidsvoering betekent zo inderdaad een relativering van be-
heersingsdenken en een omarming van bestuurlijke bescheidenheid. De nadruk 
op emergentie betekent openheid richting contingentie en onverwachte dynamiek. 
Dat vereist volgens Mintzberg een strategie waarin de koers van organisatie en 
beleid een collectief zoekproces is en waarbij management of organisatieleiding 
alleen de grote lijnen uitzet en ruimte houdt voor ontwikkeling van beleid tijdens 
de realisering ervan. Het impliceert volgens hem ook dat management meer op 
het proces of de procedures stuurt en minder op de prestaties of de inhoudelijke 
uitkomst. Sterker nog, het gaat gepaard met expliciete ruimte voor het maken van 
fouten, het experimenteren en meervoudige benaderingen van beleid, in de hoop 
dat daar iets kansrijks opbloeit. Hij noemt dit de ‘grass-roots approach’ en maakt 
de vergelijking met de metafoor van tuinieren: ‘strategies grow like weeds in a 
garden’ (1987: 70). Net als onkruid in een tuin soms te snel ontworteld kan wor-
den, kan strategie te snel beperkt worden; en zoals te snel onkruid wieden niet 
altijd verstandig is, geldt dat ook voor strategieafbakening. ‘But management can-
not be too quick to cut off the unexpected, for tomorrow’s vision may grow out 
of today’s aberration. (…) Thus some patterns are worth watching until their ef-
fects have more clearly manifested themselves’ (1987: 75). Juist om zinvol met 
onverwachte ontwikkelingen te kunnen omgaan is het volgens Mintzberg nodig 
om een bestuurlijk klimaat te hebben waarin een veelheid aan strategieën kan ont-
wikkelen. Deze ambachtelijke benadering van beleidsontwikkeling hanteert dus 
tonen van bescheidenheid, met in het bijzonder ruimte voor pluraliteit, onvol-
maaktheid en de mogelijkheid van beleidsfalen. 
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Neosociale verzachting van beleidsinterventies 
Niet alleen tegenover maakbaarheidsdenken in het algemeen, maar ook tegenover 
neoliberalisme vormt ambachtelijk werken een kritisch front, zoals in paragraaf 
6.3 is besproken. Hoewel Sennett ambachtelijkheid primair plaatst tegen de ach-
tergrond van de laatmoderne arbeidsmarkt, bevat het ethos van ambachtelijkheid 
nadrukkelijk ook bredere implicaties richting begrenzing van neoliberaal maak-
baarheidsbestuur. In voorgaande hoofdstukken is steeds teruggegrepen op de di-
verse patronen van neoliberaal maakbaarheidsbestuur die in hoofdstuk 2 zijn ge-
identificeerd. Dat doe ik hier nogmaals, door respectievelijk enkele implicaties 
van ambachtelijkheid voor New Public Management, netwerkgovernance en ge-
dragssturing te schetsen. 
 Tegenover de managementstijl van New Public Management, de ‘audit- 
cultuur’ van controle en afrekening op kwantitatief gemeten prestaties biedt de 
persona van de ambachtsman aanknopingspunten voor een andere kijk op verant-
woording. Dat laat Huub Gulikers zien in zijn boek Sociaal verantwoord (2016). 
In deze studie stelt hij de vraag naar meer betekenisvolle, leerzame en democrati-
sche vormen van verantwoording. Dat doet hij in de context van professioneel 
handelen in het domein van sociaal werk, maar zijn bevindingen laten zich daartoe 
niet noodzakelijk beperken. De notie van ambachtelijkheid verschijnt als een van 
de aanknopingspunten (naast onder meer het praktijkbegrip van MacIntyre) om 
de dialoog over de betekenis van resultaten of prestaties beter te voeren. De am-
bachtelijke focus op de intrinsieke waardering voor het werk zelf, in contrast tot 
de instrumentele benadering van werk als middel tot een doel, biedt bouwstenen 
om ‘goede resultaten’ van werk niet enkel te begrijpen in termen van uitkomsten, 
maar ook in termen van termen van werkwijze of proces. Ambachtelijkheid daagt 
uit om in de verantwoording het proces meer centraal te stellen.110 De vraag wordt 
dan hoe de professional (of beleidsmaker) zich in de concrete situatie heeft ver-
houden tot het materiaal en de weerstanden die optraden (Gulikers, 2016: 61). 
Daarnaast kan ambachtelijkheid helpen om verantwoording meer als een leerpro-
ces te begrijpen. Vooral de ‘sociale werkplaats’ van de ambachtsman is een be-
hulpzame metafoor om verantwoording minder een kwestie van individuele ver-
dediging en afrekening te laten zijn en er meer een sociale relatie en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van te maken (ibid.: 129). Dat hoeft volgens Gulikers niet 
tot algehele afwijzing van prestatieverantwoording te leiden, maar stimuleert in 
elk geval het zoeken naar een passende balans en het recht doen aan het ‘meer-
voudig karakter van verantwoording’ (ibid.: 209). 
 Een vergelijkbare poging om de scherpe kanten van neoliberale maakbaarheid 
te temmen is te vinden in een ambachtelijke benadering van publieke samenwer-
kingsverbanden.111 In kritische discussie met literatuur over meta- en netwerk-
governance plaatst Trommel (2018) de figuur van ‘crafting communities’ als al-
ternatief ideaaltype van politiek-bestuurlijke samenwerking in het publieke 
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domein. Mede tegen de achtergrond van problemen van gulzig bestuur (oneindig 
interventionisme en instrumenteel denken) en technocratie (de heerschappij van 
deskundigen en rationaliteit) signaleert Trommel nieuwe samenwerkingsverban-
den ‘in de context van zowel het lokale als transnationale samenleven’ (2018: 
150) die volgens het ethos van ambachtelijkheid samenwerken: de ‘crafting com-
munities’. Deze samenwerkingsverbanden hebben ‘een gezamenlijke oriëntatie 
op “publieke problemen”’ (ibid.: 152) en beogen die op te lossen, maar verhouden 
zich subversief tot tendenties van gulzig bestuur. De crafting communities ver-
houden zich kritisch tot en vormen een alternatief voor ‘bestuurlijke netwerken 
die in het governance-paradigma figureren’ (ibid.: 207). Waar netwerken vaak 
‘van bovenaf’ ingericht worden, emergeren crafting communities ‘van onderop’. 
Niet de competitie en belangenstrijd staan centraal, zoals in netwerken, maar een 
nieuwe zoektocht naar gemeenschappelijkheid, vanuit gedeelde waarden en nor-
men. Improviserend beleid maken en ambachtelijke principes van goed werk 
staan centraal. En terwijl netwerkgovernance op zoek is naar perfecte antwoorden 
op ‘wicked problems’ is de ambitie van crafting communities ‘met behoedzaam-
heid te zoeken naar intelligente vormen van onvolmaaktheid’ (ibid.: 208). Ze laten 
zich, kortom, niet leiden door bepaalde succesformules van sturing en netwerksa-
menwerking. 
 Ten slotte kan de ambachtelijke werkwijze ook ingezet worden om discipline-
ringsstrategieën rondom actief burgerschap en gemeenschapszin te temmen. In 
hun studie Crafting citizenship gebruiken Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak 
(2012) de metafoor van de ambachtsman om de harde tonen uit het neoliberaal 
getoonzette sociale beleid en het bestuurlijk gewenste gedrag van burgers te ver-
zachten. Door burgerschap als ambacht te positioneren beogen ze een beweging 
te maken weg bij de idee dat burgerschap gedicteerd kan worden of een ‘prescri-
bed performance’ is (2012: vii). De notie van ambachtelijkheid is primair een ex-
pressie van de gedachte dat burgerschap een commitment is en een kwestie van 
oefening, en is aldus een relativering van de idee van maakbaarheidsdenken 
rondom burgerschapsbeleid. Door burgerschap als ambacht te zien wordt burger-
participatie als een continu leerproces gezien met ruimte voor fouten. Burgerschap 
als ambacht zien is ook een manier om het neoliberale wantrouwen naar burgers 
als consumenten weg te nemen: ‘crafting citizenship takes citizens seriously, to 
depart from the knowledge that it is not mere self-interest that gets people going’ 
(ibid.: 31). Het dwingt burgerschapsbeleid tot meer vertrouwen in burgers (en dus 
in het democratisch proces, contra technocratische beleidsstijlen), want vertrou-
wen in burgers is een voorwaarde voor ambachtelijke burgerparticipatie. De lens 
van ambachtelijkheid op burgerschap kan, ten slotte, ook waardering opbrengen 
voor ‘divers’ (duikers). Dat zijn burgers die niet willen participeren door ‘doen’ 
of ‘praten’, maar juist ‘wegduiken’. ‘Diving can be a part of the craft, deliberately 
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giving in to a resistance that is currently too forceful and wait patiently but atten-
tively for a new opportunity’ (ibid.: 146). Ambachtelijkheid staat dan voor de 
vaardigheid van passieve tolerantie, een cruciale vaardigheid voor plurale samen-
levingen.  
 
6.5  Conclusies: homo faber herzien 
Dit hoofdstuk draaide om het vinden van een alternatieve persona voor de beleids-
maker, bedoeld om de persona van de sociale ingenieur te vervangen. Daartoe 
stond de ambachtsman centraal en daarvoor is onderzocht in hoeverre een ander 
profiel van de mens als maker mogelijk is. In deze slotparagraaf wordt de balans 
opgemaakt en verder gearticuleerd wat de persona van de ambachtsman bijdraagt 
aan de ontwikkeling van een filosofie van bestuur en beleid voorbij de maakbaar-
heid. Dan gaat het om een bredere politiek-filosofische duiding van de ambachts-
man als maker van de publieke zaak. 
 De verschillende paragrafen van dit hoofdstuk laten zien dat de ambachtsman 
een meer begrensde maker is die ontsnapt aan en weerstand biedt tegen neolibe-
rale maakbaarheid. Eerst is geschetst dat de ambachtsman vanuit worteling in 
klassieke techniek een stijl van maken hanteert die vorm krijgt vanuit het wereld-
beeld van praktijken, een praktische oriëntatie en een artistieke inslag heeft, waar-
door het ambachtelijk werk radicaal contrasteert met het wereldbeeld van de ma-
chine. Vervolgens is gezien hoe de ambachtsman een probleemsensitieve maker 
is die goed kan omgaan met onvolmaaktheid, ambiguïteit niet ontwijkt maar juist 
opzoekt, beducht is op het gebruik van geweld en een antwoord wil bieden aan 
dehumaniserende tendensen in neoliberalisme. Ambachtelijkheid staat daarmee 
haaks op het ethos van beheersing en adresseert meerdere normatieve problemen 
van het beheersingsdenken. Ten slotte is de persona van de ambachtsman betrok-
ken op diverse aspecten van bestuur en beleid in de publieke zaak. Daar bleek dat 
een ambachtelijke benadering, net als het wereldbeeld van praktijken uit hoofd-
stuk 5, aansluit bij het ethos van gematigdheid en bescheiden bestuur, tot een niet-
rationalistische wijze van beleidsvoering komt, en de manageriale vorm van pu-
blieke verantwoording, de instrumentele benadering van coproductie en de disci-
plineringsdrift weet te temperen. 
 Met deze analyse over de persona van de ambachtsman biedt dit hoofdstuk 
derhalve een concretisering van de weg die in hoofdstuk 4 en 5 is ingeslagen. In 
de persona van de sociale ingenieur komt immers het ethos van beheersing en het 
wereldbeeld van de machine samen; vanuit die houdingen opereerde de sociale 
ingenieur als beleidsmaker. Andersom geldt dat de zoektocht naar een alternatieve 
persona gaat over een ‘verpersoonlijking’ of ‘belichaming’ van het ethos van ge-
matigdheid en het wereldbeeld van praktijken. Juist de persona kan fungeren als 
oriëntatiepunt of inspiratiebron voor de beleidspraktijk. Ondertussen brengt deze 
profilering van de ambachtsman ook een extra dieptelaag aan in de zoektocht naar 
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een filosofie van beleidsinterventie uit de ban van beheersing. Want nog veel ex-
plicieter dan in voorgaande hoofdstukken maakt analyse van de persona van de 
ambachtsman als beleidsmaker duidelijk dat er een vorm van politiek-bestuurlijk 
‘maken’ bestaat die loskomt van maakbaarheid. Wanneer volstaan zou worden 
met de bouwstenen van voorgaande hoofdstukken dan zou homo faber en zijn 
poiètische activiteit ‘slechts’ existentiële en intellectuele begrenzingen zijn opge-
legd, in de hoop dat daarmee de beleidsmaker met een ethos van gematigdheid en 
een wereldbeeld van praktijken wat bijgestuurd kan worden. Met de vraag naar 
een ander type maker verschijnt uiteindelijk een andere gestalte van homo faber, 
een andere invulling van de poiètische activiteit, een die zelf intrinsiek begrensd 
is. Dat is nadrukkelijk een stap verder. 
 Wat dit hoofdstuk dus doet, en wat oplicht in Sennetts oeuvre over de am-
bachtsman in het bijzonder, is dat maken niet gelijk is aan maakbaarheid, dat tech-
nisch handelen ook op een minder problematische wijze kan. De poiètische acti-
viteit hoeft niet alleen maar gewantrouwd te worden zoals veel 
maakbaarheidscritici, waaronder Arendt en Achterhuis, veronderstellen. Wellicht 
hebben zij wel gelijk dat de breuk tussen klassieke en moderne kritiek niet zo 
radicaal is als romantische techniekfilosofen als Heidegger zouden willen, maar 
voorgaande analyse van de ambachtsman laat wel zien dat er alle reden is te ver-
onderstellen dat de ambachtsman en de sociale ingenieur wezenlijk andere makers 
zijn. Belangrijke kritieken op de mens als maker waren, zeker bij Arendt, het ge-
vaar van geweld, het instrumentalisme, de afzijdigheid van het publieke domein 
en het in zichzelf gekeerde karakter van de maker. In Sennetts profielschets van 
de ambachtsman blijft, zoals gezien, van deze kritiek niets over. Welbeschouwd 
zou gesteld kunnen worden dat het radicale onderscheid dat Arendt en anderen 
aanbrengen tussen ‘maken’ en ‘handelen’, tussen poièsis en praxis sterk gerelati-
veerd wordt in de persona van de ambachtsman. Of preciezer gezegd: de persona 
van de ambachtsman blijkt in zijn poiètische activiteit op een praxis-georiënteerde 
manier te werk te gaan. In de ambachtsman raken poièsis en praxis meer met 
elkaar versmolten. Harry Kunneman wijst ook op de omslag in denken die hier 
plaatsvindt. ‘At the heart of his intricate analysis of craftsmanship lies a dialogi-
cal, open and reflexive relation with the resistance offered by material things and 
processes’ (Kunneman, 2012a: 5, cursivering in origineel). 
 Met deze herinterpretatie van de ambachtsman vindt een wezenlijke verschui-
ving plaats in het politiek-filosofisch denken over de mogelijkheid uit de ban van 
beheersing te treden. Decennialang is de teneur geweest om in dualismen te spre-
ken: maken versus handelen, instrumentele versus communicatieve rationaliteit, 
arbeid versus interactie (Arendt, Habermas). Daarover merkt Kunneman (2012a: 
5) scherp op: ‘Sennett rightly points to the fact that the range of dialogical inter-
action is thus restricted to relations between human beings: both Arendt and Ha-
bermas cum suis focus primarily on speech and on argumentation as the medium 
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par excellence in which dialogical relations can flourish – and have to flourish in 
their eyes in order to further just institutions and a democratic political order.’ 
Sennetts kijk op de ambachtsman brengt hiertegenover een nieuw gezichtspunt. 
Het aangaan van intermenselijke verbindingen en het voeren van dialoog is niet 
voorbehouden aan het immateriële politieke handelen in de democratie. Maken 
en materialiteit zijn niet noodzakelijk een gevaar, we hebben vooral een andere, 
meer intense benadering ervan nodig, die hij typeert als ‘cultureel materialisme’ 
(2008: 15). ‘In his view the ‘material work’ central to craftsmanship contains its 
own, powerful dialogical potential, and thus also has considerable political sig-
nificance. “Craftwork turns the craftsman outward”, as Sennett succinctly says in 
the concluding chapter. The open, reflexive and learning relation with a reality 
that the craftsman does not master provides the basis for the political significance 
of craftsmanship’ (Kunneman 2012a: 5).  
 Kortom, deze herinterpretatie van het maken van de ambachtsman heeft poli-
tiek-filosofische implicaties. Het verheldert binnen het inmiddels langlopende 
maakbaarheidsdebat een vertroebeling die een groot deel van de twintigste-eeuw 
in de politieke filosofie heeft bestaan. Het drijft daarmee de vaagheid die veelal 
het publiek debat over maakbaarheid omringt verder uit. Het onderstreept dat het 
inderdaad mogelijk is om over maken buiten de maakbaarheid te denken en geeft 
daarmee een theoretische uitwerking aan de intuïtie dat maken en maakbaarheid 
niet hetzelfde zijn. Dat betekent dat al te gemakkelijke kritiek op bepaalde be-
leidsinterventies als ‘maakbaarheidsdenken’ met meer souplesse van repliek kan 
worden voorzien: niet elke stijl van maken is maakbaarheid. Maar vooral biedt 
deze typering van twee gestalten van homo faber een basis om verder te werken 
aan (een filosofie van) beleidsinterventie voorbij maakbaarheidsdenken.  
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Slotbeschouwing 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks zijn alleen al in ons land duizenden, zo niet tienduizenden, mensen be-
zig met de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Politici en ambtenaren zetten 
zich in voor de oplossing van allerhande problemen, waarvan media dag na dag 
berichten: van de huisvesting van asielzoekers en het terugdringen van stikstof tot 
de aanpak van uitkeringsfraude en van prestatiedruk onder jongeren. Steeds gaat 
het erom dat een interventie wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Welbeschouwd is 
dat de kern van wat beleidsmakers, politici en bestuurders doen. Ze beogen daar-
mee een verandering van situatie te bewerkstelligen, idealiter in een richting waar-
van we als samenleving gelukkig worden. Dit boek vormt een reflectie op deze 
wereld van beleid en interventie. Voorbij de dagelijkse hectiek van de politieke 
en beleidsmatige bedrijvigheid zijn de onderliggende en veelal impliciete uit-
gangspunten van interventie onderzocht. Dat is een theoretische exercitie ge-
weest. In deel I is een specifieke stijl van interveniëren geïdentificeerd, die we 
‘maakbaarheid’ noemen. In deel II zijn de contouren geschetst van een alternatief 
perspectief op interventie, een intrinsiek begrensde visie op het maken van beleid. 
Daarmee houdt dit boek de wereld van bestuur, beleid en politiek een spiegel voor. 
 Aan het eind van dit boek gekomen maakt deze slotbeschouwing de balans op 
aan de hand van de drie ambities die in de Inleiding zijn geformuleerd: het bieden 
van theoretische verheldering, het bijdragen aan maatschappelijke verandering en 
de pedagogische ambitie. Gaandeweg zal het pad ‘uit de ban van beheersing’ zo-
als dat in deel II is ontvouwd nader getypeerd worden. Dan zal de gedachte wor-
den ontvouwd dat de begrensd-constructieve filosofie van bestuur, die het midden 
houdt tussen radicale maakbaarheid en radicale afwijzing daarvan, zich laat be-
grijpen als een bijdrage aan wat ik ‘reflexieve bestuurskunst’ zal noemen. Daar-
mee zijn we bij de ondertitel van dit boek aanbeland. Ook zal getoond worden dat 
het hier ontvouwde perspectief aansluit bij een bredere maatschappelijke agenda. 
Deze slotbeschouwing eindigt met een reflectie op het vakgebied van de bestuurs-
kunde. 
 
