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1 Inleiding

Mijheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

In 1873 maakt de Italiaan Edmondo de Amicis een rondreis door Nederland. 
In Rotterdam is hij getuige van de wekelijkse schoonmaakbeurt. Hij ziet het 
volgende tafereel, en nu citeer ik hem: 

Alle dienstmaagden van de stad, in een lichtpaars gebloemd jakje, witte 
muts, witte kousen en witte klompen, met opgestroopte mouwen, waren 
druk in de weer om de deuren, de muren en de vensters te wassen (…) Al 
die meisjes, hadden gloeiende aangezichten; ze trippelden, klauterden en 
weerden zich als razenden; ze namen acrobatische houdingen aan, die de 
gewaagdste rondingen deden uitkomen (…) het was een wedren, een roes 
van schoonmaakdrift, een soort van algemene reiniging van de hele stad, 
die iets kinderachtigs en iets feestelijks tegelijk had en mij deed denken aan 
een vreemdsoortige godsdienstplicht, die voorschreef de hele stad van de een 
of andere besmetting van boze geesten te reinigen.1

De Amicis is niet de eerste en zeker niet de enige buitenlandse bezoeker die 
zich verbaast over het fanatieke poetsgedrag in de Nederlanden – schoon-
maakgedrag dat tentoongespreid wordt zelfs als er in buitenlandse ogen zeer 
weinig schoon te maken valt. In zijn beroemde boek over Nederland in de 
Gouden Eeuw laat Simon Schama zien dat het fanatieke poetsen niet louter 
instrumenteel kan worden verklaard, maar vooral ook cultureel moet worden 
begrepen.2 Hij haakt aan bij de benadering van cultuur en reinigingsritu-
eel van de antropologe Mary Douglas. Die kan worden samengevat met zes 
woorden: dirt is matter out of place. Niet schoon is wat niet overeenkomt met 
de gekoesterde orde, en die is in belangrijke mate cultureel bepaald. Schoon-
maken is de gekoesterde orde weer herstellen, onderscheid maken, het eigene 
zoveel mogelijk oppoetsen en doen glanzen, het andere zoveel mogelijk weg-
poetsen en op afstand houden.3 
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In de gekoesterde orde van de jonge Republiek is het beeld van het schone 
huis – de woonstee vrij van alle vreemde smetten die de buitenwereld tot op 
de stoep van het huis brengt – van grote symbolische betekenis. Het smette-
loze huis is een betekenisvolle metafoor én een fundamentele bouwsteen van 
buurt, plaats, provincie en Republiek – in die volgorde, want de gekoesterde 
orde is bottum-up vormgegeven. ‘Het kleinste vuiltje in de straten werd be-
schouwd als een blamage,’ een sociaal affront dus vooral, ‘voor eenieder die 
het voor zijn deur zou laten liggen,’ schrijft Schama.4 Natuurlijk is de in-
strumentele dimensie hier niet geheel afwezig. Als van alles op de stoep blijft 
liggen, krijgt men de voordeur op enig moment niet meer open. Maar in de 
Nederlandse cultuur die Schama beschrijft gaat het schoonmaken veel verder 
dan technisch onderhoud. Vanuit instrumenteel perspectief kan het fanatieke 
poetsgedrag niet goed en volledig worden verklaard.
Hetzelfde geldt, en dat is de these die ik hier met u wil delen, voor de schoon-
maakwoede die zich telkens weer richt op het ‘huis van Thorbecke’ – een 
veelzeggende, veelgebruikte metafoor voor het Nederlandse staatsbestel waar-
van Thorbecke in het midden van de negentiende eeuw de architect was. 
Op het moment van spreken is de schoonmaakwoede voor de zoveelste keer 
losgebarsten. Voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing, plannen om het huis 
van Thorbecke grondig uit te mesten, buitelen weer eens over elkaar heen.5 
Terwijl er volgens buitenlandse beschouwers niet zo heel veel schoon te ma-
ken valt. Op allerlei internationale ranglijsten komt het Nederlands systeem 
juist heel aardig uit de bus.6

