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Omgaan met verschil  
Themis, nr 2, 2008 

 
De economie van de aandacht  
Het Regeeraccoord en het 100 dagen plan zijn ingezalfd met consensus. Daar heeft 
Westerman gelijk in. Maar ze overschat de invloed van de Raad voor de Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO) en onderschat de economie van de aandacht. Verdeeldheid trekt kijkers. 
Media speuren naar verscheidenheid en vergroten die uit tot een conflict. Wie in de echte 
wereld iets wil bereiken zal moeten samenwerken. Dus vermijdt een regering iedere vorm van 
tegenspraak. Zo voorkomen ministers dat ze vragen krijgen over ruzie in de Trèveszaal. Want 
een beeld van ruzie maakt zichzelf waar en haalt het laatste restje slagvaardigheid uit de 
politiek.  

Het is nog erger. De vrijheid van meningsuiting geldt niet voor serieuze politici. Net 
als ondernemers, rechters, advocaten en wetenschappers die in de echte wereld iets willen 
bereiken, kunnen zij de media niet vrijuit vertellen wat zij denken en voelen. Voor hen is de 
vrijheid van meningsuiting vooral de vrijheid om tegen elkaar te worden uitgespeeld. Daar 
kun je in de echte wereld beter voor bedanken. De wereld waar het gebeurt, moet het vooral 
hebben van de informatievrijheid. Dat is zeg maar de vrijheid van het internet: de vrijheid om 
feiten te onderzoeken en kennis aan elkaar door te geven.  

In de speeltuin van de vrije meningsuiting verdienen cartoonisten, bloggers, 
procedeertijgers, filosofen, en populisten hun aandacht, geld en macht. Zij debatteren vooral 
over wat andere meningverkopers hebben gezegd. Ze hopen op die ene slip van de tong van 
de Minister President om dagenlang goedkope praatprogramma’s te vullen. Want zoals iedere 
jurist weet, heeft een tafeltje met wat meningen veel lagere productiekosten dan goed feitelijk 
onderzoek. Aan die tafels is iedere avond weer de conclusie dat er hevige verdeeldheid is in 
het land. Dat is wat de daar aanwezige meningverkopers zien, en belang hebben om te zien. 
De economie van de aandacht is simpel. 

Westerman heeft dus veel meer beet dan een regering die verschillen wegpoetst. 
Behalve een kloof tussen burger en politiek, is er ook een kloof tussen het politieke debat in 
de media en de realiteit. Daar zal de rechtsstaat een antwoord op moeten vinden.  
 
Eenheid en verscheidenheid 

Als lid van die Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling herken ik trouwens niet 
het beeld dat wij verschillen wegpoetsen. “Verschil maken” luidt de titel van een advies uit 
2006. Dat gaat juist over de waarde van diversiteit in doelen en competitie tussen 
verschillende manieren om doelen te bereiken. Dat is overigens iets waarover wij graag nog 
met de juridische gemeenschap in gesprek zouden willen komen. Daar lijkt men soms wel erg 
te hechten aan rechtseenheid als een doel op zich.  

Het rapport “Eenheid, verscheidenheid en binding” heet niet “Eenheid in 
verscheidenheid” zoals Westerman denkt. Het was een advies aan Minister Verdonk over het 
verbeteren van relaties tussen bevolkingsgroepen, net als de opvolger “Niet langer met de 
ruggen naar elkaar” (2005). We hadden uitgezocht hoe zinvolle relaties tussen mensen met 
verschillende achtergronden ontstaan. Dat bleek niet te gaan door wat met elkaar te praten bij 
de straatbarbecue, maar door met elkaar samen te werken en activiteiten te ondernemen. 
Vanuit verscheidenheid! Want, zoals iedere econoom zal beamen, zijn het juist de verschillen 
van ervaringen, achtergronden en preferenties die kunnen leiden tot relaties met winst en 
persoonlijke groei kunnen leiden. Tegelijkertijd zorgen die verschillen ook voor 
miscommunicatie en soms voor overlast. Dat zijn transactiekosten die je kunt proberen te 
verlagen door beter naar elkaar te luisteren en door zekere spelregels. Maar dan heb ik het al 
over verbinding. 



 Terug naar eenheid en verscheidenheid. Uit 21minuten.nl blijkt niet alleen dat de 
burger weinig op heeft met politici en meer invloed wil. De versie van 2007 laat ook zien hoe  
mensen verschillen in hun houding ten opzichte van de samenleving, in hun percepties van de 
overheid en de politiek, in hun communicatiewijze en in hun bronnen van politieke onvrede. 
Dat is uitgezocht door het bureau Motivaction, één van de partners in de 21minuten.nl 
onderneming, met het volgende resultaat: 
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Het is in meerdere opzichten een interessant plaatje. De verschillen doen denken aan de steeds 
weer empirisch bevestigde basale persoonlijkheidskenmerken uit de psychologie. Mensen 
verschillen naar hun mate van extraversie, inschikkelijkheid (tolerantie), zorgvuldigheid, 
emotionele stabiliteit (zorgen maken en onzekerheid), en openheid voor het nieuwe. Als 
burgerschapsstijlen inderdaad samenhangen met persoonlijkheidskenmerken, dan zullen die 
maar beperkt te veranderen zijn met burgerschapscursussen. Punt voor Westerman. 