Een kwestie van verbeelding 
De eerste en belangrijkste ambitie van dit onderzoek betreft de dienst van theore-
tische verheldering. Discussies over maakbaarheid hebben veelal het risico om in 
vaagheid en verwarring te eindigen. Vaak weet men niet scherp onder woorden te 
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brengen wat maakbaarheid behelst. Wellicht het belangrijkste gebleken misver-
stand is dat maakbaarheid primair of uitsluitend een overtuiging is die je expliciet 
aanhangt of expliciet afwijst. Dat is wat de politiek leiders de afgelopen decennia 
deden wanneer ze in allerlei bewoordingen hebben aangegeven dat het tijdperk 
van de maakbaarheid voorbij is: maakbaarheid wordt hier als achterhaalde over-
tuiging beschouwd. Maar niets blijkt minder waar. De maakbaarheid is niet ach-
terhaald (waarover verderop meer), maar het is allereerst niet een kwestie van 
expliciete overtuigingen. Om maakbaarheid als impliciet denkbeeld, dat ook ma-
nifest aanwezig is terwijl we er niet meer expliciet in geloven, beter te begrijpen 
heb ik het begrip ‘sociale verbeelding’ van Charles Taylor geleend. Maakbaarheid 
is een ‘beeld’ dat we hebben, impliciet, van samenleving en bestuur in de moder-
niteit. We articuleren het dikwijls niet, maar zonder dit denkbeeld zouden we he-
dendaags samenleven en beleid niet kunnen begrijpen.  
 Filosofisch onderzoek kan op verschillende manieren interveniëren in de so-
ciale verbeelding, dat is eveneens met behulp van Taylor inzichtelijk gemaakt in 
de inleiding van dit boek. Filosofisch onderzoek kan helpen om de impliciete so-
ciale verbeelding te articuleren en daarmee te expliciteren. Vervolgens kan filo-
sofisch onderzoek ook de dominante verbeelding problematiseren en corrigeren, 
en door formulering van alternatieve perspectieven de collectieve verbeelding uit-
dagen tot verandering. Dat is wat in voorgaande hoofdstukken is gepasseerd. In 
deze paragraaf worden hieruit enkele hoofdlijnen gerecapituleerd, gevolgd door 
een aanscherping van de alternatieve sociale verbeelding die in deel II is ont-
vouwd. 
 
Hardnekkige maakbaarheid 
De constatering dat maakbaarheid als denkbeeld uit zicht is geraakt in publiek 
debat en bestuurskunde vormt weliswaar een belangrijk vertrekpunt, maar is in 
zichzelf natuurlijk onvoldoende om een heel onderzoek aan te wijden. Dat dit 
boek toch is geschreven heeft te maken met verontrustende diagnosen, zoals 
Trommel en Frissen die hebben gesteld, dat maakbaarheidsdenken ondanks het 
vermeende afscheid van het geloof erin nog springlevend zou zijn. Wat deze di-
agnosen verontrustend maakt, is het bezorgde commentaar over de potentiële ge-
volgen daarvan voor publieke waarden als vrijheid, pluraliteit en rechtsstatelijk-
heid. Het is tegen deze achtergrond dat deze verontrustende diagnosen in deel I 
aan een nadere analyse zijn onderworpen. Hoofdstuk 1 biedt een conceptuele re-
constructie van maakbaarheid als denkbeeld. Hoofdstuk 2 bevat een historisch-
sociologische profielschets van prominente manifestaties van maakbaarheidsbe-
stuur, gevolgd door hoofdstuk 3 waarin de bezwaren en problemen met maak-
baarheid opnieuw zijn gepeild. Deze hoofdstukken beoogden elk afzonderlijk en 
in gezamenlijkheid bij te dragen aan een scherper analytisch kader van de sociale 
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verbeelding van (laat)modern bestuur, beleid en politiek. Ze bevestigen en ver-
diepen de verontrustende diagnosen waarmee dit boek opende. We hebben alle 
reden tot kritische alertheid op een teveel aan maakbaarheidsdenken in politiek en 
beleid. 
 Een analyse van maakbaarheid als denkbeeld leert dat het een fundamentele 
categorie is van het moderne westerse denken. Hoewel het denkbeeld ook antieke 
voorlopers heeft, ontwikkelt het zich vooral in de moderniteit, het tijdperk van 
onttovering en de mechanisering van het wereldbeeld. Als moderne sociale ver-
beelding laat maakbaarheid zich nader karakteriseren met behulp van drie con-
cepten: ethos, wereldbeeld en persona. Dit zijn zogezegd drie facetten waarin 
maakbaarheid als moderne sociale verbeelding bestaat en aanwijsbaar wordt. Als 
ethos verwijst maakbaarheid naar het verlangen of ideaal van beheersing van tra-
giek en noodlot. Dat krijgt conceptueel verder gestalte in het wereldbeeld van de 
machine, in een mechanistisch-rationele en instrumentele kijk op samenleving en 
bestuur. De mens die vanuit dit ethos en wereldbeeld handelt wordt dan getypeerd 
als homo faber of sociaal ingenieur, de persona van de maakbaarheid. Deze per-
sona handelt vanuit het wereldbeeld van de machine en vanuit het ethos van be-
heersing. Daarbij is betoogd dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen 
maakbaarheid en utopie, waarbij de utopie als ‘extended edition’ van maakbaar-
heidsdenken begrepen kan worden. Ook hoeft maakbaarheidsdenken niet nood-
zakelijkerwijs met vooruitgangsdenken te worden verbonden. Angst voor verval 
en achteruitgang kan ook een leitmotiv van maakbaarheidsdenken zijn. 
 Dit conceptuele kader van maakbaarheid als denkbeeld is vervolgens gebruikt 
om de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige praktijk te onderzoeken. In het bij-
zonder biedt het wereldbeeld van de machine een scherp conceptueel kader om 
tal van politiek-bestuurlijke activiteiten en beleidsstrategieën te identificeren als 
concrete manifestaties van maakbaarheidsdenken. Dan blijkt dat maakbaarheids-
denken zich al zeker twee eeuwen steeds nadrukkelijker en in wisselende ideaal-
typen manifesteert in de wereld van beleid en bestuur. Het is dus een misvatting 
om te denken dat maakbaarheidsbestuur alleen in de hoogmoderne fase bestaat en 
zich uitsluitend manifesteert in centrale sturing, rationele planning, sociaaldemo-
cratische ambities en vooruitgangsgeloof. Juist ook in de laatmoderne fase ont-
wikkelt zich vanaf de jaren negentig een ander ideaaltype van maakbaarheidsbe-
stuur. De neoliberale ideologie die dan opkomt zet de toon voor een meer 
individualistische kijk op maakbaarheid: de ambities komen nog hoger te liggen, 
namelijk op preventieniveau. De toon wordt dan ook somberder; risicobestrijding 
en veiligheid staan centraal. Nieuwe (ogenschijnlijk decentrale) sturingsvormen 
zoals marktwerking, New Public Management, netwerkgovernance en gedragsin-
terventies maken onderdeel uit van het repertoire waarin maakbaarheidsdenken 
zich manifesteert. In deze bestuurspatronen zijn tal van elementen uit het machi-
nemodel herkenbaar. De neoliberale wending in de recente politieke geschiedenis 
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is derhalve geen afscheid van maakbaarheidsdenken: het is de actuele manifestatie 
van maakbaarheid. 
 Een veelgehoord oordeel over maakbaarheid is de typering van ‘hoogmoed’. 
De ambitie van maakbaarheid wordt als een overschatting van de menselijke con-
ditie gezien en wordt terecht met wantrouwen bejegend in bestuurskundige en 
filosofische literatuur. Maakbaarheidsbestuur blijkt allereerst vanuit praktisch 
oogpunt problematisch. Het is inherent aan het machinemodel dat het zijn ambi-
ties niet kán waarmaken: ten onrechte wordt verondersteld dat een machine vol-
maakt is, en bovendien blijkt het machinemodel geen passend beeld voor sociale 
werkelijkheid en bestuurlijk handelen. Het bezwaar is daarbij niet zozeer dat 
maakbaarheidsbestuur tot niets leidt (futiliteit), maar vooral dat maakbaarheids-
bestuur onbedoelde gevolgen voortbrengt en zelf nieuwe problemen produceert. 
Daarnaast dienen zich normatieve bezwaren aan. Politieke zorgen gaan erover dat 
maakbaarheidsambities democratie, rechtsstaat en politieke vrijheid en pluraliteit 
ondermijnen. Sociaal-filosofische commentaren wijzen erop dat maakbaarheids-
denken het bestaan trivialiseert (reduceert tot instrumentaliteit), wat gepaard kan 
gaan met geweld en waardoor de menselijkheid uit het oog kan worden verloren. 
Deze kritieken op maakbaarheid onderstrepen derhalve de urgentie om de thema-
tiek van maakbaarheid te blijven agenderen in het publieke debat en binnen de 
bestuurskunde. 
 
Bestuur en beleid voorbij de maakbaarheid 
Deze kritische analyse betekent echter niet dat maakbaarheid rücksichtslos ter-
zijde geschoven kan worden. Hoezeer maakbaarheidsbestuur vanuit praktisch en 
normatief oogpunt ook tot problemen kan leiden, de tragiek van maakbaarheid is 
ook dat we niet geheel zonder dat denkbeeld kunnen. Een zekere erkenning van 
makend vermogen is niet alleen onvermijdelijk, maar ook legitiem. De notie van 
maakbaarheid refereert immers evengoed aan een constructieve en positieve am-
bitie van mens en cultuur. Een zekere mate van beheersing en bestendigheid te-
genover kwetsbaarheid is ook een publieke waarde. Een teveel aan maakbaar-
heidsrelativisme is daarom niet overtuigend of gerechtvaardigd. Een pleidooi voor 
het aanvaarden van tragiek en fatalisme, zoals in de inleiding geschetst, kan dus 
niet het eindpunt zijn van bestuursfilosofische bezinning op beleidsinterventie. 
Eerder vormt het een startpunt om te zoeken naar wat ik ‘begrensd-constructieve’ 
perspectieven op bestuur en beleid heb genoemd. Dan gaat het om een alternatieve 
sociale verbeelding die bijdraagt aan begrenzing van de maakbaarheid, maar on-
dertussen ook tot een hernieuwd constructief perspectief komt. Het doel is om een 
sociale verbeelding te ontwikkelen waarin ambities van beheersing begrensd wor-
den, zonder in het radicale tegendeel van het loslaten van elke interventieambitie 
te vervallen. Het gaat om een filosofie van bestuur en beleid dat een constructief 
perspectief op interventie biedt, zónder ethos, wereldbeeld en persona van de 



Slotbeschouwing 

 213 

maakbaarheid en dat tegelijkertijd ook begrenzend tegenwicht biedt aan de ver-
leiding tot maakbaarheidsdenken.  
 In deel II zijn daartoe drie bouwstenen uitgewerkt, langs de lijnen van de drie 
dimensies van ethos, wereldbeeld en persona. De thematieken van deugden, soci-
ale praktijken en ambachtelijkheid blijken op logische wijze verbonden te kunnen 
worden met respectievelijk ethos, wereldbeeld en persona. Hoofdstuk 4 schetst 
een ethos van gematigdheid, hoofdstuk 5 ontvouwt een wereldbeeld van praktij-
ken en hoofdstuk 6 typeert de ambachtsman als een getemde maker. In de uitwer-
king ervan is de complementariteit van deze bouwstenen getoond. Bij de bespre-
king van het wereldbeeld van praktijken is de connectie met het ethos van 
gematigdheid benoemd en bij de analyse van de ambachtsman is getoond hoe het 
daarvoor geanalyseerde ethos en wereldbeeld zichtbaar worden in het ambachte-
lijk werk. Deze drie bouwstenen vormen bij elkaar dus een coherent geheel dat 
als begrensd-constructieve verbeelding van beleidsinterventie kan dienen. 
 De eerste bouwsteen is dus het ethos van gematigdheid. De traditie van de 
deugdethiek blijkt op zichzelf al een belangrijke wending te bieden, weg van 
maakbaarheidsdenken. Het is een ethische traditie die vanaf de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is herontdekt vanuit kritiek op modernistisch maakbaarheidsden-
ken. In de deugdethiek ligt een belangrijke erkenning besloten dat het leven niet 
volledig beheersbaar is en zeker geen kwestie is van instrumentele rationaliteit en 
technisch handelen. Deugdethiek biedt juist een visie op het goede dat daaraan 
wil ontsnappen. Dat geldt zeker ook voor de ‘deugd van de maat’. Vanuit het oude 
Griekse woord sophrosyne zijn drie onderling verwante deugden geanalyseerd: 
nederigheid, bescheidenheid en gematigdheid. Terwijl de eerste twee deugden, 
nederigheid en bescheidenheid, vooral de erkenning van praktische begrenzing 
van het menselijk kunnen centraal stellen, plaatst de deugd van de gematigdheid 
het belang van normatieve begrenzing voorop. Deze manifestaties van de deugd 
van de maat vullen elkaar hierin aan. Ondertussen verschijnt in deze  deugden een 
heel ander beeld van goed bestuur en beleid. Gematigde beleidsinterventie is niet 
een kwestie van moeten, maar van verlangen en idealen. Het draagt onder meer 
bij aan pluraliteit, rechtsstatelijkheid en democratische dialoog. Anders gezegd, 
deugden zijn niet slechts een noodzakelijke hinderpaal voor beheersingsdneken, 
maar vormen een intrinsiek waardevol alternatief oriëntatiepunt voor politiek en 
bestuur. 
 Theorieën over sociale praktijken blijken een contrasterend wereldbeeld te 
bieden voor het machinemodel van de maakbaarheid. Dat is de tweede filosofi-
sche bouwsteen. Het wereldbeeld van praktijken conceptualiseert sociale orde-
ning en menselijk handelen op een zodanige wijze dat rechtgedaan wordt aan de 
erkenning van inherente onvolmaaktheid van beleidsinterventies, terwijl de mo-
gelijkheid van interveniëren niet wordt afgewezen. Het wereldbeeld van praktij-
ken honoreert dynamiek, activiteit en ontwikkeling, terwijl het tegelijkertijd de 
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contingentie en fragiliteit ervan centraal stelt. De notie van sociale praktijken 
blijkt barrières op te werpen richting beheersingsdenken. Praktijkenbenaderingen 
wijzen rationalisme af en benadrukken het belang van ervaring en intuïtie. Ook 
de idee van een telos of ‘immanente betekenis’ van praktijken blijkt een begren-
zende rol te kunnen spelen, want deze vraagt om respect en terughoudendheid 
richting het ingrijpen in die telos. Ondertussen sluit dit wereldbeeld van praktijken 
goed aan bij het ethos van gematigdheid. Auteurs van theorieën over sociale prak-
tijken grijpen soms terug naar de notie van bescheidenheid. Ook blijken theorieën 
van praktijken sensitief voor diverse normatieve bezwaren bij maakbaarheidsbe-
stuur. Ze bevorderen maatschappelijke pluraliteit, zijn kritisch op instrumenta-
lisme en op ontologisch individualisme. 
 De notie van ambachtelijk werken is de derde bouwsteen in een filosofie van 
bestuur en beleid voorbij de maakbaarheid. Daarin schuilt een alternatieve per-
sona voor de sociale ingenieur. Homo faber (de makende mens, Hannah Arendt) 
wordt in de moderne tijd veelal vereenzelvigd met de sociale ingenieur, maar ten 
onrechte. Er is nog een ander type maker: homo faber kent ook de gestalte van de 
ambachtsman. Het is vooral Richard Sennett geweest die ons opnieuw op het 
spoor van deze klassieke maker heeft gezet. In contrast met de sociale ingenieur 
blijkt de ambachtsman een andere stijl van maken of technisch handelen te han-
teren, waaraan impliciet het wereldbeeld van praktijken ten grondslag ligt. Bij de 
ambachtsman staat de handvaardigheid centraal en een artistieke, niet-instrumen-
tele, omgang met het materiaal. Het is een maker die goed kan omgaan met im-
perfectie en weerstand en dit expliciet incorporeert in zijn werkwijze. De am-
bachtsman is zich bovendien terdege bewust van het gevaar van geweld in het 
vervaardigingsproces. Het ambachtelijk werk blijkt ook als sjabloon voor poli-
tiek-bestuurlijk en beleidsmatig werk te kunnen dienen. Met de persona van de 
ambachtsman krijgt homo faber een intrinsiek begrensde maker terug. Dat kan 
‘maken voorbij de maakbaarheid’ genoemd worden. 
 
Premoderne contrastbronnen hernomen 
Nu in marstempo het betoog van voorgaande hoofdstukken is gerecapituleerd, is 
het tijd om een vervolgvraag te adresseren. De vraag die zich aandient is hoe het 
in deel II gepresenteerde alternatieve perspectief ‘voorbij de maakbaarheid’ nader 
getypeerd kan worden. Het draait om interventie voorbij maakbaarheid, maar 
waarnaar verwijst dat precies? ‘Voorbij’ klinkt nogal onbestemd; valt dat nader 
te typeren? Hiervoor is al opgemerkt dat de drie ontwikkelde bouwstenen onder-
ling coherent zijn en bovendien complementair. Dat levert nog niet direct een 
overkoepelende noemer, een ‘etiket’ op. Dat hoeft wellicht ook niet, de drie bouw-
stenen zijn op zichzelf krachtig en sprekend genoeg. Toch kan een noemer helpen 
bij de positionering van dit perspectief. Een eerste stap daarvoor zet ik aan het slot 
van deze terugblikkende paragraaf. Daarbij helpt het om uit te zoomen en een 
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cultuurfilosofisch perspectief te hanteren. In hoofdstuk 1 is gezien dat maakbaar-
heid verbonden is met de moderniteit en de modernistische tijdgeest. Tegen deze 
achtergrond is de vraag wat voor tijdgeest of cultuurperspectief verbonden is met 
het geschetste perspectief van ‘maken voorbij maakbaarheid’. 

Verduidelijkend is het om eerst te schetsen wat het perspectief van deel II na-
drukkelijk niet is. Hoe het verhaal over deugden, praktijken en ambachtelijkheid 
ook getypeerd wordt, het is geen postmodern verhaal. In de bestuurskundige lite-
ratuur heeft zich in de jaren negentig en in het begin van deze eeuw een postmo-
derne wending voorgedaan (De Vries, 2001; Bogason, 2001). Diverse auteurs 
hebben gezocht naar een postmoderne bestuurskunde, of iets minder pretentieus, 
naar postmoderne lessen voor de bestuurskunde (Fox & Miller, 1995; McSwite, 
1996; Spicer, 2001; Frissen, 1999, 2007). Daarin draait het veelal om een radicale 
omkering van maakbaarheidsdenken, van de instrumentele rationaliteit, van de 
technocratische ambities en het streven naar centrale beheersing. Het is een filo-
sofie van relativering en deconstructie, met een sterk ironische toon, waarbij be-
stuur en beleid vooral begeleid moeten worden door noties als differentie, doel-
loosheid en discursiviteit. Dit is niet het verhaal van deugden-praktijken-
ambachten. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten: de problematisering van het 
ethos en wereldbeeld van de maakbaarheid, de waardering voor pluraliteit en di-
aloog, de esthetische waardering van het handelen (bij de ambachtsman), en in de 
literatuur over gematigdheid als politieke deugd wordt ‘vermindering van lijden’ 
als geldig argument voor beleidsinterventie opgevoerd, wat ook bij de postmo-
derne filosoof Richard Rorty (1989) een belangrijk uitgangspunt is. Maar deze 
overeenkomsten zijn te beperkt om het deugden-praktijken-ambachten-perspec-
tief als loot aan de postmoderne stam te zien. Het typisch postmoderne vocabu-
laire ontbreekt geheel in deel II. Sterker nog, zelfs maar een hint van deze post-
moderne noties is niet aangetroffen in de literatuur over gematigdheid, praktijken 
en ambachten. Van ironie en differentie zonder identiteit is geen sprake (pluri-
forme praktijken hebben wel een telos). Naast esthetische waardering overheerst 
toch de ethische categorie (de deugd van gematigdheid) en in plaats van decon-
structie draait het in deel II om reconstructie van interventie. 
 Als het perspectief uit de ban van beheersing in dit boek niet postmodern is, 
wat dan wel? Tegenover een postmoderne uitweg kan ook naar het premoderne 
verleden van de westerse cultuur gekeken worden. Dat betoogt MacIntyre (2007) 
bijvoorbeeld. Hij ziet twee opties om uit de crisis van het moderne 
managerialisme uit te komen: Nietzsche of Aristoteles. Oftewel, een postmodern 
perspectief met Nietzsche als boegbeeld, of een premodern perspectief met 
Aristoteles als centrale figuur. Nu is MacIntyres typering van de premoderne 
cultuur, hoe behulpzaam ook, wellicht wat te eenzijdig. De Mul (2005) 
differentieert meer: naast het al genoemde tragisch-heroïsche perspectief 
identificeert hij de klassieke oudheid (met Plato en Aristoteles), maar ook het 
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christendom in de middeleeuwen. Welbeschouwd bevat deel II veel inzichten uit 
verschillende premoderne tradities. De deugdethiek, inclusief de deugden van 
gematigdheid, is mede een erfenis van de Griekse en Romeinse klassieke oudheid 
(North, 1966). Daarna zijn de deugden ‘gekerstend’ door kerkvaders en in de 
middeleeuwen (Van Tongeren, 2012). In de herwaardering van deugden, in de 
herontdekking van de idee van een telos in het menselijk handelen en in de 
herwaardering van praxis en praktische wijsheid als zelfstandige bron van kennis 
is de erfenis van Aristoteles zichtbaar (MacIntyre, 2007; Nicolini, 2012). En ook 
de ambachtsman is typisch een persona uit de klassieke oudheid en de 
middeleeuwen (Burford, 1972; Sennett, 2008).  