Het is mijn these dat de schoonmaakdrift omtrent het huis van Thorbecke 
niet goed en volledig verklaard kan worden vanuit de functionele gebreken 
van dit huis. Niet zozeer de staat van het huis als wel de achtergrond van de 
schoonmakers is bepalend voor de schoonmaakdrift. Om die schoonmaak-
drift goed te kunnen begrijpen is een cultureel perspectief onmisbaar. Dat 
dit begrijpen een vergelijkende analyse vraagt zal ik al doende verduidelijken 
– showing not telling – in het eerste deel van mijn oratie. In het tweede deel 
zal ik vervolgens dieper ingaan op de vergelijkende bestuurskunde, en hoe 
deze behulpzaam kan zijn bij het begrijpen van ingewikkelde processen in het 
openbaar bestuur, waaronder bestuurlijke vernieuwingsprocessen. Ten slotte 
zal ik naar goed gebruik enkele dankwoorden uitspreken. Dat is de hink-
stapsprong van deze oratie.
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2  Bestuurlijke vernieuwing in 
 perspectief

De schoonmaak van het huis van Thorbecke heeft veel weg van de schoon-
maak van het Nederlandse huis in de tijd van de Republiek. Natuurlijk zijn 
er ook verschillen. Eén cruciaal verschil is dat de schrobzucht in de tijd van 
de Republiek werd ingegeven door één dominant en breedgedeeld waarde-
patroon. Bij de schoonmaak van het huis van Thorbecke zijn verschillende 
ideeën van orde tegelijkertijd werkzaam, wat in belangrijke mate ook de 
verwarring en de beroering verklaart. Verschillende schoonheidsidealen en 
schoonmaakstrategieën werken tegen elkaar in. Wat de ene bestuurlijke ver-
nieuwer wil oppoetsen, wil laten blinken, wil de andere juist wegpoetsen, 
doen verdwijnen.

O r d e s  va n  d e m o c r at i e

Welke zijn de schoonheidsidealen die de verschillende schoonmaakstrate-
gieën inspireren? Ik noem er vier, uitgaande van de typologie die u in tabel 1 
weergegeven ziet. Hier worden vier democratische ordes onderscheiden, uit-
gaande van een onderscheid tussen enerzijds directe en indirecte democratie 
– komt men zelf tot beslissingen of wijst men daar vertegenwoordigers voor 
aan? – en anderzijds integratieve en aggregatieve democratie – komt men tot 
beslissingen door praten en verzoenen of door stemmen en neuzen tellen? 
In de democratietheorie zijn dit bekende onderscheidingen, die daar echter 
nooit worden gecombineerd.7 Ten onrechte, want het is verhelderend om dat 
wel te doen. Met deze typologie kan inzichtelijk worden gemaakt waarom 
een bepaalde bestuurlijke institutie door de één zuiver-democratisch en het 
oppoetsen waard wordt gevonden, en door de ander onzuiver-democratisch 
en het wegpoetsen waard wordt geacht.
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Tabel 1 Democratische ordes (bron: F. Hendriks, Anatomie van democratie. 
Burgerschap, leiderschap en good governance, te verschijnen 2006)

aggregatieve democratie 
(majoritair)

integratieve democratie 
(non-majoritair)

indirecte democratie
(vertegenwoordigend)

penduledemocratie consensusdemocratie

directe democratie
(zelfbeschikkend)

kiezersdemocratie participatiedemocratie

Tabel 2 Zuivere versus besmette democratie

‘zuivere democratie’ ‘besmette democratie’

participatiedemocratie direct én integratief 
indirect (vertegenwoordigend)
aggregatief (majoritair)

kiezersdemocratie direct én aggregatief
indirect (vertegenwoordigend)
integratief (non-majoritair)

penduledemocratie indirect én aggregatief 
direct (zelfbeschikkend)
integratief (non-majoritair)

consensusdemocratie indirect én integratief 
direct (zelfbeschikkend)
aggregatief (majoritair)