 
Verscheidenheid en verbinding 
Verder blijkt er inderdaad een grote mate van verscheidenheid. Maar dat wil nog niet zeggen 
dat er geen beleid mogelijk is dat deze verschillende bevolkingsgroepen verbindt. Een 
duurzame leefomgeving zal zowel scoren bij de Verantwoordelijken, bij de lokaal betrokken 
Plichtsgetrouwen, als bij de bezorgde Buitenstaanders. Innovatie is prima, zolang het wat 
oplevert en de Plichtsgetrouwen en de Buitenstaanders maar niet te veel nieuwe dingen 
hoeven te doen.  

Voor juristen is interessant hoe de rechtsstaat bij deze verscheidenheid kan aansluiten. 
Veiligheid is voor een grote groep belangrijk. Alleen moet die niet leiden tot betutteling van 
Pragmatici en Verantwoordelijken. Voor Buitenstaanders zou het zinvol kunnen zijn om te 
leren omgaan met democratie: dat zou hun onzekerheid, hun zorgen en hun wantrouwen 
kunnen laten afnemen, terwijl zij wat minder zitten met betutteling. Bij Pragmatici moet je 
met dat belerende gedoe niet aankomen, laat staan bij degenen die zich uit zichzelf al 
verantwoordelijk voelen.  

Hoe zou de rechtsstaat beter kunnen omgaan met de economie van de aandacht en met 
de gebreken van de vrijheid van meningsuiting die daaruit voort komen? De belangen rond 
het publieke debat lijken verschillen aan te scherpen (RMO, Medialogica 2003). 
Meningverkopers spelen met graagte in op de angsten van Buitenstaanders en hun voorkeur 



voor simpele oplossingen. Dat leidt soms tot maatregelen die alleen op korte termijn de 
veiligheid verhogen of de materiële zekerheid vergroten. Die ene TBS-er wordt binnen 
gehouden, maar er is te weinig belangstelling voor combinaties van straf en zorg die de 
recidive echt kunnen verminderen (RMO, Ontsnappen aan medialogica, 2006 en Straf en 
zorg, Een paar apart, 2007). Een rechtsstaat die meer feiten produceert, maar niet te 
ingewikkeld, en meningsverschillen minder cultiveert, dat zou een richting kunnen zijn. Bij 
Buitenstaanders kan zo’n soort rechtsstaat zorgen verminderen en misschien ook vertrouwen 
winnen. Bij Plichtsgetrouwen kan hij wellicht de afstand overbruggen. Pragmatici zullen de 
staat dan nuttiger gaan vinden. 

Betutteling en bureaucratie verminderen lijkt voor iedereen aantrekkelijk. Dat kunnen 
juristen zich aantrekken. Want hun procedures en gedoe kan eigenlijk alleen nog maar op 
goodwill rekenen bij een kleine groep Plichtsgetrouwen. Simpele, pragmatische regels en 
procedures, zonder het keurslijf van de rechtseenheid. Dat lijkt de opgave voor juristen.  
 
Verbinding en echte democratie 
Westerman ergert zich terecht aan de figurantenrol van burgers. Alleen als de burger wat 
weet, mag hij als expert meepraten. Het plaatje laat ook zien waarom de directe democratie 
moeilijk binnen de bestaande rechtsstaat zal ontstaan, ook al hebben 32% Buitenstaanders 
daar behoefte aan, en staan 24% pragmatici daar zonder meer voor open. Bijna alle posities in 
de rechtsstaat zijn natuurlijk in handen van Verantwoordelijken, die niets van directe 
democratie moeten hebben. Zij worden nog in de rug gedekt door de Plichtsgetrouwen, die 
het liever simpel houden en geen onzekerheid willen. Maar pas op, Verantwoordelijken, want 
de Plichtsgetrouwen voelen zich te weinig betrokken.  

De Verantwoordelijken zullen vooral moeten kiezen wat ze erger vinden: meer echte 
democratie of meer populisme. Het lijkt trouwens alsof ze slimmer met dit dilemma zouden 
kunnen omgaan. Westerman heeft het naar mijn gevoel te veel over kiezen van personen. 
Goed, daar is volgens 21minuten.nl ruwweg de helft van de mensen voor te porren. Alleen 
leidt directe democratie over personen al snel tot populisme, en dat is de Verantwoordelijken 
juist een gruwel!  

De grote kans ligt mijns inziens bij de inhoud. Twee/derde van de burgers wil vooral 
over de inhoud meedenken, gehoord worden en meebeslissen. Volgens veel onderzoek zijn 
experts goed in het aandragen van oplossingen. Burgers zijn vervolgens goed in het kiezen 
tussen oplossingen. Niet individueel, maar wel als stemmers in een groep waarin verschillen 
in kennis en emoties uitmiddelen. Alleen moet je ze dan wel een zinnige keuze voorleggen. 
Geen ja of neen tegen zoiets gelaagds als een Europese Grondwet. Voor inhoudelijk 
meebeslissen zou er iets nieuws moeten komen. Daar moeten toch meer varianten voor te 
bedenken zijn dan een bindend of een raadgevend referendum. Misschien wel door 
pragmatische juristen, waarvoor Westerman net als ik een grote taak ziet weggelegd. 

We zouden het eens kunnen zijn. Op basis van feiten. In al onze verscheidenheid.  
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