Deel II neemt dus, anders gezegd, bronnen uit de antieke oudheid en de chris-
telijke middeleeuwen opnieuw ter hand. Daaronder ligt het vertrouwen dat inzich-
ten uit vroegere culturele tijdperken niet achterhaald zijn, maar ook in de (laat)mo-
derniteit als belangrijke inspiratiebron kunnen dienen. De filosofen Verbrugge, 
Buijs & Van Baardewijk (2018: 54) munten daarvoor de fraaie term ‘contrast-
bronnen’. Dat dit boek premoderne contrastbronnen gebruikt betekent overigens 
niet dat slechts een herhaling van zetten plaatsvindt. De bouwstenen die in deel II 
zijn uitgewerkt zijn tegelijkertijd méér dan premoderne contrastbronnen, want ze 
hebben ondertussen ook een proces van theoretische actualisering ondergaan. Bij-
voorbeeld de deugden van nederigheid en gematigdheid hebben nadrukkelijk een 
proces van modernisering doorgemaakt: ze zijn vertaald en herijkt onder seculiere 
condities (Button, 2005; Cooper, 2013). Theorieën over sociale praktijken zijn 
geen letterlijke herneming van Aristoteles’ metafysische biologie; ze vormen er 
juist een alternatief voor (MacIntyre, 2007). Theorieën over sociale praktijken ko-
men bovendien voort uit twintigste-eeuwse filosofische debatten en wendingen, 
zoals in hoofdstuk 5 ook is geschetst. Ze zijn nauw verwant aan het Amerikaanse 
filosofisch pragmatisme (Reckwitz, 2002; Shove et al., 2012), dat nadrukkelijk 
een moderne filosofische traditie is (Misak, 2013). Ook aandacht voor de am-
bachtsman is meer dan romantische herwaardering van een antiek-middeleeuwse 
persona. Sennett (2008) ziet zijn herneming van de ambachtsman zelfs als een 
actualisering van het Amerikaanse filosofisch pragmatisme. Deze herneming van 
premoderne contrastbronnen maakt het verhaal van deugden-praktijken- 
ambachten een verhaal van de eenentwintigste eeuw. 
 
Reflexieve bestuurskunst 
Nu is uiteengezet hoe deze studie de dienst van verheldering heeft geleverd, en na 
een nadere cultuurfilosofische typering van het ontwikkelde perspectief in deel II, 
kan de tweede ambitie van dit boek belicht worden. Die ambitie is het bijdragen 
aan maatschappelijke verandering door correctie van de bestaande sociale ver-
beelding en door articulatie van een alternatieve sociale verbeelding. Daartoe zijn 
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vanuit de normatieve insteek van het können drie filosofische bouwstenen ont-
wikkeld als bijdrage aan de publieke bezinning: het ethos van gematigdheid, het 
wereldbeeld van praktijken en de persona van de ambachtsman. De vraag is nu 
hoe deze bouwstenen concreet kunnen bijdragen aan verandering in de wereld van 
beleid, bestuur en politiek. Welk veranderpotentieel ligt in deze bouwstenen be-
sloten? In welke richting stimuleert dit bestuursfilosofische perspectief maat-
schappelijke verandering? Deze paragraaf identificeert een aantal aanknopings-
punten voor bijdragen aan het publiek debat en peilt de potentiële reikwijdte van 
het ontwikkelde betoog. Dat zullen houtskoolschetsen zijn, die hopelijk later en 
elders verder ontwikkeld kunnen worden. 
 
Een heuristiek voor de beleidspraktijk 
Allereerst is het zinvol om opnieuw te herinneren aan de aard van deze studie. Het 
is een theoretisch onderzoek naar een van de grondslagen van bestuur en beleid. 
Dat is in zeker opzicht onpraktisch van aard, namelijk in die zin dat geen pasklare 
beleidsmodellen, beslisbomen voor gerechtvaardigde interventie of andere vor-
men van concrete receptuur worden aangereikt. Dat zou ook al te zeer tegen de 
geest van het gehouden betoog ingaan, dat dergelijke schematische werkwijzen 
juist problematiseert. Maar dit betekent niet dat het hier geschetste theoretisch 
perspectief geen veranderpotentieel heeft. Integendeel, maar de potentiële impact 
moet echter op een ander level worden gezocht. 
 Wat dit boek de concrete wereld van beleid, politiek en bestuur biedt is een 
achtergrondkader om het concrete politiek-bestuurlijke handelen mee te begrijpen 
en daarop te reflecteren. Daarop wijst ook de situering van deze thematiek in ter-
men van sociale verbeelding, ethos en wereldbeeld. Dat achtergrondkader is bo-
vendien geen strak belijnd model, maar eerder een heuristiek, een set van concep-
tuele en normatieve oriëntatiepunten die ingezet kan worden bij de reflectie op en 
ontwikkeling van concrete bestuurlijke strategieën, beleidsplannen en empirisch 
bestuurskundig onderzoek. Welbeschouwd zijn twee tegengestelde sets van ori-
ëntatiepunten of stijlen van beleidsinterventie gepresenteerd: een onbegrensd in-
terventiekader in deel I versus een begrensd interventiekader in deel II. Deel I 
levert de oriëntatiepunten om het onbegrensde interventiekader te analyseren en 
te beoordelen. Deel II levert oriëntatiepunten voor een meer begrensd interventie-
kader, als achtergrondkader voor de ontwikkeling van concrete begrensde beleids-
programma’s en bestuurlijke strategieën. Hoe omvattend en verstrekkend het ver-
anderpotentieel van deel II is, blijkt wanneer de respectieve hoofdstukken worden 
opgevat als handreikingen om het willen (ethos van gematigdheid), denken (we-
reldbeeld van praktijken) en doen (persona van de ambachtsman) te begrenzen.112 
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Reflexieve modernisering als horizon 
Voorgaande typering van de bijdrage die dit boek kan leveren aan maatschappe-
lijke verandering zou ‘procedureel’ genoemd kunnen worden. Het schetst immers 
hoe ermee gewerkt kan worden, maar nog niet in welke richting wordt bewogen. 
Die stap wordt nu gezet. De herneming van premoderne contrastbronnen draait 
om een verstandige omgang met de laatmoderniteit. De horizon waartegen pre-
moderne contrastbronnen worden herontdekt en opnieuw gearticuleerd is niet die 
van een romantisch terugverlangen naar een verloren verleden. Het draait niet om 
het terugdraaien van de moderniteit. Het punt is veeleer hoe we op een betere 
manier het moderne bestaan kunnen vormgeven. Het gaat om de vormgeving  van 
een ‘andere moderniteit’, zoals Ulrich Beck (1992) dat noemde. Als het ethos, 
wereldbeeld en persona van de maakbaarheid praktisch en normatief gezien te-
kortschieten in de vormgeving van het moderne bestaan (zoals in hoofdstuk 3 be-
toogd), hoe kunnen we daar betere handelingsrepertoires voor ontwikkelen? Als 
de maakbaarheid onvoldoende geschikt is als grondslag voor bestuur en politiek, 
wat is dan wel toereikend? Daarvan is in hoofdstuk 3 gesteld dat een betere om-
gang met onvolmaaktheid een cruciaal uitgangspunt moet zijn. Met andere woor-
den, het gaat dan om een bijdrage aan ‘verstandige vormen van imperfect bestuur’ 
(een term van Bannink & Trommel, 2019). 
 Het gaat erom rekenschap te geven van de uitdagingen, dilemma’s en condities 
die theoretisch sociologen wel de ‘laatmoderniteit’ noemen, een term die in deel 
I ook al passeerde. Het gaat hier om een belangrijk inzicht van de sociologen 
Beck, Giddens en Lash (1994) die gethematiseerd hebben dat de moderne samen-
leving helemaal niet voorbij is, zoals auteurs van het postmodernisme suggereren, 
maar in een nieuwe of tweede fase is beland (zie ook: Beck, Bonss & Lau, 2003; 
Lash 2003). Hun complexe sociologische these bevat veel gezichtspunten, waar-
onder het inzicht dat de laatmoderniteit zowel een periode is van radicalisering 
van de maakbaarheid als een periode waarin de grenzen en keerzijden daarvan 
zichtbaar worden. Dat was onderwerp van hoofdstuk 2 en 3. Een ander aspect van 
hun theorie is hun antwoord op de vraag hoe met deze laatmoderne uitdagingen 
en condities kan worden omgegaan. Ze presenteren, anders gezegd, ook een 
agenda voor de verdere ontwikkeling van deze fase van de moderniteit en spreken 
dan over ‘reflexiviteit’ en over ‘reflexieve moderniteit’. In deze term zitten be-
langrijke aanknopingspunten die ik kort wil toelichten.  
 Een cruciaal punt is dat de moderniteit moet leren omgaan met de non- 
lineariteit van het maatschappelijk bestaan (Lash, 2003), zoals eind hoofdstuk 3 
ook is gememoreerd. Een direct en lijnrecht pad naar de vooruitgang bestaat niet. 
De huidige fase van de moderniteit is er veeleer een van strijd, dynamiek, onbe-
heersbaarheid, openheid en onvoorspelbaarheid. Giddens (1990) spreekt ook wel 
van nieuwe ‘ontologische onzekerheid’. De zekerheden en (epistemologische en 
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ontologische) uitgangspunten van de moderniteit zijn in deze laatmoderne of re-
flexieve fase aan het wankelen. Het is een tijd waarin, door processen van digita-
lisering en globalisering, het tempo van het leven en ook dat van politiek en be-
stuur zodanig hoog liggen dat het trage wetenschappelijke proces van 
kennisproductie ten einde tot actie over te gaan, veel te laat komt. De reflectiviteit 
– met een ‘c’ –  van het Verlichtingstijdperk schiet hier tekort. Wat we nodig 
hebben is een reflexiviteit – met een ‘x’ (Beck et al., 2003). In dat woord klinkt 
‘reflex’ door, wat hint op snelle actie en dynamiek. De technocratische hande-
lingsrepertoires zijn dus ontoereikend. Een andere vorm van kennis en vaardig-
heid is nodig, een ander type ‘bronnen’ van handelen. In dat kader wijzen Beck et 
al. op het belang van praktisch inzicht of praktische wijsheid (zie ook Loeber, 
2004). Reflexieve moderniteit betekent dus dat de rationaliteit van de Verlichting 
niet meer geldt als enige kennisbron en rechtvaardiging voor het handelen. In 
plaats daarvan ontstaat ruimte voor alternatieve kennisbronnen om het handelen 
in deze reflexieve fase van de moderniteit vorm te geven.  
 Hiermee komt in zicht wat aan het begin van dit hoofdstuk is aangekondigd 
als ‘reflexieve bestuurskunst’. Wat hiervoor als premoderne contrastbronnen zijn 
gepresenteerd (het ethos van gematigdheid, het wereldbeeld van praktijken en de 
persona van de ambachtsman) zijn uiteindelijk de benodigde dimensies om het 
laatmoderne bestaan, de reflexieve moderniteit mee vorm te geven. Want als er 
één thema is dat als een rode draad op de achtergrond de drie gepresenteerde fi-
losofische bouwstenen aan elkaar verbindt, dan is dat wel de praktische wijsheid. 
Bij het ethos van gematigdheid speelt praktische wijsheid een belangrijke rol in 
de uitoefening van deugden. Ook de vormgeving van sociale praktijken vergt pri-
mair praktisch inzicht en ervaring, en de ambachtsman is zelfs een verpersoonlij-
king van dit type handelen. In deze drie bouwstenen gaat het bovendien, net als 
bij de notie van praktische wijsheid, om oordeelsvermogen en handelingsbe-
kwaamheid in onoverzichtelijke en onzekere contexten, om handelen zoals dat ‘in 
het moment’ passend lijkt. De drie filosofische bouwstenen of premoderne con-
trastbronnen uit deel II laten zich daarom goed begrijpen als verdieping en con-
cretisering van de agenda van reflexieve moderniteit.  
 Dat laat zich schetsmatig als volgt nader begrijpen, elk van deze drie bronnen 
helpt het reflexieve handelingsvermogen te vergroten en de non-lineariteit van het 
laatmoderne bestaan te respecteren en te omarmen. Het ethos van gematigdheid 
met de deugden van nederigheid en bescheidenheid leert de gepaste voorzichtig-
heid en terughoudendheid, om niet al te pretentieus over interventievermogen te 
denken. De deugden van ‘political moderation’ stimuleren om met respect voor 
pluraliteit en rechtsstatelijkheid te acteren. De persona van de ambachtsman is 
niet alleen bekwaam in handvaardigheid en praktisch inzicht, maar weet ook op 
ontspannen wijze met de onvermijdelijke tegenslagen en weerbarstigheden van 
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de non-lineaire dynamiek van de moderniteit om te gaan. Een goede ambachts-
man, zo is in hoofdstuk 6 gezien, ziet weerstand en ambiguïteit als uitdaging, is 
niet verbitterd over imperfecties en ziet in de hectiek van het moment zelfs kansen 
voor improvisatie en het creëren van schoonheid. Het wereldbeeld van praktijken 
biedt tegen deze achtergrond het benodigde sociaal-theoretisch begrip en de soci-
aal-politieke sensitiviteit om samenhang en patronen van sociale ordening te ont-
waren in die reflexieve moderniteit. Het bewaart aldus voor politieke verkramping 
en voor angst over maatschappelijke afbrokkeling. 
 Deze redenering vergt uiteraard een veel verfijndere analyse en uitwerking, 
die het bestek van deze slotbeschouwing te buiten gaat. Hopelijk is ondertussen 
wel verhelderd waarom het perspectief op bestuur en beleid uit de ban van be-
heersing getypeerd kan worden in termen van reflexieve bestuurskunst. De gepre-
senteerde contrastbronnen of bouwstenen voor bestuur en beleid voobij de maak-
baarheid sluiten aan bij en geven mede vorm aan de uitdagingen van de reflexieve 
moderniteit. De contrastbronnen vormen handreikingen voor interventie onder re-
flexief-moderne condities, dat wil zeggen, condities waarin maakbaarheidsden-
ken inherent problematisch is geworden terwijl toch gehandeld moet worden. De 
brug tussen deze contrastbronnen en de reflexieve moderniteit is de praktische 
wijsheid. Dat is de benodigde en passende stijl van interveniëren onder reflexief-
modernde condities en die wordt concreet in het ethos van gematigdheid, het we-
reldbeeld van praktijken en de persona van de ambachtsman. Dit accent op prak-
tische wijsheid brengt het tweede element van de notie reflexieve bestuurskunst 
in beeld. Met deze kijk op bestuur, beleid en interventie in termen van praktische 
wijsheid, deugden en ambachtelijkheid zijn we aanbeland bij een type politiek-
bestuurlijk handelen dat meer te maken heeft met ‘art’ dan met ‘science’ (Fu-
kuyama, 2004). Daarmee voegt dit perspectief zich in oude intellectuele bestuurs-
kundige tradities waarin ervaring, intuïtie en praktische wijsheid als centrale in-
grediënten zijn gezien voor goed bestuurlijk handelen, in plaats van 
wetenschappelijke rationaliteit (Raadschelders, 2008). Door de nadruk op ‘kunst’ 
te leggen wordt bovendien het esthetische, creatieve en potentieel speelse karakter 
van gematigde en ambachtelijke interventies benadrukt (Goodsell, 1992; zie ook 
hoofdstuk 6), wat van groot belang is om recht te doen aan de uitdaging van re-
flexiviteit. 
 
Bestuurskunst die deugt en deugd doet 
In deze zoektocht naar een goede verhouding met reflexieve moderniteit staan 
bestuurskundigen en beleidsmakers bepaald niet alleen. De contouren van een re-
flexieve bestuurskunst die in dit boek zijn geschetst laten zich gemakkelijk ver-
binden met een bredere maatschappelijk-intellectuele beweging, juist ook in de 
wereld van professioneel handelen in de publieke zaak. Dan springt vooral de be-
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weging van ‘normatieve professionalisering’ in het oog, zoals die de laatste twin-
tig jaar is ontwikkeld aan de Universiteit voor Humanistiek, toegepast op tal van 
publieke professies waaronder politie, onderwijs en gezondheidszorg (zie bijvoor-
beeld Kunneman, 2012; Kunneman & Van Ewijk, 2015). Met normatieve profes-
sionalisering wordt gezocht naar een perspectief op werk dat ‘deugt en deugd 
doet’. Daarvoor is het vermogen om normatieve bronnen te benutten in professi-
oneel handelen van belang, dat is kortweg wat normatieve professionalisering be-
helst. Daarin draait het om compensatie van de instrumenteel-wetenschappelijke 
rationaliteit die dominant is in de moderne visie op professionaliteit. Het gaat om 
hernieuwde ruimte vinden voor waardenrationaliteit en om vermindering van be-
heersingsdenken. In deze beweging van normatieve professonalisering zijn de 
contrastbronnen uit deel II nooit ver weg. Ook in deze literatuur worden deugden, 
ambachtelijk werk en sociale praktijken als belangrijke bronnen van vernieuwing 
gezien en gelden auteurs als Sennett en MacIntyre als belangrijke inspiratiebron-
nen (bijv. Gulikers, 2016; Van Rosmalen, 2016). Op deze manier wordt gezocht 
naar handelingsrepertoires om, zoals dat in het veelgeciteerde vocabulaire van 
Donald Schön (1983) heet, te leren vertoeven in de ‘moerassige laaglanden’ van 
de laatmoderne complexiteit, in plaats van steeds weer te vluchten naar de ‘hoge 
gronden’ van de maakbaarheid of het beheersingsdenken (Kunneman, 2012b). 
 Dit proefschrift over reflexieve bestuurskunst toont veel gelijkenissen met 
deze beweging. Ook het beeldende vocabulaire van Schön zou weleens inspire-
rend kunnen werken om de agenda van reflexieve bestuurskunst tot verdere ont-
wikkeling te brengen. Meer nog dan een mogelijke katalyserende functie voor 
reflexieve bestuurskunst kan dit vocabulaire van Schön bijdragen aan zicht op het 
morele en existentiële belang van reflexieve bestuurskunst. Het werpt immers een 
ander licht op wat betekenisvol en goed handelen is, ook voor bestuur en beleid 
(zie daarvoor bijvoorbeeld Legemaate, 2017). Dit boek over reflexieve bestuurs-
kunst kan wellicht andersom ook als een verdieping en verbreding van deze intel-
lectuele beweging gezien worden. De verdiepingsslag ligt in de verdere theoreti-
sche peiling van de betekenis van deugden, sociale praktijken en ambachtelijkheid 
voor de laatmoderne en neoliberale context. Verbreding ontstaat doordat nu ex-
pliciet de wereld van beleidsinterventie en overheidsbestuur centraal staat. In li-
teratuur over normatieve professionalisering (evenals de aanverwante literatuur 
over normatieve praktijken, zie De Vries & Jochemsen, 2019) draait het veelal 
om individuele professionals en specifieke professies, die veelal zich moeten ver-
houden tot (gulzig) bestuur en beleid. Dit boek keert het perspectief om en beoogt 
juist die wereld van bestuur en beleid te verrijken met bouwstenen om in de moe-
rassigheid te leren verkeren. Dat hier de focus op overheidsbestuur en -beleid ligt 
is vooral een praktische beperking geweest, geen noodzakelijke. Het laat zich heel 
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goed indenken dat de kritische analyses uit deel I en de bouwstenen voor be-
grensd-constructieve interventie uit deel II ook van waarde kunnen zijn voor be-
stuur en beleid in maatschappelijke organisaties.  
 