Tabel 2 laat zien dat bij elke democratische orde specifieke noties van demo-
cratische zuiverheid (‘het oppoetsen waard’) en onzuiverheid (‘het wegpoet-
sen waard’) passen. Wat ‘misplaatst’ wordt geacht hangt samen met wat ‘in 
orde’ wordt gevonden (dirt is matter out of place). Proponenten van participa-
tiedemocratie slaan bijvoorbeeld aan op sporen van indirecte of aggregatieve 
democratie – in hun ogen ‘lelijke vegen’ die zij onkies, ‘niet kuis’, achten in 
een democratie. ‘Zuivere’ democratie is in hun ogen zoveel mogelijk direct én 
integratief; alles wat in die richting gaat mag op ondersteuning en versterking 
rekenen.
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Tabel 3 Publiek leiderschap en burgerschap

burgerschap

kiezer spreker 

toeschouwer toeschouwer-kiezer toeschouwer-inspreker

speler speler-kiezer speler-meespreker

leiderschap

stemmingmaker bruggenbouwer  

afmaker gladiator rentmeester

ondersteuner advocaat coach

Tabel 3 laat zien hoe de vier democratiemodellen samenhangen met verschil-
lende vormen van burgerschap en publiek leiderschap. 
– Penduledemocratie: aggregatief en indirect. Burger: periodiek actief in 

algemene verkiezingen die versterkt doorwerken; verder toeschouwer op 
afstand. Publiek leider: gladiator in winner-takes-all-verkiezingen; massa-
medium opererend in de massamedia.

– Consensusdemocratie: integratief en indirect. Burger: meestal toeschouwer 
op afstand; soms ook inspreker; periodiek actief in algemene verkiezingen 
die verzwakt doorwerken. Publiek leider: belangenbehartiger in commis-
sie, zaakwaarnemer in medebestuur met anderen; geringe prominentie in 
algemene verkiezingen.

– Kiezersdemocratie: aggregatief en direct. Burger: frequent actief in ja-of-nee 
verkiezingen over allerhande publieke zaken; hoofdrolspeler en drijvende 
kracht achter publieke stemmingen. Publiek leider: pleiter en regelaar in 
dienst van bepaalde stemmingen en burgerinitiatieven. 

– Participatiedemocratie: integratief en direct. Burger: hands-on actief in de 
uitwerking en uitvoering van publiek beleid. Publiek leider: coach en in-
spirator van allen die het samen moeten doen.
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c o n s e n s u s d e m o c r at i e  i n  o r d e ?

Duurzame werking
In voorgaande typologie is het consensusmodel met opzet uitgelicht. In het 
huis van Thorbecke is dit vanouds het dominante model, dat lange tijd breed 
geaccepteerd wordt en mede daardoor ook redelijk werkt. Het is een mo-
del met diepe historische wortels die zelfs tot de middeleeuwen teruggaan. 
Schikken en plooien van zaakwaarnemers onderling (integratief en indirect) 
vormt eeuwenlang de dominante traditie van collectieve besluitvorming. In 
verschillende tijdvakken – in de Middeleeuwen, in de Republiek, in het Ko-
ninkrijk, in de periode van de verzuiling, en zelfs nog in de periode van de 
ontzuiling – wordt deze traditie telkens weer opnieuw uitgevonden. De re-
invention of tradition noemen we dat – goed te onderscheiden van de extreme 
make-over die op gezette tijden wordt geopperd, maar feitelijk nooit wordt 
gerealiseerd.8