Neosociaal perspectief in het maatschappelijk debat 
Eén belangrijke kwaliteit van deze reflexieve bestuurskunst waarin premoderne 
contrastbronnen worden hernomen is ondertussen nog niet voor het voetlicht ge-
bracht. Dat betreft het tegenwicht die het ethos van gematigdheid, het wereldbeeld 
van praktijken en de persona van de ambachtsman bieden tegen de neoliberale 
tijdgeest die afgelopen decennia domineerde in samenleving, politiek en beleid. 
Een belangrijk criterium, aan het eind van hoofdstuk 3 geformuleerd, is dat een 
begrensd-constructieve filosofie van bestuur en beleid ook de actuele neoliberale 
vormen van maakbaarheidsbestuur moet kunnen temperen. Daarom is in deel II, 
zij het terloops, aandacht besteed aan de sociale en socialiserende kracht die in 
deze premoderne contrastbronnen verborgen ligt, als alternatief voor de individu-
alistische en behavioristische tendensen van neoliberale maakbaarheid. Die pre-
moderne contrastbronnen zijn als ‘neosociaal’ getypeerd. Nu in deze slotbeschou-
wing gepeild wordt wat deze bestuursfilosofische analyse kan bijdragen aan 
maatschappelijke verandering is het zinvol de potentiële betekenis van dit neoso-
ciale perspectief op beleidsinterventie verder uit te pakken. 
 In deel II is, recapitulerend, het volgende betoogd: de deugdethiek problema-
tiseert het neoliberale managerialisme. De specifieke deugden van nederigheid, 
bescheidenheid en gematigdheid bieden ieder voor zich aanknopingspunten om, 
naar een term van Kunneman (2006), het ‘dikke ik’ te temperen, om de politiek-
bestuurlijke fixatie op het maakbare individu te begrenzen. In deze deugden staan 
ruimte voor de ander, voor zachtmoedigheid en voor gemeenschap nadrukkelijk 
centraal. Deze lijn is ook zichtbaar in het wereldbeeld van praktijken. Daar wordt 
het menselijk handelen expliciet ingebed in zijn sociale context. De mens is geen 
atomair individu dat volstrekt autonoom kan handelen, maar wordt mede gevormd 
door de contexten of praktijken waarin hij zich bevindt. Dat is het fundamentele 
antropologische uitgangspunt in het wereldbeeld van praktijken, zonder dat daarin 
overigens het individu volledig verdwijnt of opgaat in het collectief. Vanwege 
deze subtiele balans tussen individualiteit en collectiviteit heb ik de notie van neo-
sociaal ingebracht. Een sociologisch inzicht over de presentie van structuren en 
maatschappelijke inzichten keert hierin weer terug, maar niet in zijn oude totali-
serende vorm. De persona van de ambachtsman blijkt, ten slotte, een belichaming 
van deze neosociale positie. De ambachtsman is zich bewust van het belang van 
gemeenschap en samenwerking; daar is zijn werkplaats op ingericht. En die her-
waardering van socialiteit en gemeenschap is ook een belangrijk onderdeel van 
de morele agenda waarin de ambachtsman figureert. 
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 Met deze neosociale bouwstenen komt dit boek niet alleen tegemoet aan de 
geformuleerde uitgangspunten voor een begrensde filosofie van bestuur en beleid, 
maar ook aan een belangrijk maatschappelijk verlangen naar een afscheid van en 
een alternatief voor het neoliberalisme. Niet dat het hier geschetste neosociale 
perspectief een alternatieve politieke ideologie biedt. Zo omvattend is het 
geformuleerde perspectief welbeschouwd niet. Ook is het geen politiek manifest. 
Toch bieden deze premoderne contrastbronnen belangrijke lessen voor de 
politiek-maatschappelijke zoektocht om onder het juk van neoliberale 
maakbaarheid vandaan te komen. Publieke herwaardering en oefening van 
deugden zijn daarvan een eerste les. Deugdethiek en neoliberalisme zijn, kort door 
de bocht gezegd, communicerende vaten. De neoliberale ideologie kan morele 
bronnen en deugden doen opdrogen, maar andersom geldt ook dat cultivering van 
deugden resistent kan maken tegen de instrumenteel-rationele logica van 
neoliberalisme (MacIntyre, 2007). Dat geldt ook voor de persona van de 
ambachtsman. Dat is de tweede les uit dit neosociale perspectief. De persona van 
de ambachtsman leert dat gemeenschap en socialiteit ook geoefend kunnen 
worden in het alledaagse proces van maken en samenwerken. Gemeenschap hoeft 
niet slechts buiten de wereld van beleid, politiek en publieke interventie gevonden 
te worden, maar kan zich gaandeweg, beter nog, werkendeweg, aandienen. 
Hiervoor hoeft niet alleen naar transcendente bronnen te worden gezocht die 
gemeenschappen kunnen binden, maar er dient zich ook een immanent perspectief 
op gemeenschap en socialiteit aan. Langs de lijnen van ambachtelijk werk kan de 
neoliberale ideologie bestreden en gecompenseerd worden (Kunneman, 2012a).  
 Aan deze twee lessen om neoliberalisme te begrenzen kan nog een derde be-
langrijke les toegevoegd worden. Die les komt van het wereldbeeld van praktij-
ken. Een veelgehoorde verzuchting is dat we als samenleving alleen nog maar in 
individuen kunnen denken: de sociaaldemocratie heeft zijn gevoel voor collecti-
viteit verloren door met neoliberalisme in zee te gaan (Trommel, 2015) en de so-
ciologie heeft terrein verloren ten faveure van psychiatrie en neurowetenschap-
pen, die beide het individu als focuspunt hebben (Van Ostaijen, 2018). Zowel de 
sociaaldemocratische politiek als de sociologie zijn, anders gezegd, geïndividua-
liseerd geraakt en hebben het vermogen verloren om maatschappelijk te denken, 
om grotere eenheden dan het individu te zien. Dat heeft te maken met de laatmo-
derne waardering van individualiteit en het besef van de fragmentatie of vloei-
baarheid van deze tijd; daardoor erodeert het besef van collectiviteit (Bauman, 
2000). Volgens mij zijn theorieën van praktijken bij uitstek in staat om vanuit 
deze laatmoderne verlegenheid met massief-collectivistisch denken toch een ant-
woord te bieden aan neoliberaal individualisme. Theorieën over praktijken the-
matiseren op overtuigende en verfrissende wijze de inherente sociale inbedding 
van individuen en individueel handelen. Ze komen tegemoet aan allergieën van 
beide zijden van het sociaal-theoretische spectrum. Enerzijds bevatten theorieën 
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over sociale praktijken de sensitiviteit dat niet in omvattende sociale structuren 
gedacht moet worden, terwijl ze anderzijds de sensitiviteit hebben dat niet elke 
voorstelling van ‘agency’ ondermijnd moet worden. Daarin schuilen wellicht de 
contouren voor een herleving van een waarlijk sociologische kijk die past bij de 
laatmoderniteit, waar de sociologie om verlegen lijkt (Van Ostaijen, 2018). Ook 
bevinden zich hier aanknopingspunten voor een politieke filosofie die de fixatie 
op de individuele autonomie en daarmee ook de druk op het maakbare individuele 
leven kan verzachten. Dat lijkt me tegen de achtergrond van een vermoeide sa-
menleving als gevolg van toenemende prestatiedruk een wenkend perspectief om 
nader te exploreren.  
 
Toekomst van de bestuurskunde 
Nu in enkele houtskoollijnen de potentiële bijdrage tot maatschappelijke veran-
dering is geschetst, richt ik tot slot graag de aandacht op de derde ambitie van dit 
boek. Dat is het pedagogisch motief, de ambitie om door een bestuursfilosofische 
reflectie op maakbaarheid deze thematiek opnieuw te ontsluiten voor huidige en 
aankomende generaties bestuurskundigen en beleidsmakers. De daarvoor beno-
digde theoretische bouwstenen zijn in deel I en II uitgewerkt, maar daarmee is de 
kwestie nog niet afgehandeld. Vanuit het pedagogisch motief dringt de vraag zich 
op hoe de bestuurskunde als academisch vakgebied de thematiek van maakbaar-
heid en de agenda van een reflexieve bestuurskunst kan borgen in onderzoek en 
onderwijs. Wat vergt dit van de bestuurskunde? Daar gaat bovendien nog een 
vraag aan vooraf, want waar staat de bestuurskunde momenteel precies met be-
trekking tot de maakbaarheid? Is het vakgebied zelf ook nog in de ban van be-
heersing? Deze vragen staan in deze laatste paragraaf centraal. 
 Het is om zeker twee redenen goed om met deze reflecties te besluiten. Ten 
eerste lag de focus in voorgaande hoofdstukken volledig op de beleidspraktijk, 
terwijl in de inleiding is geconstateerd dat de verwaarlozing van de maakbaarheid 
ook in de bestuurskundige wetenschap heeft plaatsgevonden. Nu de beleidsprak-
tijk is onderzocht is het derhalve goed om de beweging terug naar het vakgebied 
te maken. De tweede reden is dat de bestuurskunde weleens een belangrijke factor 
kan zijn in het bestendigen respectievelijk doorbreken van de ban van beheersing 
in politiek, bestuur en beleid. Bestuurskundigen doen veel onderzoek- en advies-
werk voor overheden en andere publieke organisaties. Daarnaast leveren bestuurs-
kundigen jaarlijks honderden nieuwe professionals in spe af, die veelal hun weg 
vinden in de politiek en de publieke sector. Daarmee reikt de bestuurskundige 
invloed tamelijk ver. De toekomst van het vakgebied doet er daarom toe.  
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Bestuurskunde en maakbaarheid 
Maakbaarheid en bestuurskunde zijn geen vreemden van elkaar, ondanks het feit 
dat het vakgebied het spreken over maakbaarheid heeft verwaarloosd, de thema-
tiek nagenoeg uit het bestuurskundig vocabulaire is verdwenen en het vakgebied 
een zelfbeeld voorbij de maakbaarheid heeft ontwikkeld met ‘governance’ en 
beelden van een vloeibare netwerksamenleving. De moderne bestuurskunde heeft 
belangrijke wortels in het tijdperk van de Verlichting, zo heeft Rutgers (2003, 
2004) laten zien. De bestuurskunde is volgens hem een ‘verlichtingswetenschap’: 
vroegmoderne voorlopers van het vakgebied zijn uitdrukking van het verlangen 
naar rationeel bestuur en vooruitgangsambities en van de mogelijkheid dat be-
stuurswetenschap daaraan kan bijdragen. Dat geldt ook voor de twintigste-eeuwse 
bestuurskunde, zeker in de Verenigde Staten. Daar is een sterk rationalistisch-
optimistische tendens zichtbaar (Spicer, 1995, 2001). Voor de Nederlandse be-
stuurskunde, die pas goed en wel in de laatste decennia van de twintigste eeuw tot 
ontwikkeling komt, lijkt eenzelfde conclusie mogelijk. De rationalistische Wood-
row Wilson wordt ook in Nederland veelal tot ‘founding father’ van het vakgebied 
benoemd (van Ostaijen, 2017). En ironisch genoeg lijkt het vakgebied vooral in 
opkomst in de nadagen van het expliciete geloof in de maakbaarheid van de sa-
menleving, in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Cultuurfiloso-
fisch beschouwd moet het vakgebied zo het project van de maakbaarheid te red-
den, daarop wijst Gijs van Oenen prikkelend als hij schrijft: ‘De bestuurskunde 
staat (…) eigenlijk voor de continuering van de maakbaarheidsgedachte (…) maar 
dan ontdaan van de associatie met utopieën en op de realisatie daarvan gericht 
planningsdenken’ (2011: 113). 
 Deze typering kan doorgetrokken worden naar de eenentwintigste eeuw. Ook 
anno nu zijn tendensen aanwijsbaar die de voortzetting van maakbaarheidsdenken 
in de bestuurskunde doen vermoeden. Dat blijkt uit de analyses uit deel I. Het 
bestuurskundige zelfbeeld dat de beweging ‘from government to governance’ een 
afscheid van de beheersingsambitie betekent, blijkt onhoudbaar. Een belangrijke 
conclusie uit hoofdstuk 2 is dat maakbaarheid een veelzijdig en hardnekkig denk-
beeld is: maakbaarheidsdenken is niet zomaar voorbij met het afscheid van cen-
trale planningspolitiek, en kan geheel nieuwe en ogenschijnlijk tegengestelde ge-
daanten aannemen. De diverse patronen van neoliberaal en laatmodern 
maakbaarheidsbestuur die in hoofdstuk 2 zijn besproken (New Public Manage-
ment, netwerkgovernance en gedragsinterventies) hebben nauwe verwantschap 
met bestuurskundige theorievorming. Sterker nog, veelal is in dat hoofdstuk ge-
bruik gemaakt van de bestuurskundige bewoordingen van politiek-bestuurlijke 
praktijken. Hier zijn nationaal en internationaal hele bestuurskundescholen aan 
verbonden, bekend onder noemers als New Public Governance en Behavioral Pu-
blic Administration. Ondertussen klinken recentelijk ook weer nieuwe pleidooien 
voor een ‘positieve bestuurskunde’ (Douglas, Steen & Van der Wal, 2019) en 
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voor een ‘ontwerpgerichte bestuurskunde’ (Van Buuren, 2017), waarin op zijn 
minst de suggestie van maakbaarheidsdenken wordt gewekt. Het tijdperk van de 
maakbaarheid lijkt in de bestuurskunde voorlopig nog niet voorbij. 
 Toch is dit niet het hele verhaal. De bestuurskunde heeft ook een andere kant, 
of beter gezegd, in de bestuurskundige wereld zijn ook andere stemmen hoorbaar. 
Daarvan zijn een aantal prominente vertegenwoordigers al genoemd in de inlei-
ding: Lindblom, Wildavsky en in Nederland Van Gunsteren en Frissen. Vanouds 
heeft de bestuurskunde ook een meer op praktische wijsheid en pragmatisme ge-
oriënteerde stroming, die minder is gestoeld op de rationalistische en beheersings-
gerichte uitgangspunten (Raadschelders, 2008). Er zijn auteurs die bestuurskunde 
niet zozeer als dienst aan beheersing en instrumentele probleemoplossing zien, 
maar bescherming van democratische en rechtsstatelijke waarden juist als doel 
van het vakgebied zien (bijv. Spicer, 1995; Ostrom, 2005; Box, 2005; Ringeling, 
2017). Hoofdstuk 3 heeft verder zicht op kritische bestuurskundige stemmen ge-
leverd. Dat zijn overigens veelal praktische bezwaren over de onhaalbaarheid van 
maakbaarheidsambities. Op dit punt is de bestuurskunde inmiddels óók goed ver-
tegenwoordigd, namelijk als het gaat om het problematiseren van de praktische 
mogelijkheden van beleidsinterventie. Daarin klopt het bestuurskundig zelfbeeld 
waarmee de inleiding opende wel: het vakgebied kan nogal tobberig doen over de 
praktische mogelijkheid van beheersing en probleemoplossing. Dergelijke klaag-
zangen moeten alleen niet verward worden met een afscheid van maakbaarheids-
denken. Daarop heeft Terpstra (1997) scherp gewezen, zoals in hoofdstuk 3 be-
handeld. De formulering van praktische problemen kan evengoed gepaard gaan 
mét de handhaving van het wereldbeeld van de machine en juist aansporen tot 
verdere perfectionering ervan. Het is vooral de normatieve kritiek, de sociaal- en 
politiek-filosofische reflectie, die helpt om buiten het denkbeeld van de maak-
baarheid te treden. Kortom, afscheid van maakbaarheidsdenken vraagt meer dan 
het verkondigen van de praktische onhaalbaarheid ervan.  
 Het beeld van de verhouding tussen bestuurskunde en maakbaarheid is dus 
ambivalent. Zo divers als het vakgebied zelf is, zo verschillend is ook de verhou-
ding tot maakbaarheid. Al lijkt het er wel op dat maakbaarheidsdenken momenteel 
sterker vertegenwoordigd is in de bestuurskunde dan de kritische en begrensd-
constructieve alternatieven. Toch zou daarin weleens verandering op komst kun-
nen zijn. Naast de zojuist genoemde bestuurskundige invalshoeken die doorgaan 
op het pad van de maakbaarheid zijn er namelijk ook diverse signalen van de ont-
wikkeling van een bestuurskunde voorbij de maakbaarheid. Vanuit allerlei hoeken 
van de bestuurskunde vinden intellectuele heroriëntaties plaats die gerelateerd 
zijn aan het hiervoor geschetste ethos van gematigdheid, wereldbeeld van praktij-
ken en persona van de ambachtsman. Ik wil kort enkele ontwikkelingen benoe-
men. 
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 In bestuurskundige literatuur is toenemende aandacht voor deugden, theorieën 
over sociale praktijken en ambachtelijk werk waarneembaar. Zo herontdekken 
ook bestuurskundigen het belang van deugdethiek in het nadenken over goed be-
stuur en integriteit (zie bijv. Becker et al., 2010; Kim & De Vries, 2010; Tholen 
& Overeem, 2011; Stanisevki, 2015). Ook de thematiek van sociale praktijken 
krijgt, hoewel langzamer dan in organisatiewetenschappen en andere sociaalwe-
tenschappelijke disciplines, toenemende aandacht van bestuurskundigen (zie bijv. 
Wagenaar, 2004; McDonough, 2006; Freeman & Maybin, 2011; Wagenaar & 
Cook, 2011; Pritzlaff & Nulmeier, 2011; Cook & Wagenaar, 2012). Ten slotte is 
de term ‘ambtelijk vakmanschap’ booming in de wereld van beleid en bestuur. 
Paul ’t Hart (2014, 2018) heeft deze notie gemunt om het (top)ambtelijk werkveld 
en de uitdagingen voor ambtenaren in de laatmoderne tijd mee te typeren, tot groot 
enthousiasme van het werkveld (‘t Hart, 2015). Ook anderen hebben deze notie 
van ambtelijk vakmanschap gebruikt, om op nieuwe en verfrissende manier over 
het ambtelijk werk te kunnen spreken (bijv. Van den Brink & Jansen, 2016; Rho-
des, 2016; Van Dorp, 2018). 
 Deze ontwikkeling in de bestuurskundige literatuur is hoopvol voor wie zoekt 
naar een bestuurskunde voorbij de maakbaarheid. Een serieuze kentering is ove-
rigens niet gegarandeerd, want dit hangt af van de mate waarin het erin verborgen 
potentieel voor een reflexieve bestuurskunst daadwerkelijk wordt benut. En pre-
cies op dat punt ben ik nog onvoldoende overtuigd. In bestuurskundige literatuur 
over sociale praktijken wordt nog niet altijd het radicale contrast ten opzichte van 
maakbaarheidsdenken zichtbaar, waarmee de potentiële kracht van deze sociale 
theorie onvoldoende tot zijn recht komt. Wellicht dat hoofdstuk 5 als aanscher-
ping en leeswijzer kan dienen. Een vergelijkbare kanttekening moet bij ambtelijk 
vakmanschap gemaakt worden. Hoe boeiend ’t Hart ook schrijft over ambtelijk 
werk in de eenentwintigste eeuw, het ‘vakmanschap’-begrip blijft daarin nogal 
leeg. Het dreigt vooral een ‘feel good’-term te blijven waaraan de term ‘vakman-
schap’ niets toevoegt. Andere recente bestuurskundige auteurs over ambtelijk 
vakmanschap (Rhodes, Van Dorp) besteden wel aandacht aan kenmerken van 
vakmanschap en wat de vakmanschapsdimensies van ambtelijk werk zijn, maar 
ook in die literatuur blijft de typering van ambachtelijkheid dun. Wellicht kan 
hoofdstuk 6 inspireren tot een meer uitgebreide karakterisering van ambachtelijk 
werk en zo bijdragen aan een profielschets van ambtelijk werk voorbij de maak-
baarheid. 
 Maar de zoektocht naar bestuurskunde voorbij maakbaarheidsdenken hoeft 
natuurlijk niet te worden beperkt tot het perspectief van deugden-praktijken- 
ambachten. De benutting van deze specifieke premoderne contrastbronnen is niet 
de enige route tot vernieuwing; dat zou een onnodige en onwenselijke blikvernau-
wing opleveren. Interessant zijn bijvoorbeeld ook bestuurskundige benaderingen 
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waarin noties als ‘improvisatie’ en ‘complexificatie’ centraal staan (zie bijv. Bou-
tellier, 2011; Joosse-Bil & Tijsman, 2017). Volgens Frissen (2013) is hier sprake 
van een sophisticated vorm van maakbaarheid, want het wil geen tragiek aanvaar-
den en blijft op zoek naar interventiemogelijkheden. Maar deze kritiek lijkt mij 
niet terecht, want het gaat hier om stijlen van politiek-bestuurlijk handelen die 
haaks staan op beheersing en die expliciet afscheid nemen van het wereldbeeld 
van de machine (Van Putten, 2019). Bij complexificatie en improvisatie lijkt, juist 
door uitgangspunten als openheid, pluraliteit, onvoorspelbaarheid en speelsheid, 
sprake van reflexieve bestuurskunst en begrensd-constructieve interventiestijlen. 
  