Vanaf 1917 kunnen we pas spreken van een democratie, compleet met alge-
meen kiesrecht, maar de onderliggende karaktertrekken van deze democratie 
– de indirecte, vertegenwoordigende, trekken, en de integratieve, verzoenen-
de, trekken – zijn feitelijk al veel langer in de maak. Integratieve instituties 
zijn zo sterk dat aggregatieve instituties lange tijd weinig ruimte krijgen. Er 
samen pratend uitkomen, met schikken en plooien, wordt vanouds netter 
gevonden dan simpelweg neuzen tellen en de regel van de the winner takes 
all toepassen. Dat laatste wordt ‘ongepast’ gevonden en op afstand gehou-
den.9 Hetzelfde geldt voor sporen van directe democratie. Dat zijn vreemde 
elementen, die lange tijd misplaatst worden geacht in het huis van Thorbecke 
met zijn vertegenwoordigende democratie op alledrie de woonlagen. Terwijl 
voorstellen voor directe democratie, via referenda bijvoorbeeld, iedere keer 
vakkundig worden wegggepoetst, wordt het gekoesterde patroon van verte-
genwoordigende democratie telkens weer opgepoetst. 

Wisselend fortuin
Lange tijd is het consensusmodel de grondslag van een werkend systeem, 
dat ook als zodanig wordt erkend. Het systeem doet het betrekkelijk goed 
op het vlak van zowel de effectiviteit – het vermogen om verschil te maken 
– als de legitimiteit – het vermogen om aan te sluiten bij wat betrokkenen 
deugdelijk achten.10 De voeten blijven droog, het land wordt effectief in cul-
tuur gebracht en verkaveld, welvaart en welzijn stijgen tot hoogtes die in het 
buitenland met ontzag worden bekeken. In een sterk verdeelde samenleving, 
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met een conflictpotentieel van Noord-Ierse proporties, wordt de boel prak-
tisch bij elkaar gehouden. 
Eén en ander geschiedt in verhoudingen die lange tijd deugdelijk worden 
geacht. Leiderschap in de consensusdemocratie is typisch ‘rentmeesterschap’, 
niet groots en meeslepend, wel zorgzaam en zorgvuldig. Burgerschap in de 
consensusdemocratie is typisch volgend en vertrouwend, een patroon van 
meestal toeschouwen en af en toe inspreken (zie tabel 3). 
Lange tijd is dit patroon van verhoudingen accepté – maar die tijd lijkt voor-
bij.11 De burger wil tegenwoordig meer dan af en toe inspreken en verder 
aanzien hoe zaakwaarnemers de zaken onderling opknappen. De burger wil 
kunnen meespelen en vooral ook meestemmen. De bestuurder, op zijn beurt, 
moet tegenwoordig meer zijn dan een bekwame rentmeester en een goede 
vergaderaar om gezag te verwerven. Waar stemmingen belangrijker worden, 
moet de bestuurder ook raad weten met ‘stemming maken’. Waar burgers 
een grotere rol opeisen, moeten bestuurders ook raad weten met een support 
act.12 
Vooralsnog gaapt een forse kloof tussen het veranderend verwachtingspa-
troon en de weerbarstige werkelijkheid, met een gevoel van crisis als gevolg. 
Het gaat hier eerder om een legitimiteitscrisis dan om een effectiviteitscrisis. 
Het systeem van de consensusdemocratie is op zich niet minder vermogend 
geworden; het was altijd al een systeem met mogelijkheden én beperkingen; 
dat is op zich niet veranderd (zie tabel 4 en 5). Veranderd is vooral de ac-
ceptatie en de waardering daarvan. Wat lange tijd aanslaat omdat het wordt 
geaccepteerd, slaat thans veel minder aan omdat het veel minder wordt geac-
cepteerd.13 
Het lijkt wel wat op het chronisch vermoeidsheidssyndroom me: de orga-
nen doen het op zich niet slechter dan voorheen, maar het lichaam voelt 
toch minder goed. Zo beschouwd is de problematiek misschien relatief, maar 
daarom nog niet irreëel. If men define a situation as real, it is real in its con-
sequences, aldus het Thomas-theorema. En een van de consequenties is de 
rusteloze zoektocht naar alternatieve saneringswijzen om het lichaam – of het 
huis, u mag de metafoor zelf kiezen – weer op te lappen. 