Agenda voor onderzoek en onderwijs 
Hiermee is een, uiteraard niet uitputtende, status quo van de verhouding tussen 
bestuurskunde en maakbaarheid geschetst. De vraag die ten slotte rest is de vraag 
waarmee deze paragraaf opende: hoe kan de agenda van reflexieve bestuurskunst 
verder geborgd worden in onderzoek en onderwijs? Wat is ervoor nodig om het 
vooralsnog glibberige pad van bestuurskunde voorbij de maakbaarheid te verste-
vigen? Als eerste aanzet tot gesprek formuleer ik zeven punten die hoog op de 
bestuurskundige agenda zouden moeten staan. 
 Ten eerste is verdere ontwikkeling en waardering van bestuursfilosofisch on-
derzoek van belang om als vakgebied uit de ban van beheersing te treden. Binnen 
de bestuurskundige academische gemeenschap is vooralsnog maar weinig ruimte 
en enthousiasme voor theoretici en voor onderzoek dat de bestaande kaders ter 
discussie stelt (Starke, 2018). Het gaat om de erkenning van het belang van grond-
slagenstudies voor de ontwikkeling van een beter zelfbeeld van het vakgebied en 
voor de funderende werking die filosofische studies kunnen hebben in de uitvoe-
ring van empirisch onderzoek en de beleidspraktijk. Filosofie kan de bestuurskun-
dige sociale verbeelding stimuleren (Ongaro, 2017). Een tegenwerping zou kun-
nen zijn dat dit op twee manieren kan uitwerken: filosofische analyse kan 
evengoed bijdragen aan maakbaarheidsbestuur als dat het kan helpen voorbij 
maakbaarheidsbestuur te treden. Dat mag zo zijn, een belangrijke kwaliteit van 
een filosofische benadering blijft haar vermogen tot reflectie op het instrumentele 
vocabulaire van de bestuurskunde. Daarnaast zijn tal van filosofische tradities en 
bronnen voorhanden die een niet-instrumenteel vocabulaire aanreiken die de be-
stuurskunde en beleidspraktijk kunnen uitdagen tot de ontwikkeling van re-
flexieve bestuurskunst. Naast de contrastbronnen uit deel II zijn tal van andere 
contrastbronnen denkbaar. Bijvoorbeeld het werk van Hannah Arendt, dat in deel 
I wel is geraadpleegd, maar verder op de achtergrond bleef. Hoewel zij misschien 
een te eenzijdig beeld van homo faber in de politiek heeft geschetst (zie de kritiek 
van Sennett en Kunneman in hoofdstuk 6), geldt desalniettemin dat in haar oeuvre 
tal van aanknopingspunten te vinden zijn om instrumentalisme in de wereld van 
politiek en bestuur tegen te gaan (zie bijv. Achterhuis, 1999; Boleij, 2018). 
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 Ondertussen zou een filosofische bestuurskunde zich, ten tweede, niet moeten 
beperken tot het raadplegen van seculiere of immanente bronnen van reflexiviteit 
of, in termen van Kunneman (2006), horizontale transcendentie. De bestuurs-
kunde zou er goed aan doen om een openheid te ontwikkelen richting de inbreng 
van religieuze tradities en levensbeschouwelijke bronnen. Dat we in een seculiere 
tijd leven, betekent immers nog niet dat het publiek discours ook secularistisch 
moet worden. Veeleer is de uitdaging om de diversiteit aan stemmen in het pu-
bliek debat te bewaren. De Duitse filosoof Jürgen Habermas is hierin vooropge-
gaan (bijv. Habermas, 2009). In zijn spoor zouden we van een ‘post-seculiere be-
stuurskunde’ kunnen spreken, dat wil zeggen, een bestuurskunde die religieuze 
gemeenschappen en levensbeschouwelijke tradities als serieuze kennisbron voor 
de moderniteit beschouwt (Van Putten, Overeem & Van Steden, 2019). Daartoe 
is alle reden, want juist in levensbeschouwelijke tradities is aandacht voor een 
begrensd-constructief perspectief op menselijk handelen en maken. Daarin is oog 
voor de noodzaak tot begrenzing van maakbaarheidsdenken, gecombineerd met 
de erkenning van mensen als wederzijds afhankelijke maar creatief-makende we-
zens (zie bijv. Borgman, 2017; Buijs, 2019). Bestuurskunde aan de VU zou kun-
nen beginnen met het christelijk-sociale principe van ‘soevereiniteit in eigen 
kring’, als politiek-bestuurlijk ordeningsprincipe dat in het verleden van deze uni-
versiteit is gemunt.113  
 Ten derde is het zinvol om de vooralsnog onderontwikkelde kritisch-reflec-
tieve traditie van bestuurskundig onderzoek te bevorderen. Kritische vormen van 
sociale wetenschap zijn gericht op het produceren van reflexieve kennis (Bura-
woy, 2005), zo is in de inleiding al gememoreerd. Terwijl een instrumentele be-
nadering dienaar van de macht is, reflecteert een kritische benadering juist op die 
macht en op impliciete aannames in het vakgebied over (de verhouding tot) de 
macht (Schillemans, 2017). Natuurlijk schuilt in deze traditie van sociale weten-
schap een belangrijk risico, namelijk dat ze blijft hangen in deconstructie van 
macht en vooronderstellingen. Dat geldt in het bijzonder voor de foucauldiaanse 
traditie van kritische sociale wetenschap (Thompson, 2017). Kritische bestuurs-
kunde moet, anders gezegd, meer zijn dan ‘speaking truth to power’ (Wildavsky, 
1988). De oorspronkelijke constructieve inzet van de Frankfurter Schule waarin 
het zoeken naar onderdrukte potenties of nieuwe bevrijdende mogelijkheden cen-
traal stond, verdient een centrale plaats; al is de ironie dat de Frankfurters daar 
veelal zelf niet goed aan toekwamen vanwege hun soms inktzwarte maatschap-
pijanalyses (Hoefnagels, 1974). Ook vanuit het oogpunt van reflexieve bestuurs-
kunst blijft de bestuurskunde immers een vakgebied dat constructief wil bijdragen 
aan beleid en bestuur. De bestuurskunde heeft hierin al een kleine traditie opge-
bouwd (Denhardt, 1981; Forester, 1993; Zanetti, 1997; Box, 2005) en een recent 
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themanummer in tijdschrift Bestuurskunde laat zien dat momenteel nieuwe en in-
novatieve vormen van kritisch-bestuurskundig onderzoek worden ontwikkeld 
(Van Putten, Dorren & Trommel, 2020). 
 Een vierde aandachtspunt betreft de empirische onderzoeksmethodiek die past 
bij bestuurskunde voorbij de maakbaarheid. De uitdaging is het ontwikkelen van 
onderzoeksmethoden die zich distantiëren van het positivistische wetenschapside-
aal en in plaats daarvan expliciet rekenschap geven van en ruimte bieden aan re-
flexieve bestuurskunst. Dat wil zeggen, onderzoeksmethoden die rechtdoen aan 
de inherente onvoorspelbaarheid, onbeheersbaarheid en normativiteit van bestuur 
en beleid, met erkenning van de dynamiek van praktijken, het ambachtelijke pro-
ces en de rol van praktische wijsheid. Dan valt te denken aan het werk van 
Flyvbjerg (2001) met zijn pleidooi voor ‘phronetisch’ onderzoek. Daarin staat niet 
instrumentele maar reflexieve kennis centraal. Een ander interessant spoor is het 
zogeheten ‘actieonderzoek’, dat de laatste jaren lijkt te herleven in de sociale we-
tenschappen (Brydon-Miller, Greenwood & Maguire, 2003; Eikeland, 2007; 
Coghlan, 2013; Schuiling & Vermaak, 2017). De keuze voor actieonderzoek lijkt 
een belangrijke methodologische consequentie van het relativeren van beheer-
singsdenken en van de omarming van het wereldbeeld van praktijken. Actieon-
derzoek onderkent de beperkte rol van rationele theoretische kennis enerzijds en 
het belang van ervaringsleren in én samen met sociale praktijken.  
 Vernieuwing van de bestuurskundige agenda stopt niet bij onderzoek, maar 
gaat ook het bestuurskundig onderwijs aan. Mijn vijfde agendapunt betreft de aan-
passing van het curriculum van bestuurskundeopleidingen. In het verlengde van 
voorgaande opmerkingen over filosofie en kritisch-reflectief onderzoek zou ook 
in het bestuurskundig onderwijs meer aandacht voor de filosofische en normatieve 
grondslagen moeten komen. Reflexieve bestuurskunst vraagt om cultivering van 
het besef onder bestuurskundestudenten dat beleidsinterventie inherent een nor-
matieve activiteit is, ook als ze dienstbaar is aan instrumentele probleemoplossing 
(Terpstra, 1997; Van Ostaijen, 2017). Train studenten in oordeelsvorming en het 
stellen van normatieve vragen (zie ook weer Flyvbjerg, 2001). Mijn ervaring in 
het bestuurskundig onderwijs, eerst als student en later als docent, is dat de aan-
dacht hiervoor nu minimaal is. Natuurlijk, we leiden bestuurskundigen op, geen 
filosofen. Maar wanneer disciplines zoals recht, politicologie, sociologie en psy-
chologie pijlers van de bestuurskunde kunnen zijn, dan geldt dat ook voor de fi-
losofie. De meest grondige aanpak zou natuurlijk zijn door opnieuw te vragen 
naar de bedoeling van bestuurskundig onderwijs, met als denkbaar antwoord dat 
niet zozeer technisch-rationele probleemoplossing voor het openbaar bestuur 
(meer beheersingsdenken) maar bescherming en bevordering van de democrati-
sche rechtsstaat en van een open samenleving tot het hart van de bestuurskunde 
behoort. Noem het, naar een woord van Nussbaum (2011), een bestuurskunde die 
‘niet voor de winst’ is. 
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 Zo’n curriculumwijziging zou, ten zesde, gepaard moeten gaan met een andere 
educatiestijl of didactiek. De cultivering van een ethos van gematigdheid, sensiti-
viteit voor de dynamiek van sociale praktijken en het repertoire van een ambachts-
man laten zich maar heel beperkt door cognitief-rationeel onderwijs aanleren. 
Deugden, en dus ook de deugd van gematigdheid, laten zich uiteindelijk in het 
geleefde leven ontwikkelen, in de context van sociale praktijken (MacIntyre, 
2007). Daarvoor is bovendien de hulp van andere kardinale deugden van belang, 
waaronder de deugd van de verstandigheid (prudentie, phronesis), zoals ook in 
hoofdstuk 5 is besproken. Die verstandigheid wordt ontwikkeld door oefening en 
ervaring. Een vergelijkbaar punt kan voor de persona van de ambachtsman ge-
maakt worden. Ambachtelijk werk is grotendeels gebaseerd op handvaardigheid 
en impliciete kennis, die eveneens resultaat zijn van oefening en ervaring, zo is in 
hoofdstuk 6 gezien. De uitdaging is aldus het zoeken naar bestuurskundige didac-
tiek waarin studenten kunnen oefenen in reflexieve bestuurskunst. Wat dit precies 
betekent voor bestuurskundige educatiestijlen laat zich niet zomaar uittekenen. In 
elk geval zijn hoorcolleges dan onvoldoende toereikend. Maar ook een praktijk-
stage is niet zomaar de oplossing, vooral niet als de setting daarvan sterk instru-
menteel-rationeel van aard is. Interessanter zijn dan kenniswerkplaatsen waar we-
tenschap en praktijk samen optrekken in het verkennen van een reflexieve vraag 
(Bosselaar & Van der Veer, 2015). Van belang is ook de inrichting van meester-
gezel-verhoudingen. Het is in die setting immers dat iemand zich kan ontwikkelen 
tot ambachtsman (Sennett, 2008). Het vergt wellicht ook een onderwijssysteem 
dat minder op beheersing en productie is gericht en studenten meer vrijheid en 
speelruimte geeft (bijvoorbeeld bij het schrijven van papers in de masteroplei-
ding).  
 Een zevende en laatste agendapunt betreft de ontwikkeling van een bestuurs-
kundig leerboek waarin de filosofische en normatieve grondslagen van het be-
stuurskundig vakgebied en de beroepspraktijk van de beleidsmaker en bestuurder 
centraal staan. Dit proefschrift biedt daarvoor weliswaar filosofische bouwstenen, 
maar is niet geschreven als inleidingsboek. Zo’n inleidingsboek zou bovendien 
ook meer een werkboek kunnen zijn, geïnformeerd door een reflexief- 
bestuurskundige didactiek. Het is al weer lang geleden dat in de Nederlandse be-
stuurskunde een heel nieuw grondslagenboek verscheen waarin aandacht is voor 
maakbaarheid en normativiteit. Ondertussen zou het ook heel behulpzaam zijn 
wanneer de eerstvolgende herziening van het inleidingsboek Openbaar bestuur 
van Bovens et al. de thematiek van maakbaarheid weer terugplaatst. Misschien is 
het zelfs mogelijk dat deze thematiek bovendien niet langer in een historisch 
hoofdstuk wordt behandeld, maar in een actualiteitenhoofdstuk. Dat zou een 
prachtige daad van bestuurskundige reflexiviteit zijn. Juist door maakbaarheid op-
nieuw in het middelpunt te plaatsen en daarmee bespreekbaar te maken, kan het 
vervangen worden voor reflexieve bestuurskunst. 
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Noten 
 
 
 
 
 
 
1  Winch (1958: 3). 
2  Wittgenstein in Filosofische onderzoekingen, paragraaf 115 (2015: 64). 
3  Daarnaast kan het argument gemaakt worden dat uiteindelijk elk sociaalwetenschappelijk 
onderzoek onvermijdelijk normatief is. Het onderzoeksobject van sociale wetenschappen, zoals 
de bestuurskunde, bestaat voor een belangrijk deel uit normatief geladen concepten, waarden 
en praktijken. Een concept als ‘democratie’ is bepaald niet neutraal, want het vertegenwoordigt 
een (soms omstreden) publieke waarde, die bovendien op verschillende en botsende manieren 
vormgegeven kan worden (zie ook Ostrom, 2005). Instrumentele bestuurskunde, die preten-
deert neutraal onderzoek te doen, kan zich bovendien gemakkelijk schikken naar de heersende 
macht (Ringeling, 2007). Daarmee wordt juist door die neutraliteit een bestaande normativiteit 
bevorderd; neutrale bestuurskunde bestaat daarom uiteindelijk niet (Schillemans, 2017). Dit 
alles geldt al helemaal voor het onderwerp van deze studie: de noties ‘bestuur’ en ‘beleid’ zijn 
intrinsiek normatieve begrippen en fenomenen, want de essentie ervan is het bewerkstellingen 
van verandering (Terpstra, 1997). Interventie veronderstelt immers richting, en richting veron-
derstelt zelf weer normativiteit. 
4  Een andere potentiële typering was ‘essentially contested concept’ (Gallie, 1956). Om 
meerdere redenen acht ik dit ‘label’ uiteindelijk onvoldoende zinvol om maakbaarheid mee te 
duiden. Zo draait het bij principieel betwiste termen veelal om positieve waarden, terwijl dat 
bij maakbaarheid ambivalenter ligt. Maar belangrijker is of het wel een echt ‘contested’ begrip 
is, of vooral een term waarover verwarring (‘confusion’) bestaat bij gebrek aan goede theoreti-
sche uitwerking. Iets typeren als ‘essentially contested’ kan ook leiden tot relativisme: ‘we ko-
men er toch niet uit’, terwijl de inzet van dit hoofdstuk is om juist wel tot theoretische aanscher-
ping te komen op basis van wat zich in de filosofische literatuur aandient.  
5  Ik pas hier eenzelfde argumentatielijn toe als Hans Achterhuis doet rondom de term utopie 
(zie Achterhuis, 1998: 14). Niet elk wensdenken is als utopie te zien, dan verliest ook dat begrip 
zijn betekenis. Utopie heeft een aantal kenmerken waaraan het te herkennen is. Dat geldt ook 
voor de term maakbaarheid. 
6  Aldus Duyvendak & De Haan (1997: 171). 
7  Een bekend gezegde is: God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland.  
8  Berkely-hoogleraren Rittel & Webber (1973: 158) gebruiken ‘makeability’ of ‘unrestricted 
malleability’ om het geloof in de mogelijkheid ‘that we can perfect future history’ onder woor-
den te brengen. In de literatuur over maakbaarheid kom je deze termen uiteindelijk ook maar 
weinig tegen. 
9  In Seijdel 2008b, de Engelstalige editie van de bundel Maakbaarheid, wordt bijvoorbeeld 
de term ‘social engineering’ gehanteerd. En hoewel hier gepresenteerd als Engelstalig begrip is 
de ironie dat uiteindelijk dit ook een woord is van Nederlandse komaf. Het is gemunt in 1894 
door de Delftse industrieel J.C. van Marken, al had het aanvankelijk een heel andere betekenis 
(Östlund, 2016). Eind negentiende eeuw bedoelde Van Marken ermee dat de industriële inge-
nieur ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en zo een sociale ingenieur moet 
worden. De verbinding met een mechanische benadering van de werkelijkheid is pas begin 
twintigste eeuw gekomen (in de tijd van Frederick Taylor met zijn ‘scientific management’). 
Wat ook ironisch is, is dat de term nu zo goed als verdwenen is als politiek-filosofisch begrip. 
Wie nu op internet in een zoekmachine ‘social engineering’ intikt komt voornamelijk literatuur 
en informatie tegen waarin deze term verbonden is met hacken.  