14

Tabel 4 Hebbelijkheden en onhebbelijkheden van de consensusdemocratie

kwaliteit: samenwerking, integratie valkuil: samenklontering, stroperigheid

allergie: unilateralisme, populisme uitdaging: besluitvaardigheid, helderheid

Tabel 4 verwijst naar het bekende model van Ofman en anderen waarin ba-
sale kwaliteiten of ‘kernkwaliteiten’ en daarmee samenhangende ‘valkuilen’, 
‘allergieën’ en ‘uitdagingen’ worden onderscheiden.14 De ‘kernkwaliteit’ en 
de ‘valkuil’ verhouden zich tot elkaar als de zonzijde en de schaduwzijde (ze 
gaan onvermijdelijk samen), de kernkwaliteit en de ‘allergie’ als water en vuur 
(ze verdragen elkaar slecht), de kernkwaliteit en de ‘uitdaging’ als inspanning 
en ontspanning (ze zijn tegengesteld maar ook elkaar aanvullend). Dit mo-
del kan op individuen én systemen worden toegepast. Zo kunnen de in de 
consensusdemocratie ‘gebakken’ hebbelijkheden en onhebbelijkheden wor-
den geschetst. Met de fundamentele kwaliteiten en valkuilen, en de daarmee 
samenhangende allergieën en uitdagingen, hangt nog een serie bijkomende 
sterktes en zwaktes samen: zie tabel 5.

Tabel 5 Sterktes en zwaktes van de consensusdemocratie

sterktes zwaktes

samenwerking, integratie
de boel bij elkaar houden
verantwoordelijkheid delen
ieder een plek geven
draagvlak in beleidsnetwerken
proportionele representativiteit
gekanaliseerde pluriformiteit
pragmatische deskundigheid
pacificatie en accommodatie
integrale beleidsprogramma’s
zorgzaamheid

samenklontering, stroperigheid 
alles met alles verknopen
aanspreekbaarheid verkruimelen
niemand verantwoordelijk maken
verantwoording in politieke instituties
doorwerking verkiezingen
kartelpolitiek
expertocratie
vermijdings- en wegkijkgedrag 
compromisbeleid
paternalisme
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A lt e r n at i e v e  o r d e s

Op het moment van spreken wordt de sanering vooral gezocht in de hoek van 
de penduledemocratie en de hoek van de kiezersdemocratie. Vooral Angel-
saksische voorbeelden oefenen aantrekkingskracht uit.15 

Buitenlandse voorbeelden
De Britse penduledemocratie is al sinds de jaren vijftig een voorbeeld voor 
democratische vernieuwers. Arend Lijphart heeft beschreven hoe zijn gene-
ratie daar altijd met bewondering naar keek. Daar werden tenminste verkie-
zingen gehouden die duidelijkheid schiepen, die een krachtig kiezersmandaat 
gaven aan een bestuur dat vervolgens slagvaardig te werk kon gaan. Lijphart 
is inmiddels sadder and wiser. Na vergelijkend onderzoek onder 36 democra-
tieën komt hij tot de conclusie dat de penduledemocratie minder goed is in 
politieke representatie, zonder dat daar een grotere bestuurlijke performativi-
teit tegenover staat.16 Tegenwoordig raadt hij bewegingen richting pendule-
democratie ten zeerste af. Het is opmerkelijk dat de Britse politiek het advies 
lijkt te volgen, terwijl de Nederlandse politiek het advies in de wind slaat.17 
In voetbaltermen: de Nederlanders gaan vijftig jaar na dato nog eens kick and 
rush spelen, terwijl de Engelsen daar zelf steeds meer van terugkomen. 
De Amerikaanse democratie heeft de attractie van de penduledemocratie: 
bestuurders met een helder kiezersmandaat. Maar daar komt nog iets bij: de 
attractie van de kiezersdemocratie. De oervorm is de New England Town Mee-
ting, burgers die bij elkaar zitten, handen opsteken, tellen en beslissen.18 Meer 
aandacht trekt echter de grootschaliger Californische variant, gekenmerkt 
door referenda en recall-procedures, en informele voorafschaduwingen daar-
van in de vorm van opinion polls, consumer surveys en dergelijke. Tegenover de 
levendigheid van de Californische kiezersdemocratie staan grote nadelen die 
onlangs door Fareed Zakaria zeer helder uit de doeken zijn gedaan.19 Deson-
danks is het Californische model in Nederland in opkomst.