In de ban van beheersing 

 234 

10  Of naar een onderscheid van Boutellier (2005: 57): utopie als systeem versus utopie als 
verlangen of kritisch perspectief. 
11  Een denklijn die overigens breder gedeeld wordt, zie ook Kuiper (1999), Middelaar (2002), 
Crombag & Van Dun (1997). 
12  Achterhuis (2016) geeft onvoldoende rekenschap van dit punt. 
13  Wanneer ook dit element zou verdwijnen in dit kritische denken, blijft er weinig over aan 
verwantschap met wat inmiddels gemeengoed is voor utopisch denken. Dan dringt zich toch de 
vraag op of dit nog utopisch denken genoemd kan worden, anders is de verwarring compleet.  
14  De socioloog Jan Willem Duyvendak (1994) heeft eens opgemerkt dat nieuwe studies die 
maakbaarheidsdenken in de politiek gaan traceren hiervan rekenschap dienen te geven. Dat is 
wat ik in dit boekdeel ook beoog. 
15  Bijvoorbeeld die van de Brabantse kunstschilder Pieter Bruegel uit ca.1563. Het Bijbelver-
haal is te lezen in Genesis 11, 1-9. 
16  Lees meer in Van Wolde (2004). 
17  Hiervan geldt hetzelfde als bij de discussie over More als oorspronkelijke vader van de 
utopie. Of Plato zijn staatsleer ook zo bedoeld heeft, of juist een criticus was, is wel van belang 
voor een eerlijke Plato-receptie, maar niet voor identificatie van de oorsprong van dit type den-
ken. 
18  Ik hanteer hier vrij onbekommerd noties zoals modern en vroegmodern (en in de volgende 
hoofdstukken ook hoog- en laatmodern), waarmee ik de gangbare indelingen volg zoals gebrui-
kelijk in de geschiedenis van de filosofie en de sociologie. 
19  John Gray (2007) situeert utopie en maakbaarheidsdenken ook tegen de achtergrond van 
secularisatie van het christendom in de moderniteit. Het anti-utopische en anti-maakbaarheids-
denken geldt bovendien ook voor het christelijke denken over politiek, staat en techniek in de 
twintigste en eenentwintigste eeuw. Zie bijvoorbeeld Woldring & Kuiper (1980) over christe-
lijk denken in de negentiende en twintigste eeuw, of Kuiper (1999) over de protestantse anti-
utopische traditie. Dit heb ik elders ook verder uitgewerkt (Van Putten, 2017). Een actueel 
voorbeeld uit de katholieke traditie is Borgman (2017). 
20  Ook kan vooruitgangsdenken gepaard gaan met deterministische of evolutionaire benade-
ringen. Maakbaarheid is, anders gezegd, ook geen noodzakelijke voorwaarde voor vooruit-
gangsdenken. 
21  Oakeshott (1996) presenteert zijn ‘politics of faith’ ook als een extreme pool die staat te-
genover een ander polair uiterste, de ‘politics of sceptisim’. Tussen beide extremen pendelen 
politiek en bestuur heen en weer. 
22  Vanuit het werk van VU-filosoof Herman Dooyeweerd zou het als een ‘grondmotief’ gety-
peerd kunnen worden. Het streven naar beheersing beschouwde hij, samen met het streven naar 
vrijheid, als het modern-humanistisch grondmotief. En een grondmotief is iets van een cultuur 
als geheel, ‘(…) het is een echt gemeenschapsmotief, dat de enkeling ook dan beheerst, wanneer 
hij zich daarvan niet bewust is of er zich geen rekenschap van geeft’ (Dooyeweerd, 1959: 8).  
23  Taylor noemt overigens de notie van maakbaarheid (of vergelijkbaar Engels woord) niet. 
De dimensies van de moderne sociale verbeelding die hij noemt zijn onder andere de publieke 
sfeer en volkssoevereiniteit. Dat neemt niet weg dat volgens mij dit concept van sociale ver-
beelding even goed toepasbaar is op maakbaarheid. Of anders gezegd: maakbaarheid is even-
goed een dimensie van de moderne sociale verbeelding. Zoals we het moderne bestaan niet 
kunnen begrijpen zonder noties van publieke sfeer en democratie, kunnen we het moderne be-
staan ook niet zonder de idee van maakbaarheid begrijpen. 
24  In komend hoofdstuk en het daaropvolgende hoofdstuk zal dan in het bijzonder de ‘diepte-
laag’ van het machinemodel centraal staan. Het is uiteindelijk in het wereldbeeld van de ma-
chine dat de dimensies van het ethos en de persona van maakbaarheid het meest scherp ‘aan-
wijsbaar’ worden. Zoals in paragraaf 1.2 gezien, is het wereldbeeld van de machine immers de 
conceptuele verdieping van het ethos en de persona.  
25  De socioloog J.A.A. van Doorn heeft eens gezegd dat in de terminologie die gehanteerd 
wordt het maakbaarheidsdenken al zichtbaar wordt. Vaak worden termen gebruikt ‘die ontleend 
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zijn aan de sfeer van de materiele techniek: een organisatie wordt “opgebouwd” en dient als 
“instrument”; men noemt een ambtelijke dienst een “apparaat”’(Van Doorn, 1989: 26).  
26  Hoewel dus een historische lijn wordt gevolgd, pretendeert dit hoofdstuk geen historisch 
verantwoorde reconstructie te geven van de geschiedenis van (laat)modern bestuur, laat staan 
belangrijke wendingen te verklaren. Dat zou een heel boek vergen. Hier ligt ook niet de pointe 
van dit hoofdstuk, het gaat hier om een nadere bepaling van de veelomvattende aanwezigheid 
van maakbaarheidsbestuur. 
27  Dat betekent niet dat dit het eerste moment is waarop ‘gemaakt’ wordt door overheden. 
Ook daarvoor al vinden veranderingen in het denken over en handelen van staten plaats waarin 
de staat een grotere rol krijgt en meer instrumenteel van karakter wordt (veiligheid en welvaart), 
zoals in hoofdstuk 1.4 ook genoemd. De Haan (1993) spreekt dan van de overgang van repu-
blikeins zelfbestuur naar ‘staatsraison’. Dit kan als voorbode gezien worden van de maakbaar-
heid. Belangrijk verschil is dat pas vanaf de late achttiende en negentiende eeuw ‘maken’ vanuit 
het wereldbeeld van de maakbaarheid plaatsvindt. Cruciaal voor het onderscheid is dat in 
‘staatsraison’ het behoud van de vorst nog centraal stond; pas in de achttiende eeuw verandert 
dit en worden productiviteit, welvaart, en gezondheid zelfstandige doelen waaraan de staat 
dienstbaar wordt. Treffende indicator is ook de opkomst van de notie van ‘algemeen belang’ in 
het politieke discours van de negentiende eeuw, als verantwoording of rationalisatie van over-
heidsoptreden (Van der Woud, 2006). Daarmee wordt een beoogd ‘nut’ centraal gesteld, één 
van de kenmerken van het machinedenken. 
28  Over Nederland stelt Scott: ‘The Netherlands was thus a leader in land mapping because of 
its early commercialization and because each speculator who invested in the draining of land 
by windmill wanted to know in advance precisely what plot of the newly opened land he would 
be entitled to’ (Scott, 1998: 45). 
29  Zie voor ontwikkelingen in diverse andere Europese landen (Zweden, West-Duitsland en 
Frankrijk) de studie van Paul Dekker (1989), Overheidsplanning in West-Europa. 
30  Zie ook Blom & Buchner (2016). 
31  Voor fascisme in Nederland en de rol van maakbaarheid daarin, zie de studie van Huberts 
(2017). Ik laat dat hier verder rusten, omdat dit type maakbaarheid in die periode in Nederland 
in de marge is gebleven, zoals Huberts aantoont. 
32  Zie verder ook Gevers & In ’t Veld (1980), Lehning (1984) en Dekker (1989). Planning 
kent daarbij allerlei soorten en maten: planning in sectoren, specifieke facetten van een vraag-
stuk, planning voor korte en voor meerjarige trajecten (Van Tienen, 1971). 
33  De ontwikkeling van Flevoland kan als het meest spraakmakende voorbeeld van Neder-
landse planningspolitiek beschouwd worden (Duyvendak, 1999), schitterend beschreven door 
Eva Vriend (2012). 
34  Na de jaren zestig en zeventig zijn tal van andere benaderingen, waaronder kritische, com-
municatieve, postmoderne en collaboratieve, opgekomen, maar die blijven hier buiten beschou-
wing. Zie Allmendinger (2001, 2002), Kickert (1985), Gevers & In ’t Veld (1980). 
35  Natuurlijk hoeft dit niet de enige functie van planning te zijn. Via planning wordt niet alleen 
de toekomst beheerst en in kaart gebracht, maar ook gecommuniceerd met ambtenaren en bur-
gers; planning functioneert ook in het proces van democratie en interactie (Van Oenen, 2011). 
36  Voor het technisch-machinekarakter van systeemdenken zie verder Strijbos (1988). 
37  Ook van deze ambities gold bovendien nog dat een decentrale aanpak centraal stond in de 
sociaaldemocratische plannen (Lehning, 1984). 
38  Het streven naar ordening komt dan onder kritiek te staan. Het zou te veel georiënteerd zijn 
op beheersing van het bestaande en een bevestiging van de status quo. De bestaande orde stond 
de ontplooiing en het welzijn van mensen echter eerder in de weg, ze werkte vervreemdend. 
Om ontplooiing beter mogelijk te maken was daarom vooral van belang dat de maatschappij-
structuren veranderden (Duyvendak, 1999).  
39  Over de positie van de bestuurskunde wordt in de slotbeschouwing van dit boek geschreven. 
40  Voor meer over voorzorg en maakbaarheid zie de studie van Willem-Jan Kortleven (2013). 
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41  Governance en neoliberalisme worden ook wel in één adem besproken, zie bijvoorbeeld 
Rhodes (1996).  
42  James Scott noteert hierover: ‘Large-scale capitalism is just as much an agency of 
homogenization, uniformity, grids, and heroic simplification as the state is, with the difference 
being that, for capitalists, simplification must pay. A market necessarily reduces quality to 
quantity via the price mechanism and promotes standardization; in markets, money talks, not 
people’ (Scott, 1998: 8). 
43  De metafoor van de BV Nederland verschilt daarmee niet wezenlijk van de metafoor die 
het beoogde te vervangen: Vadertje Staat (Drees). 
44  In de context van de hedendaagse bestuurskunde zie bijv. Trommel (2009), Frissen (2013), 
Peeters (2015) en De Wilde (2015). 
45  Dit is natuurlijk wel een relevant discussiepunt, dat elders een keer uitgediept moet worden: 
kan het zo zijn dat met deze nieuwe technologie de maker verdwijnt? Is dan sprake van maak-
baarheid zonder menselijke maker, of is het dan geen maakbaarheid meer? 
46  Voor een uitwerking van Boutelliers positie als bestuurskunde voorbij de maakbaarheid, 
zie Van Putten (2019). 
47  Interessant is in dit verband ook de roep om ‘systeemverantwoordelijkheid’. De Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft daarover in haar essay Verlangen naar samen-
hang (2016) scherp over geschreven. Alhoewel de notie van netwerkgovernance hierin niet 
expliciet aanwezig is, kan de roep om systeemverantwoordelijkheid wel in het verlengde daar-
van begrepen worden. Het is de roep om een regierol, om een overzichtspositie om opnieuw 
greep op die dynamiek van de netwerksamenwerking te krijgen. Systeemverantwoordelijkheid 
draait om behoefte van een integrale aanpak (de technocratische dimensie van het machine-
model). De behoefte aan samenhang in beleid en systeemverantwoordelijkheid is dan te begrij-
pen als nieuwe roep om beheersing of controle over het geheel (contra het inzicht van netwerk-
theorieën dat de samenleving pluriform en gefragmenteerd is). 
48  Belangrijke nieuwe trends die relateren aan maakbaarheidsbestuur zijn ongetwijfeld ‘big 
data’ en ‘algoritmen’ (zie bijvoorbeeld Han, 2015; Van Oenen, 2018; Van der Voort & Cromp-
voets, 2016; Leenes, 2016). 
49  Van Oenen stelt maakbaarheid tegenover veiligheid. Maakbaarheid verbindt hij expliciet 
aan progressieve vooruitgang; maakbaarheid is voor hem verbonden met collectivistische ide-
ologie van links. Precies van die conceptualisering wijk ik af in dit hoofdstuk. Ik deel zijn diag-
nose over de radicale verandering, maar houd overeind dat ook daarin het wereldbeeld van de 
maakbaarheid zichtbaar blijft. 
50  Over het uiteenlopen van vooruitgangsdenken en maakbaarheidsdenken rond veiligheids-
beleid, zie opnieuw ook Kortleven (2013). 
51  Vooral Bregman heeft daarmee ook international bereik, in het bijzonder met de vertaling 
van zijn bestseller Gratis geld in Utopia for realists, wat ook internationaal een bestseller werd. 
52  Duyvendak (1999) typeerde de nieuwe maakbaarheid van de jaren negentig nog als ‘facili-
terend’, maar dat is achteraf bezien een eufemisme. Enkele jaren later constateerde J.A.A. van 
Doorn (2002) heel scherp dat de maakbaarheid is ‘verhard’. Terugblikkend bijna twintig jaar 
later, heeft Van Doorn dat vroegtijdig gesignaleerd. 
53  Op het spoor gekomen door het hoofdstuk van Jet Bussemaker (1997) in de bundel Maak-
baarheid, liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving (Duyvendak 
& De Haan, 1997). 
54  Al geldt in het publiek debat wel dat vaak in een vroeg stadium getheoretiseerd wordt over 
potentiële risico’s en normatieve consequenties, zonder dat we empirisch weten (en kunnen 
weten) hoe beleidsinterventies zullen uitpakken. Dat is begrijpelijk en ook goed, maar voor een 
reflectie op dergelijke discussies, zoals dit hoofdstuk, is het zinvol bij de praktische bezwaren 
te starten.  
55  Latere planningstheorieën hebben geprobeerd deze kloven tussen planning en politiek te 
dichten, zie Allmendinger (2001). 
56  Engbersen is hierbij geinspireerd door het werk van Sieber (1981). 
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57  Bij Popper zijn dus twee kritieken te vinden, een praktische en een normatieve, die tegelijk 
heel nauw aan elkaar zijn verbonden. De praktische kritiek is een epistemologisch bezwaar, de 
normatieve een politiek-filosofische, die vervolgens in elkaar overlopen. De utopie werkt niet 
doordat ze holistisch is en geen ruimte laat voor kritiek. En dat is onwenselijk omdat het totali-
tair wordt, juist als gevolg van het holistische en het afwijzen van kritiek. 
58  Biebricher gaat overigens nog verder in zijn kritiek, door ook te laten zien dat de neoliberale 
ideeën over alternatieven voor democratie om praktische en principiële redenen vastlopen. Zie 
Biebricher (2017) hoofdstuk 1. 
59  Ook de relatie tussen netwerkgovernance en democratische legitimiteit is ingewikkeld, 
maar moet hier in verband met de omvang van dit hoofdstuk buiten beschouwing blijven. Zie: 
Klijn & Koppenjan (2015). 
60  Zie voor meer hierover het essay van Martin Heidegger De vraag naar techniek en het 
fraaie commentaar erbij van de Leidse cultuurfilosoof Gerard Visser (2014). 
61  Kuiper sluit dan onder meer aan bij de Joodse filosoof Martin Buber, met bijvoorbeeld zijn 
boek Ik en Gij (1959). Die betoogde dat diepere relaties niet tot bloei komen in instrumentele 
verhoudingen, maar enkel in dialogische relaties, waar de ander niet als object wordt gezien ten 
nutte van iets anders. Een vergelijkbaar punt, uitgewerkt op het terrein van zorg en welzijn, is 
te vinden in het werk van Andries Baart met zijn theorie over ‘presentie’ en ‘aandacht’ (bijv. 
Aandacht. Etudes in presentie, 2005). 
62  Deze zorg deelt ook Karl Popper (1945). VU-econoom Bob Goudzwaard (2009) spreekt 
van ‘ideologische verblinding’ en ‘blikvernauwing’ en de Amerikaanse socioloog Robert Mer-
ton (1940) spreekt van ‘goal displacement’. 
63  Bij expliciet utopische maakbaarheid zal dit probleem zich nog sterker voordoen. Hans 
Achterhuis heeft laten zien hoe ‘zuiverheid’ centraal kenmerk van utopisch denken is, en dat 
streven naar zuiverheid vaak tot ‘zuivering’ leidt (zie 1998: 77ev).  
64  In een prikkelend essay Het regeren van precairen stelt Isabel Lorey (2016) dat het neoli-
berale politiek bewust een systeem van precariteit of onzekerheid creëert. Volgens haar wordt 
welbewust economische onzekerheid in standgehouden. Volgens Lorey vindt daarbij een om-
kering plaats ten opzichte van politiek denken sinds Hobbes. Bestuur vindt niet meer plaats via 
legitimering van veiligheid en bescherming – de basisgedachte van de moderne staat. In plaats 
daarvan kenmerkt het neoliberale regeren ‘zich vooral door sociale onveiligheid, door het re-
gelen van een minimale afscherming bij een tegelijkertijd alsmaar toenemende onzekerheid’ 
(2016: 13). De afbouw van de verzorgingsstaat is overgegaan in een regeervorm die op maxi-
male onzekerheid berust. ‘Precarisering’ is dus een bestuursinstrument. Wanneer Lorey daarin 
gelijk heeft, vindt dus ook ten opzichte van de moderne opvatting van het ‘maken’ van homo 
faber een radicale omkering plaats. Die is namelijk gericht op het realiseren van ‘bestendig-
heid’, aldus Arendt (2009). De neoliberale maakbaarheid maakt met precarisering – in termen 
van Arendt – de mens weer tot ‘arbeider’ (animal laborans), iemand die constant en uitsluitend 
zich moet bekommeren om het dagelijks overleven. 
65  Een variatie op dit argument maakt Terpstra ook in zijn hoofdstuk over ‘Van maken naar 
verkeren’ en hij betoogt uiteindelijk dat ‘verkeren zich niet kan bevrijden van maken’ (1997: 
247). 
66  De etymologische verwantschap tussen bescheidenheid en gematigdheid wordt in het En-
gels en Latijn goed zicthbaar. Bescheidenheid is ‘modesty’ respectievelijk ‘modestia’, gema-
tigdheid betekent respectievelijk ‘moderation’ en ‘moderatio’. Beide woorden delen het stam-
woord ‘mode’ dat ‘maat’ betekent. De nederigheid – humility of humilitas – wordt als 
uitwerking of gestalte van gematigdheid en bescheidenheid gezien, ze is een concretisering van 
de kardinale deugd Temperantia (zie bijv. Pieper, 1966). 
67  Dat doet natuurlijk geen recht aan de literatuur over deugdethiek en zijn plaats binnen het 
geheel van de moraalfilosofie. Maar ik acht het voldoende binnen de doelstelling van dit hoofd-
stuk: het dient ‘slechts’ als opmaat voor bespreking van de deugd van de maat. Bovendien is de 
deugdethiek al vaker geïntroduceerd in bestuurskundige literatuur (bijv. Cooper, 1987 en meer 