Binnenlandse bewegingen
In de formele democratie gaat het nog niet zo snel, maar in de bredere me-
diademocratie is het fenomeen van de ‘directe burgeruitspraak’ duidelijk in 
opkomst. In de krant en op de televisie worden publieke zaken veelvuldig 
direct en aggregatief benaderd. Keuzesignalen worden snel geaggregeerd in de 
vorm van taartdiagrammen – zoveel procent tegen, zoveel procent voor – en 
daar wordt dan weer een bijzondere betekenis aan gehecht: ‘Het publiek heeft 



16

gesproken’. Zelfs als voor het sms’je of het telefoontje moet worden betaald, 
doen Nederlanders gretig mee aan massatellingen. Juist, zo lijkt het, als daar-
mee een lange neus kan worden gemaakt naar zaakwaarnemers en deskun-
digen.20 De penduledemocratie trekt ook steeds meer. Politieke tweestrijd, 
personalisering, spin doctoring, up-or-down voting: in de formele democratie 
krijgt het weinig ruimte, maar in de informele democratie van de media is het 
duidelijk in opkomst.21

Veel hervormers vinden dat de formele democratie de trek in de richting 
van de aggregatieve democratie moet volgen. Kiezersdemocratie en pendu-
ledemocratie worden vaak gekoppeld aangeboden als hervormingsmodellen. 
D66 doet dat al bijna veertig jaar. Pim Fortuyn was voor burgergestuurde 
kiezersdemocratie én voor krachtige gekozen bestuurders tegelijk. Zijn po-
litieke erven volgen hem daarin, maar ook politici als Wouter Bos en Jozias 
van Aartsen, die menen dat zo een antwoord kan worden gevonden op de zo-
genoemde ‘burgerrevolte’ van 2002, volgens velen voortgezet in het referen-
dum over de ‘Europese Grondwet’ van 2005. In de PvdA komt al langer een 
stroming voor die kiezers en verkiezingen meer-beslissend wil maken.22 Maar 
dat nu zelfs binnen de vvd stemmen opgaan voor de gekozen bestuurder én 
het referendum, mag betekenisvol worden genoemd. 

Acties en reacties
Op allerlei manieren wordt aangedrongen op bewegingen richting aggrega-
tieve democratie. Maar daarmee worden ook tegenbewegingen opgeroepen. 
Allereerst vanuit de hoek van de kiezersdemocratie en de pendulededemo-
cratie zelve, want naast overeenkomsten bezitten die ook belangrijke con-
tradicties. Daarnaast vanuit de hoek van de consensusdemocratie, want de 
gevestigde instituties blijven goeddeels integratief en indirect van aard, en 
dus wars van aggregatieve en directe democratie. En vervolgens ook nog eens 
vanuit de hoek van de participatiedemocratie. 
Vergeleken met de radicale jaren zeventig mag de participatiedemocratie wat 
naar de achtergrond zijn gedrukt, maar vanuit die achtergrond bestookt ze 
‘het systeem’ nog steeds met vragen, eisen en verwachtingen – recentelijk 
vooral onder de noemer van ‘deliberatieve democratie’: directe participatie 
van betrokkenen die pratend en argumenterend, zonder machtswoorden, 
naar overeenstemming zoeken.23 Pleidooien voor krachtige bestuurders op 
zijn ‘Westminsters’ of voor kiezersdemocratie op zijn ‘Californisch’ kunnen 
op blijvend weerwerk rekenen uit deze hoek.
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Excursie 1 Amendementen op de consensusdemocratie 

Uit de hoek van de kiezersdemocratie:
– Pleidooien voor een verdergaande referendumpraktijk, niet alleen consul-

tatief maar ook decisief, niet alleen lokaal maar ook nationaal: grootscha-
lige volksraadplegingen die rechtstreeks, zonder tussenkomst van volks-
vertegenwoordigers, naar een geaggregeerd ja of nee voeren.

– Aanzetten tot permanent kiezers- en gebruikersonderzoek via consumer-
surveys, publieke-opiniepeilingen en andere vormen van grootschalig on-
derzoek speurend naar tendenties en meerderheden onder burgerpopula-
ties die rechtstreeks representatief worden geacht.

Uit de hoek van de penduledemocratie:
– Pleidooien voor krachtige gekozen bestuurders, werkend met een duide-

lijk kiezersmandaat: gekozen in plaats van benoemde burgemeester; door 
de kiezer aangewezen in plaats van door de coalitiepartijen aangewezen 
minister-president.

– Aanzetten tot de organisatie van ‘verkiezingen die ertoe doen’, die het po-
litieke landschap in duidelijke en grote kampen verkavelen, die tendensen 
en meerderheden onder het kiezersvolk duidelijk weergeven.

Uit de hoek van de participatiedemocratie:
– Pleidooien voor brede maatschappelijke discussies, deliberatieve toe-

komstverkenningen, participatieve scenario-workshops, ongestuurde 
brainstorms en aanverwante vormen van burgerlijke participatie en deli-
beratie.

– Aanzetten tot burgerlijk zelfbestuur, bijvoorbeeld via buurtbudgetten 
door burgers zelf in gemeenschappelijk overleg te besteden, initiatieven 
als ‘onze buurt aan zet’ en eerder ‘sociale vernieuwing’.