In de ban van beheersing 

 238 

recent Becker et al., 2010; Overeem & Tholen, 2011; De Vries & Kim, 2011. Zie voor een 
overzicht Tholen, 2011). 
68  Over klassieke deugdethiek en de contrasten met ethiek in de moderniteit zie ook Kinneging 
(2005), in bijzonder hoofdstuk 10. 
69  Heroriëntatie op praktische wijsheid kent vandaag de dag verschillende vormen. Naast de 
Aristotelische benadering van de phronesis wordt ook over metis gesproken. Metis is zonder-
meer een vorm van praktische wijsheid, maar draait meer om ‘slimheid’ en praktisch strategisch 
inzicht (Newswander & Newswander, 2013). Bij Scott (1998), die ook metis gebruikt, zoals in 
hoofdstuk 3 genoemd, gaat het om lokale en context-gebonden praktische kennis. De prudentia 
of phronesis moet niet vereenzelvigd worden met ‘slimheid’ (Van Tongeren, 2003: 66). Het 
verschil is dat de phronesis een expliciet moreel van aard is, het gaat om morele oordeelsvor-
ming en om wijsheid die bijdraagt aan karaktervorming. Bij metis is deze morele dimensie 
afwezig. 
70  Frissen (2013) betoogde dat het christendom brak met de tragische traditie van de oude 
Grieken, want het biedt perspectief op uiteindelijke verlossing van tragiek. Van Tongeren 
(2012, bijzonder hoofdstuk 4) laat echter fraai zien dat de christelijke traditie de deugdethiek 
juist dieper besef bijbrengt van de onvolmaaktheid, juist door de noties van ‘zonde’ en ‘kwaad’ 
toe te voegen aan de klassieke deugdethiek. 
71  Over de exacte onderlinge verhouding van de vier deugden wordt verschillend gedacht. 
Pieper (1966) plaatst de prudentia (verstandigheid) als eerste en de temperantia (maat) als 
vierde. Ook Van Tongeren (2010) wijst op de verstandigheid als leidende van deze vier. 
72  Deze ‘great-souledness’ vormt voor Aristoteles zelf het midden tussen ‘vanity’, ijdelheid, 
en ‘pussilanimity’, slapheid, een te lage zelfdunk. Zie ook Bobb (2013: 22-25). 
73  Dat betekent niet dat nederigheid in de joodse religie en in het Oude Testament niet belang-
rijk was, integendeel. Het gaat mij hier erom de opkomst ervan in het Europese politieke denken 
te markeren. 
74  Pieper (1966: 189): ‘there is not a single sentence to suggest an attitude, on principle, of 
constant self-accusation, of disparagement of one’s being and doing, of cringing inferiority 
feelings, as belonging to humility or any other Christian virtue’. 
75  Bobb (2013) betoogt in zijn boek Humility: an Unlikely Biography of America’s Greatest 
Virtue dat nederigheid Amerika groot gemaakt heeft. Door de deugd van de nederigheid hebben 
grote staatslieden uit haar geschiedenis, zoals Washington, Madison, Adams en Lincoln, zich-
zelf niet overschat, de macht niet voor zichzelf nagejaagd, en vooral ook de kracht van politieke 
matiging voor ogen gehouden. Een vergelijkbaar punt maakt Kober (1997). Hij betoogt dat de 
geest van nederigheid – wat voor hem te maken heeft met een gezonde twijfel en erkenning van 
grenzen aan menselijke kenvermogens – aan de basis ligt van democratische politieke regimes 
en fundamenteel is voor bescherming van vrijheid, menselijke waardigheid en rechtsstatelijk-
heid. 
76  Voor Cooper is kritiek op hoogmoed ‘not an atavism, a relic of traditional piety at odds 
with the ostensibly promethean aspirations of secular thought. Rather, puncturing delusions of 
grandeur is an integral part of secular projects to authorize, and encourage, human self-
government’ (2013: 4). Ze toont zich bovendien heel kritisch op het Augustiniaanse frame van 
nederigheid. Als Augustinus’ definitie uitputtend is, dan is voor nederigheid in seculiere 
politieke theorie geen plaats. En precies daartegen zet zij zich af. Ze laat in haar boek zien hoe 
ook in een opkomend seculier discours besef van eindigheid en beperking van mogelijkheden 
nadrukkelijk aanwezig is. Aan de hand van analyse van werk van Hobbes, Spinoza en Rousseau 
laat ze zien hoe kritiek op hoogmoed ook bij moderne denkers die ‘human agency’ 
vooropstelden aanwezig is. ‘Readers who view humility through an Augustinian lens may be 
surprised to learn that secular political theorists enlisted modesty and humility for their projects’ 
(ibid., 4). Hobbes, Spinoza en Rousseau zien nederigheid niet, zoals Augustinus, als houding 
tegenover God, ‘but as impediment to human power’ (ibid., 5). Wat deze auteurs doen is: 
‘Instead of abandoning the notion of finitude for a fantasy of absolute self-sufficiency, these 
theorists refigure finitude, and re-evaluate its political implications’ (ibid., 5). Cooper laat in 
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haar revisionistische geschiedenis van de deugd seculiere bronnen zien: ‘a sober appreciation 
of limits to human power is a necessary condition for realizing its full extent. At base, the 
secular project is a project of human empowerment. (…) Yet secular theorists still need a 
vocabulary that can capture, and orient us toward, human limitation’ (ibid., 5). Anders dan de 
Augustiniaanse benadering: ‘secular critics of pride do not posit a zero-sum relationship 
between autonomy and dependence, chastening and empowerment’(ibid., 6). Een punt van 
kritiek dat Cooper tegengeworpen kan worden is dat de notie van nederigheid in de christelijke 
traditie na Augustinus is verder ontwikkeld. In de manier waarop bijvoorbeeld Thomas van 
Aquino nederigheid uitlegt is van zo’n zero-sum-game helemaal geen sprake meer (zie bijv. 
Pieper, 1966). Cooper hanteert, anders gezegd, wel een heel eenzijdig beeld van nederigheid in 
de christelijke traditie. 
77  Natuurlijk kan meer ruimte voor pluralisme ook meer strijd opleveren. Hoe dan inclusiviteit 
te bewaken? Hier blijkt volgens Button een aspect van de christelijke invulling van nederigheid 
cruciaal, namelijk ‘the importance of critical reflection and contemplation of self as an impor-
tant part in the cultivation of the self and in fostering generous and sympathetic relationships 
with others (…)’ (Button, 2005, 854). Juist de verbinding tussen nederigheid en tolerantie biedt 
aanknopingspunten om met deze potentiële strijd om te kunnen gaan. 
78  Zeventiende-eeuwse denkers zagen het zo: waar nederigheid in religieuze zin enkel vanuit 
het geloof beoefend kon worden, werd bescheidenheid als een deugd gezien die ook door niet-
gelovigen gecultiveerd kon worden (Cooper, 2013: 27). Al geldt dat bescheidenheid, ‘modesty’, 
in het publieke debat in die tijd in Nederland ook een kernwoord was (IJnatten, 2004). Over het 
niet-vanzelfsprekende van bescheidenheid als christelijke deugd, zie ook Werkman (2009): pro-
testanten wantrouwen het optimisme van deze deugd. En in religieuze zin komt bescheidenheid 
bijvoorbeeld ook ter sprake als het gaat om kleding. 
79  Een duidelijke verklaring hiervoor is er niet. Dat nederigheid niet zo expliciet genoemd 
wordt kan met de expliciet religieuze connotatie ervan te maken hebben. Dat gematigdheid 
minder wordt genoemd kan ook met de klank van het woord te maken hebben, ‘matig’ klinkt 
niet zo positief in ons taalveld. Voor ‘bescheidenheid’ geldt dat over het algemeen minder.  
80  Een heel vroege referentie is te vinden in de afscheidsrede Verandering en bestuur: een 
pleidooi voor een bescheiden bestuurskunde van Roel in ’t Veld (1982). 
81  Voor meer over deze noties zie ook Woldring (1996) hoofdstuk 5. 
82  Een van de weinige bestuurskundige studies naar de deugd van gematigdheid is van Stani-
sevki (2015). Zij spreekt over ‘agonistic moderation’. Ze vindt de op Aristoteles geïnspireerde 
benadering te conservatief en grijpt daarom naar Nietzsche om meer dynamiek aan deze deugd 
toe te voegen. Ze geeft echter uiteindelijk maar een heel beperkt beeld van deze deugd en mist 
de literatuur die in deze paragaraf wordt besproken volledig. 
83  Dat neemt niet weg dat temperament en karakter wel degelijk een rol kunnen spelen. Crai-
utu bespreekt Berlin als gematigde denker die ook een gematigd karakter had. Craiutu stelt dan: 
‘It is no accident that this moderate agenda is sustained by a sense of humility, the rejection of 
self-righteousness, and a profound mindfulness of one’s limited knowledge and potential for 
error and violence’ (2016: 103). Maar deze relatie is niet noodzakelijk, sommige gematigden 
zijn zeer temperamentvol en bleken in hun eigen levensgeschiedenis soms heel onmatig, zoals 
Benjamin Constant (zie Craiutu, 2012). 
84  Dat neemt niet weg dat wetgeving ook onmatig kan worden en dus een ondeugd, zo betoogt 
Clor. We kunnen te veel regels en controle hebben (legalism). De reden is: ‘the variability and 
unruliness of human relations and problems that render them unamenable to dogmatic resolu-
tion or resolution simply by abstract precepts. We cannot, and wouldn’t want to, be governed 
entirely by rules even if it were possible to construct thoroughly impartial ones. This reality 
mandates a large role for the prudential ‘judgment call’, including – and especially – statesman-
ship’ (Clor, 2008: 44). Anders gezegd, de wet heeft een matigende werking, maar heeft zelf 
ook matiging nodig: ‘it is a moderator itself in need of modification’ (ibid.: 45).  
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85  Opvallend is dat de meeste boeken over ‘political moderation’ historische analyses zijn: 
Craiutu (2012, 2016), Carrese (2016); Calhoon, 2009; Bercowitz, 2013). Deze deugd laat zich 
blijkbaar het best begrijpen vanuit concrete historische verhalen. 
86  Een nuancering is wellicht nodig. De klassieke deugdethiek was aristocratisch van karakter 
en zette het individu centraal, inclusief zijn grootsheid. Het is dan ook met name de christelijke 
wending in de deugdethiek die precies deze grootsheid ombuigt, en de ‘charitas’ in het middel-
punt plaatst (Van Tongeren, 2012). 
87  Het heeft wellicht iets ironisch dat het woord ‘praktijk’, dat opponeert tegenover ‘theorie’ 
of ‘denken’, zelf weer een theoretisch begrip is geworden. Maar die ironie moet niet leiden tot 
verlegenheid, want als theoretisch perspectief leidt deze ontologie wel tot een radicale herwaar-
dering van de praktijk. 
88  Anderen spreken over praktijkenbenaderingen als een ‘bandwagon’ (Corradi, Gherardi & 
Verzelloni, 2010). Hiermee wordt uitgedrukt dat het gaat om het samenbrengen van een heel 
diverse groep rondom eenzelfde doel. Deze metafoor ‘made it possible to integrate and give 
recognition to a wide array of theories’ (Corradi et al., 2010: 266).  
89  Zie daarvoor ook Nicolini (2012), hoofdstuk 9. De brede traditie van praktijkenbenaderin-
gen kan als een ‘toolkit’ beschouwd worden. Voor meer zicht op de pluriformiteit van theorieën 
over praktijken zie Rouse (2007) en Schatzki et al. (2001). Een poging tot ordening geeft Ni-
colini (2012), die zes scholen van praktijkenbenaderingen presenteert. 
90  Nicolini (2012) wijdt een heel hoofdstuk aan ‘discourse and practice’ (hoofdstuk 8). 
91  Voor een mooie casestudy waar dit inzicht ook centraal staat, zie het proefschrift van Judith 
van der Veer (2013) over de institutionalisering van de WMO in verschillende Nederlandse 
gemeenten. 
92  Schatzki is daarbij onder meer geïnspireerd door het werk van bestuurskundige Maarten 
Hajer.  
93  De eerste keer dat ik deze notie heb gebruikt is in Van Putten (2016), in een bespreking van 
het boek Management in a liquid modern world van Bauman et al. (2015). Daar typeerde ik het 
pleidooi van de auteurs als ‘neosociaal’ en omschreef dat als volgt: ‘Uiteindelijk doen ze een 
poging om de contouren te schetsen van wat ik zou willen noemen een ‘neosociale’ (organisatie 
van de) samenleving als alternatief voor het neoliberalisme. Dat wil zeggen, een samenleving 
(…) en een managementsysteem [die] nadrukkelijk een sociaal karakter hebben, maar in een 
nieuwe gedaante, onder de structurele condities van de laatmoderniteit. Juist doordat ze niet 
pleiten voor een terugkeer naar een voorbije sociale orde, maar werken vanuit nieuwe sociale 
trends, schetsen ze een realistisch alternatief voor het neoliberalisme dat wel sociaal is, maar in 
een laatmoderne gedaante, en dus een serieuze mogelijkheid vormt’ (Van Putten 2016: 89). 
Later zag ik dat de term ‘neosociaal’ ook door Hilhorst & Van der Lans (2011) was gebruikt 
om laatmoderne vormen van sociaal kapitaal te typeren.  
94  De klacht is niet op individuele managers gericht, maar op het denkschema dat ‘actively 
helps to build the capitalistic-bureaucratic state and both overlooks and obstructs the realization 
of the good life and the good society’ (Overeem & Tholen, 2011: 732). 
95  Deze ‘school’ is mede voortgekomen uit de traditie van christelijke filosofie zoals die zich 
vanaf VU-filosoof Herman Dooyeweerd heeft ontwikkeld (zie verder: De Vries & Jochemsen, 
2019a). In de jaren negentig zijn eerste uitwerkingen van deze ‘normatieve praktijkenbenade-
ring’ gegeven (bijv. Jochemsen & Glas 1997). Inmiddels is het een bloeiende school waarin 
deze heuristiek is toegepast op tal van sociale praktijken: onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfs-
leven, ontwikkelingssamenwerking, communicatie, voedseldistributie, militaire praktijken (zie 
voor een overzicht bijv. De Vries & Jochemsen, 2019). 
96  Een discussiepunt is of management zelf ook als een sociale praktijk gezien kan worden. 
Volgens MacIntyre niet, want kent geen eigen ‘internal good’ (MacIntyre, 2007; Overeem & 
Tholen, 2011). Recente literatuur in de bedrijfsethiek doet echter suggesties om management 
wel als een bepaald type praktijk te zien. Beabout (2012) pleit ervoor management als een ‘do-
main-relative practice’ te zien. Verkerk (2019) typeert het eigene van de managementpraktijk 
als ‘supportive’ en ‘facilitative’.  
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97  Op vergelijkbare manier thematiseert Boutellier met ‘improvisatie’ en ‘pragmatiek’ de or-
dening en richting die nog wél te vinden is in de laatmoderniteit. Daarbij voegt hij ook de ‘im-
manente betekenis van praktijken’ als bron van richting (Zie Boutellier, 2011, 2016). 
98  Een mooie empirische studie waarin dit scherp naar voren komt is het proefschrift van Ja-
ger-Vreugdenhil (2012), een onderzoek naar de rol van kerken en buurten bij de uitvoering van 
de WMO. 
99  Voor dit hoofdstuk geldt De ambachtsman (2008) als het meest fundamentele boek voor de 
analyse van ambachtelijkheid. Het boek Samen (2012) is vooral relevant voor de paragraaf ‘een 
neosociale agenda’, waar ambachtelijkheid door Sennett wordt verbonden aan herleving van 
sociale samenwerking. Zijn laatste boek Stadsleven blijft meer op de achtergrond, maar in dat 
boek zijn thema’s uit voorgaande twee boeken nadrukkelijk zichtbaar. Sennett vat zijn visie op 
de stad in drie woorden samen, die elk voor zich typerend zijn voor de ambachtelijke benade-
ring: onregelmatig, bescheiden en open. Stadsleven zou als stedenbouwkundige toepassing ge-
lezen kunnen worden. Maar omdat dit buiten de scope van dit hoofdstuk valt, ga ik daarop niet 
verder in. 
100  Zijn werk is natuurlijk niet de enige analyse over het eigene en unieke van ambachtelijk 
werk, maar wel de meest diepzinnige en gedetailleerde dat in de recente tijd is verschenen. 
Analyses van vergelijkbare strekking, maar veel minder illustratief, geven bijvoorbeeld Van 
der Laan (2006), Goodsell (1996) en Mintzberg (1987) in hun onderzoek naar respectievelijk 
maatschappelijk werk, ambtelijk werk en strategie als ambacht. Daarvan zal ik hier ook ge-
bruikmaken.  
101  Wellicht vreemd dat hier ineens ‘her’ staat, de vrouwelijke typering van de ambachtsman. 
Mintzberg doet dat omdat hij in zijn artikel zijn vrouw als voorbeeld van een ambachtelijke 
pottenbakker gebruikt.  
102  Sennett (2008) demonstreert dit in hoofdstuk 1 aan de hand van een casus over de bouw 
van een parkeergarage, waarin fouten met verlichting en vormen voor bumpers van auto’s wa-
ren gemaakt.  
103  Sennett (2008) bespreekt dat aan de hand van onderzoeken de Britse National Health Ser-
vice (NHS), zie hoofdstuk 1. 
104  Sennett (2008: 201) schrijft: ‘Ik stel deze zware kwestie onder andere aan de orde omdat de 
oefeningen die plaatsvinden bij het repeteren van een muziekfrase, het snijden van vlees of het 
blazen van een drinkglas naar hun aard iets van een ritueel hebben. Wij hebben onze handen 
door middel van herhaling getraind; we zijn niet verveeld maar alert omdat we de vaardigheden 
van het vooruitblikken hebben ontwikkeld.  
105  Denk opnieuw aan bijvoorbeeld Frederick Taylor die de ‘rule of the tumb’ juist vanwege 
zijn onvolkomenheden zo verafschuwde. 
106  Dit werkt hij niet verder uit, wel komt hij steeds terug op het loslaten. 
107  Aan de hand van de bouw van een huis door respectievelijk de jonge filosoof Wittgenstein 
en de architect Loos laat Sennett (2008) het verschil zien. De eerste wilde niet een gebouw 
maken, maar ‘het fundament van alle denkbare gebouwen’ (ibid.: 285). Hij wilde iets volmaakts 
maken, maar dat liep vast. Zijn project werd door het perfectie-ideaal en de afwezigheid van 
weerstand (economische, financiële beperkingen) ‘zielloos’ (ibid.: 286). Bij Loos, die wel deze 
beperkingen had, was obsessie geen probleem. Het ‘zou zijn gevoel voor materialen niet af-
stompen’ (ibid.: 289). Loos moest wel dealen met fouten die hij niet perfect kon wegwerken, 
waardoor hij de dialoog tussen vorm en fout kende. 
108  Zie ook Van Putten (2016) voor meer over Bauman (2015) en de ‘neosociale’ denklijn die 
erin ontvouwen wordt. 
109  Of zoals Mintzberg (1987: 69) verder zegt: ‘Sometimes they can be smarter by allowing 
their strategies to develop gradually, through the organization’s actions and experiences. Smart 
strategists appreciate that they cannot always be smart enough to think through everything in 
advance.’  
110  Andere bronnen van inspiratie zijn voor hem MacIntyre en Arendt. Dit punt over het proces 
maakt Trommel ook, maar dan vanuit MacIntyre over praktijken (Trommel, 2014). 
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111  Een vroege articulatie is van Bardach (1998), die spreekt van ‘managerial craftsmanship’ 
in het bewerkstelligen van inter-organisationele samenwerking. Zijn slothoofdstuk 9 toont de 
ambachtelijke dimensies van netwerksamenwerking en daarin zijn ook echo’s van in dit hoofd-
stuk besproken noties over samenwerking terug te vinden. 
112  Met dank aan Duco Bannink die in een onderzoeksbijeenkomst vrij terloops deze drieslag 
opnoemde na het aanhoren van mijn verhaal over deel II van dit boek.  
113  Echo’s van soevereiniteit in eigen kring klinken door in de ‘normatieve praktijkenbenade-
ring’ die in hoofdstuk 5 van dit boek is behandeld (zie ook Glas, 2019; Hoogland, 2019 en Van 
Putten & Van Steden, 2018). 
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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
Dit proefschrift, getiteld De ban van beheersing. Naar een reflexieve bestuurs-
kunst, is een studie naar een van de filosofische grondslagen van bestuur, beleid 
en politiek. De filosofische grondslag die hier centraal staat is het denkbeeld van 
de maakbaarheid. Het bestuurskundig vakgebied is veelal praktisch georiënteerd, 
maar nu is een theoretische reflectie op de uitgangspunten van het handelen nodig, 
juist met het oog op de ontwikkeling van goede beleidsinterventies. In deel I 
(hoofdstuk 1 t/m 3) is onderzocht in hoeverre beleid, bestuur en politiek maak-
baarheid als uitgangspunt hebben en in hoeverre dat problematisch is. In deel II 
(hoofdstuk 4 t/m 6) is onderzocht in hoeverre een alternatieve bestuursfilosofische 
grondslag voorbij de maakbaarheid mogelijk is. 
 Dit proefschrift heeft drie doelstellingen. Ten eerste: bijdragen aan analytische 
verheldering in discussies over maakbaarheidsdenken in politiek en beleid. Ten 
tweede: bijdragen aan verandering in de wereld van beleid, bestuur en politiek ten 
aanzien van maakbaarheid door middel van articulatie van filosofische achter-
gronden. Ten derde: bouwstenen aanleveren om huidige en aankomende genera-
ties beleidsmakers en bestuurskundigen opnieuw vertrouwd te maken met een be-
langrijk impliciet uitgangspunt van hun professioneel handelen en hun 
beroepspraktijk. 
 
Analyse van maakbaarheid als denkbeeld in hoofdstuk 1 leert dat het nauw ver-
bonden is met de sociale verbeelding van de moderniteit. Als moderne sociale 
verbeelding laat maakbaarheid zich nader karakteriseren als denkbeeld met drie 
dimensies: ethos, wereldbeeld en persona. Als ethos verwijst maakbaarheid naar 
het verlangen of ideaal van beheersing van tragiek en noodlot. Dat krijgt concep-
tueel verder gestalte in het wereldbeeld van de machine, in een mechanistisch-
rationele en instrumentele kijk op samenleving en bestuur. De mens die vanuit dit 
ethos en wereldbeeld handelt wordt dan getypeerd als sociaal ingenieur, de per-
sona van de maakbaarheid.  
 Op basis van deze conceptuele analyse is in hoofdstuk 2 een historisch- 
sociologische analyse gegeven naar maakbaarheid in de politiek-bestuurlijke rea-
liteit. Dan blijkt dat maakbaarheidsdenken zich al zeker twee eeuwen steeds na-
drukkelijker en in wisselende ideaaltypen manifesteert in de wereld van beleid en 
bestuur. Ook voorbij de hoogmoderne fase van centrale sturing, rationele plan-
ning, sociaaldemocratische ambities en vooruitgangsgeloof bestaat maakbaarheid 
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als denkbeeld. Juist ook in de laatmoderne fase ontwikkelt zich een ander ideaal-
type van maakbaarheidsbestuur. Neoliberalisme, preventiebeleid, new public ma-
nagement, gedragsinterventies en netwerkgovernance zijn ook gedaanten van 
maakbaarheid. In deze bestuurspatronen zijn tal van elementen uit het machine-
model herkenbaar. 
 De cruciale vraag is vervolgens in hoeverre maakbaarheid een problematisch 
denkbeeld is. Hoofdstuk 3 schetst de praktische en normatieve problemen met 
maakbaarheid. Maakbaarheid wordt als een overschatting van de menselijke con-
ditie gezien en terecht met wantrouwen bejegend in bestuurskundige en filosofi-
sche literatuur. Het bezwaar is niet zozeer dat maakbaarheidsbestuur tot niets 
leidt, maar vooral dat maakbaarheidsbestuur onbedoelde gevolgen voortbrengt en 
zelf nieuwe problemen produceert. Kritiek op maakbaarheid betekent echter niet 
dat fatalisme de oplossing biedt. De uitdaging is om naar een meer constructief 
maar tegelijkertijd begrensd perspectief op beleid en bestuur te ontwikkelen. Dat 
is de inzet van deel II van deze studie: het formuleren van een ethos, wereldbeeld 
en persona voorbij de maakbaarheid. 
 
Een alternatief ethos voor bestuur en beleid kan gevonden worden in de deugd 
van de maat, zo laat hoofdstuk 4 zien. In de deugdethiek ligt een belangrijke er-
kenning besloten dat het leven niet volledig beheersbaar is. Vanuit het oude 
Griekse woord sophrosyne zijn drie onderling verwante deugden geanalyseerd: 
nederigheid, bescheidenheid en gematigdheid. Terwijl bij de eerste twee deugden, 
nederigheid en bescheidenheid, vooral de erkenning van praktische begrenzing 
van het menselijk vermogen centraal staan, plaatst de deugd van de gematigdheid 
het belang van normatieve begrenzing voorop. Gezamenlijk tonen ze een ander 
ideaalbeeld van goed bestuur en beleid. 
 Een alternatief wereldbeeld ligt besloten in het concept van sociale praktijken. 
Dat blijkt uit hoofdstuk 5, waarin sociaal-theoretische literatuur over sociale prak-
tijken is geanalyseerd. De notie van sociale praktijken bevat barrières richting be-
heersingsdenken. Praktijkenbenaderingen wijzen rationalisme af en benadrukken 
het belang van ervaring en intuïtie. Het wereldbeeld van praktijken conceptuali-
seert sociale ordening en menselijk handelen op een zodanige wijze dat rechtge-
daan wordt aan erkenning van de inherente onvolmaaktheid van beleidsinterven-
ties, de contingentie en fragiliteit van het handelen. Ook de idee van een telos of 
‘immanente betekenis’ van praktijken blijkt een begrenzende rol te kunnen spe-
len. 
 Een alternatieve persona kan gevonden worden in de ambachtsman. Hoofdstuk 
6 demonstreert, vooral aan de hand van het werk van Richard Sennett, hoe de 
ambachtsman verschilt van de persona van de ingenieur. De ambachtsman blijkt 
een andere stijl van maken of technisch handelen te hanteren, waaraan impliciet 
het wereldbeeld van praktijken ten grondslag ligt. Bij de ambachtsman staat de 
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handvaardigheid centraal en een artistieke, niet-instrumentele, omgang met het 
materiaal. Het is een maker die goed kan omgaan met imperfectie en weerstand 
en dat expliciet incorporeert in zijn werkwijze. Het ambachtelijk werk blijkt ook 
als sjabloon voor beleid en bestuur te kunnen dienen en juist ook neoliberale 
maakbaarheid te kunnen temperen.  
 
De slotbeschouwing recapituleert de hoofdlijnen van het betoog en typeert het in 
deel II ontwikkelde alternatief als een heroriëntatie op premoderne contrastbron-
nen. Dit proefschrift is geen postmoderne filosofie van de bestuurskunde, het is 
niet gericht op deconstructie. Het gaat in deze studie om de ontwikkeling van re-
flexieve bestuurskunst. De denkrichting van dit boek geeft rekenschap van de re-
flexieve conditie van de laatmoderniteit. Reflexief handelen vraagt om andere 
bronnen dan die afkomstig uit de technisch-wetenschappelijke verlichtingsratio-
naliteit, bronnen die meer recht doen aan de inherente imperfecties van politiek-
bestuurlijke interventies. Dat is wat een ethos van gematigdheid, een wereldbeeld 
van praktijken en persona van de ambachtsman bieden. Deze stijl van bestuur en 
beleid is meer een kwestie van kunst dan van wetenschap. 
 Het proefschrift sluit af met een reflectie op de bestuurskunde als academisch 
vakgebied. De analyse omtrent maakbaarheid in de praktijk van bestuur en beleid 
staat niet los van de bestuurskunde als discipline. Ook in de bestuurskunde is nog 
steeds veel maakbaarheidsdenken aanwezig, ondanks kritische stemmen en tegen-
bewegingen. Om de bestuurskunde te stimuleren voorbij de maakbaarheid te gaan 
zijn ten slotte zeven agendapunten geformuleerd: investeer meer in bestuursfilo-
sofisch onderzoek; beperk de horizon niet tot seculiere bronnen, maar neem oude 
levensbeschouwelijke tradities ook serieus; bevorder kritische onderzoekstradi-
ties; verken empirische onderzoeksmethoden van actieonderzoek; vernieuw het 
bestuurskundig onderwijscurriculum langs deze lijnen; vertaal dat ook in een di-
dactiek die past bij reflexieve bestuurskunst; en ontwikkel een nieuw bestuursfi-
losofisch inleidingsboek waarin nadrukkelijk aandacht is voor de thematiek van 
maakbaarheid. 
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Summary 
 
 
 
 
 
 
This dissertation, titled The spell of control: governance as reflexive art, is a study 
into one of the philosophical foundations of governance, policy and politics. The 
central philosophical foundation in this study is the idea of ‘manufacturability’ or 
‘social engineering’ (both translations of the Dutch word ‘maakbaarheid’). 
Whereas the field of public administration is often practically oriented, sometimes 
a more theoretical reflection on the basic principles of governing interventions is 
needed precisely in order to enhance the development of good policy interven-
tions. To this end, part I (chapters 1 to 3) examined the extent to which policy, 
administration and politics rely on the idea of manufacturability as their philo-
sophical foundation and to what extent this is problematic. Based on this analysis, 
part II (chapters 4 to 6) examined the possibility of an alternative philosophy of 
governance which moves beyond manufacturability. 
 This dissertation has three objectives. Firstly, to contribute to analytical clari-
fication in discussions about manufacturability in politics and policy. Secondly, 
to contribute to change in the world of policy, administration and politics with 
respect to manufacturability by means of articulating philosophical backgrounds. 
Thirdly, to provide building blocks that aid current and future generations of pol-
icymakers and administrators in  reacquainting themselves with an important im-
plicit premise of their professional practice.  
 
The analysis in chapter 1 of manufacturability as a concept shows that it is closely 
linked to the social imaginary of modernity. As a modern social imaginary, 
manufacturability can be further characterized as an idea with three dimensions: 
ethos, worldview and persona. As ethos, manufacturability refers to the desire or 
ideal of mastering tragedy and fate. Conceptually, this translates into the 
worldview of the machine, with a mechanistic-rational and instrumental view of 
society and governance. The policymaker who acts from this ethos and worldview 
is consequently characterized as an engineer: this is the persona of 
manufacturability.  
 Based on this conceptual analysis, chapter 2 provides an historical-
sociological analysis of manufacturability in the political-administrative reality. 
This analysis shows that for at least two centuries the social imaginary of 
manufacturability has - in varying ideal types - increasingly pervaded the world 
of policy and public administration. Moreover, the concept of manufacturability 
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exists even beyond the high-modern period of central control, rational planning, 
social-democratic ambitions and belief in progress. In fact, a different ideal type 
of manufacturability governance has been developing in our late modern time. 
Neoliberalism, prevention policy, new public management, behavioral policy and 
network governance are also forms of manufacturability. Numerous elements of 
the machine model can be recognized in these governance patterns. 
 The crucial question that follows is to what extent manufacturability is a 
problematic social imaginary. Chapter 3 outlines the practical and normative 
problems with the concept of manufacturability. Manufacturability is considered 
to be an overestimation of the human condition and has justifiably been treated 
with distrust in public administrative and philosophical literature. The point is not 
so much that manufacturability governance comes to nothing, but above all that 
governance based on manufacturability results in unintended consequences and 
will itself produce new problems. However, critiquing manufacturability does not 
necessarily mean recognizing that the radical opposite of fatalism does provide 
the solution. Rather, the challenge is to develop a more constructive as well as a 
delineated perspective on policy and governance. That is the aim of Part II of this 
study: to formulate an ethos, worldview and persona beyond manufacturability. 
 
An alternative ethos for governance and policy can be found in the virtue of tem-
perance, as chapter 4 shows. There is an important recognition in virtue ethics 
that life is not fully controllable. Three related virtues have been analyzed from 
the ancient Greek word sophrosyne: humility, modesty and moderation. Whereas 
the first two virtues of humility and modesty mainly focus on the recognition of 
the practical delineation of human capabilities, the third virtue of moderation pri-
oritizes the importance of normative delineation. Together they constitute an al-
ternative ideal of good governance and policy. 
 An alternative worldview is found in the concept of social practices. This is 
discussed in chapter 5, where social-theoretical literature on social practices is 
analyzed. The concept of social practices contains barriers against a fixation on 
control. Practices-based approaches reject rationalism and emphasize the im-
portance of experience and intuition. The worldview of practices conceptualizes 
social order and human action in a way that recognizes the inherent imperfection 
of policy interventions, and does justice to the contingency and the fragility of 
human actions. The idea of a telos or 'immanent meaning' of practices also appears 
to be able to play a delineating role. 
 An alternative persona can be found in the craftsman. Chapter 6 demonstrates 
how the craftsman differs from the persona of the engineer. This analysis is par-
ticularly based on the work of Richard Sennett. The craftsman has a different style 
of making or technical activity, which is implicitly based on the aforementioned 
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worldview of social practices. The craftsman focuses on handicraft and on an ar-
tistic, non-instrumental, treatment of materials. He is a maker who can handle 
imperfection and resistance well and who explicitly incorporates this into his 
working methods. The analogy of craftsmanship could also serve as a template 
for policy and administration and contains tools for tempering neoliberal manu-
facturability. 
 
The final chapter summarizes the main lines of argument and characterizes the 
alternative developed in Part II as a resurgence of pre-modern sources. This dis-
sertation does not present a postmodern philosophy of public administration; it 
does not focus on deconstruction. Rather, it is about the development of gover-
nance as reflexive art. The line of thought of this book mainly accounts for the 
reflexive condition of late modernity. Policy interventions under reflexive condi-
tions require sources other than the technical-scientific enlightenment rationale, 
i.e. sources that do more justice to the inherent imperfections of political- 
administrative interventions. That is what an ethos of moderation, a worldview of 
social practices and a persona of craftsmanship can offer. This style of governance 
and policy is more a matter of art than of science. 
 The dissertation concludes with a reflection on public administration as an ac-
ademic discipline. The analysis of manufacturability in governance and policy 
cannot be separated from the discipline of public administration itself, as in the 
discipline of public administration a lot of manufacturability-based thinking is 
still present – although there are also critical voices and counter-movements. 
Seven agenda items have been formulated to stimulate the discipline of public 
administration to go beyond manufacturability: 1) invest more in philosophical 
research; 2) do not limit the horizon to secular sources, but also take religious 
traditions seriously; 3) promote research from a critical theory perspective; 4) ex-
plore empirical research methods of action research; 5) renew the educational cur-
riculum of public administration along these lines; 6) translate this into a didactics 
that fits with governance as reflexive art; 7) and develop a new introductory book 
into the philosophy of governance in which explicit attention is paid to the theme 
of manufacturability. 
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Woorden van dank 
 
 
 
 

Denken is een strijd om orde en tegelijkertijd om bondigheid. Men moet 
niet te gauw ophouden met denken – of men loopt het gevaar niet alles te 
weten wat men zou moeten weten; men kan niet blijven denken – of men 
loopt de kans zélf te barsten. Dit dilemma maakt naar mijn idee nadenken, 
althans bij die zeldzame gelegenheden waarbij het min of meer succesvol 
is, tot een van de meest boeiende inspanningen waartoe de mens in staat is.  

C. Wright Mills 
 
 
Treffender dan bovenstaande typering kan ik mijn intellectuele reis van de afge-
lopen jaren niet verwoorden. Soms was promoveren een kwelling, maar meestal 
was het een vreugdevolle en boeiende activiteit. Voor dat laatste heb ik veel men-
sen te danken. 
 Allereerst dank ik mijn promotoren, Willem Trommel en Hans Boutellier, 
voor hun open en inspirerende begeleiding van mijn proefschrift. Willem Trom-
mel gaf mij vanaf het begin alle ruimte om mijn eigen spoor te ontdekken en ik 
dank hem voor zijn vertrouwen. Hans Boutellier schoof een jaar later aan bij het 
project en vanaf dat moment heb ik van hem niets anders dan warme belang-
stelling en enthousiasme voor mijn project ervaren. Hun constructieve commen-
taren bij de tekstbesprekingen en de informele gedachtewisselingen zijn telkens 
weer stimulerend geweest voor mijn schrijfproces.  
 Vervolgens dank ik mijn kamergenoten, eerst Falk Ostermann, daarna Wilfred 
Boele en later Ronald van Steden, dat ze mij verdragen hebben op de werkkamer. 
Het betekende, vast ook tegen wil en dank, het aanhoren van allerlei klein schrijf-
leed. De kameraadschappelijkheid die ik heb ervaren was tot grote steun en ple-
zier. Ronald dank ik bovendien voor het becommentariëren van enkele hoofdstuk-
ken en voor de plezierige samenwerking bij het begeleiden van mastertheses, bij 
het gezamenlijk schrijven aan diverse publicaties en bij de organisatie van onze 
studiegroep over sociale praktijken. Dit alles heeft zijn sporen in dit proefschrift 
nagelaten. 
 Graag dank ik ook Patrick Overeem en Jan Hoogland, twee belangrijke ge-
sprekspartners in de afgelopen jaren. Regelmatig kon ik met hen nadenken over 
knopen in het schrijftraject. Het hielp mij altijd weer een stap verder. Hoewel ik 
van meerdere kanten geregeld literatuursuggesties kreeg, dank ik in het bijzonder 
Patrick, die mij op het spoor zette van literatuur over de deugd van de gematigd-
heid. Dat heeft niet alleen een grote plaats gekregen in hoofdstuk 4, maar heeft 
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daarmee ook de wending van mijn proefschrift cruciaal beïnvloed. Met Jan heb ik 
een aantal jaren het prachtige masterseminar ‘Maatschappelijke Organisaties in 
Transitie’ mogen verzorgen in de mastertrack Besturen van Maatschappelijke Or-
ganisaties. Dat leverde niet alleen ontelbare boeiende dialogen op, maar hielp mij 
ook om buiten de lijnen van mijn proefschrift te blijven denken. En bovenal was 
het gezamenlijk doceren in zichzelf een bron van vreugde en een leerzame erva-
ring. 
 Grote dank ben ik Eelco van Wijk en Hans Joosse verschuldigd. Zij hebben de 
afgelopen jaren als collega-promovendi uit respectievelijk Amsterdam en Rotter-
dam het hele proefschrift van stimulerend commentaar voorzien. Hun meelezen 
en feedback waren steeds weer bemoedigend en aanscherpend. Onze ontmoetin-
gen hielden mij mede op de been en deden me steeds weer goedsmoeds verder-
gaan. Ik sta voorlopig bij hen in het krijt.  
 Verder dank ik de andere oud-collega’s van de afdeling Bestuurswetenschap 
& Politicologie. Dan denk ik vooral aan Samir Achbab, Duco Bannink, Hans Bos-
selaar, Sjouke Elsman, Gjalt de Graaf, Leo Huberts, Willem-Jan Kortleven, André 
van Montfort, Hester Paanakker, Trineke Palm, Biejan Poor Toulabi, Frédérique 
Six, Judith van der Veer en Pieter Wagenaar. Jullie belangstelling voor mijn on-
derzoek, de afleiding bij het schrijven, de samenwerking in het onderwijs en de 
vrije gesprekken over de universiteit heb ik zeer gewaardeerd. 

De afronding van dit proefschrift heeft plaatsgehad terwijl ik al weer nieuwe 
werkkringen had gevonden. Daarom dank ik ook mijn collega’s van het Jan 
Luyken Instituut van de Christelijke Hogeschool Ede en mijn collega’s van het 
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor hun support in deze laatste 
fase. In het bijzonder dank ik respectievelijk Jan van der Stoep en Wouter Beekers 
die mij de ruimte gaven om dit proefschrift soepel te kunnen afronden. Ik hoop en 
verwacht dat dit proefschrift ook aan beide instituten weer iets kan teruggeven. 

Dat dit proefschrift als een fraai boek verschijnt is te danken aan Joris Bekkers 
van uitgeverij Boom Den Haag. Ik dank hem voor de mogelijkheid dit proefschrift 
in het bestuurskundefonds te laten verschijnen en voor zijn prettige begeleiding 
bij het uitgeefproces. Daarnaast dank ik Caroline Spilt, die het hele manuscript op 
vakkundige wijze taalkundig heeft gecorrigeerd.  
 Ten slotte dank ik mijn ouders, schoonouders, broers, zussen en vrienden. Aan 
jullie belangstelling, meeleven en steun heeft het nooit ontbroken. Dat geldt ook 
voor de bredere familiekring. Soms kon zelfs een stevige boom opgezet worden 
en meermaals kon ik in een inspirerende omgeving schrijven aan enkele hoofd-
stukken. Gelukkig ging het in onze ontmoetingen ook heel vaak niet over het 
proefschrift, zodat ik niet vergat dat het leven meer is dan promoveren. De liefde 
en ondersteuning die ik van Suzanne, mijn levensgezel, heb ontvangen bij het 
schrijven van dit proefschrift, is overweldigend geweest. Met haar weet ik mij een 
gezegend mens. Daarom draag ik dit boek graag aan haar op. 
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