N a a r  e e n  l e r e n d e  b e n a d e r i n g

Het tegen elkaar inwerken van de verschillende democratische schoonheids-
idealen produceert, naast toenemende verwarring, afnemende bestuurlijke 
competentie. Vanuit tegengestelde hoeken wordt aan het bestuur getrokken; 
het bestuur wordt bijkans gevierendeeld. 
In deze toestand is het niet alleen moeilijk besturen, het is ook lastig hervor-
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men. Men kan het huis van Thorbecke wel blijven schoonmaken. En dan 
nog eens. En dan nog eens. De wet van het behoud van de reorganisatiezucht 
dient zich hier aan. Met technische aanpassingen van het bestuurssysteem is 
die zucht niet weg te nemen. Omdat de achtergrond van het probleem niet 
technisch en eenduidig is, maar cultureel en meervoudig, is de oplossing niet 
in techniek en eenduidigheid te vinden. Toch wordt de oplossing telkens 
weer in die richting gezocht: in de grote staatkundige schoonmaak, de ex-
treme make-over, volgens één schoonheidsideaal, geoperationaliseerd in één 
grote ingreep – een ander kiesstelsel bijvoorbeeld, of een gekozen bestuurder, 
een referendum, en ga zo maar door.
Als zulke grote structuurveranderingen al worden doorgevoerd, dan krijgen 
ze pas decennia later effect, wanneer de veranderingswind vaak alweer uit 
een andere hoek waait. Zie bijvoorbeeld de instelling van deelgemeenten in 
Rotterdam en Amsterdam: bepleit en opgeëist in de jaren zeventig, decennia 
later op stoom gekomen, nu alweer beoordeeld als ouderwets en ‘uit de tijd’.24 
En dan is dit nog een klein voorbeeld. Hoe groot moet de ontgoocheling wel 
niet worden bij de eerdergenoemde mega-operaties? 
Bij het ontwerpen van zulke grote ingrepen wordt veel te weinig geleerd 
van wat te leren valt uit internationaal-vergelijkend perspectief. Dat aan de 
Engelse en Amerikaanse rolmodellen behalve te erkennen voordelen ook niet 
te onderschatten nadelen vastzitten, bijvoorbeeld. Dat introductie van zulke 
modellen in een Nederlandse context, als dat al lukt, een ander effect zal ge-
ven dan de natuurlijke inbedding van zulke modellen in een Angelsaksische 
context. En dat van aggregatieve democratie elders in het Rijnland voor Ne-
derland veel meer te leren valt, denk aan Zwitserland waar kiezersdemocratie 
creatief gecombineerd wordt met consensusdemocratie. 
Veel te weinig wordt ook geleerd van wat te leren valt uit historisch-vergelij-
kend perspectief. Dat de Nederlandse bestuurlijke instituties naast te erken-
nen nadelen ook langdurig bewezen voordelen hebben, bijvoorbeeld. Dat 
deze instituties zeer taai en nauwelijks weg te poetsen zijn, ook al boent men 
nog zo hard. Dat de grote bestuurlijke schoonmaak in Nederland bijna altijd 
boven de markt blijft hangen. En dat de kleine bestuurlijke schoonmaak, de 
reinvention of tradition, in het verleden veel succesvoller is gebleken dan de 
extreme make-over.25

In mijn analyse ligt daar ook het enig begaanbare pad voor bestuurlijke ver-
nieuwing in Nederland. Ik zou zeggen: neem afstand van de extreme make-
over, die meestal stukloopt, en zoek liever aansluiting bij de reinvention of 
tradition, die desondanks voortschrijdt, en thans voor een nieuwe ronde staat. 
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Zoek naar werkbare én houdbare combinaties van oud en nieuw. Doe dat op 
een manier die zelf nog veranderbaar is; stap voor stap in plaats van big bang; 
stukje bij beetje in plaats van overall; met bricolage in plaats van grand design. 
En bij dit alles: kijk over de grenzen van het hier en nu en leer daarvan; kijk 
hoe het elders is en hoe het eerder was en ga daar wijs mee om.
En hier, dames en heren, komt de vergelijkende bestuurskunde om de hoek 
kijken. Door vergelijking over de grenzen van het ‘hier’ en het ‘nu’ heen kan 
de veelvoorkomende blikvernauwing in het openbaar bestuur worden bestre-
den en de broodnodige perspectiefverbreding worden bevorderd. Dat is van 
waarde, niet alleen voor het dagelijks bestuur maar zeker ook voor het her-
scheppen daarvan. Niet alleen om het andere – andere tijden, andere plaatsen 
– beter te leren kennen – hoe waardevol dat in zichzelf ook is – maar ook 
om het eigene beter tegemoet te kunnen treden.26 Het tweede deel van mijn 
oratie is dan ook aan de vergelijkende bestuurskunde gewijd. 

Excursie 2: Reinventing tradition 

Heruitvinding van de traditie
De in Nederland dominante traditie van ‘schikken en plooien’ heeft in ver-
schillende tijdvakken verschillende vormen aangenomen. Vormen van samen-
werking en samenspraak, overgeleverd uit de Middeleeuwen, worden in de 
Republiek aangepast voortgezet in vormen van collegiaal overleg tussen ‘regen-
ten’, die wel moeten samenwerken omdat de macht in de Republiek sterk ver-
snipperd is. In het Koninkrijk wordt de traditie van consensuszoekend bestuur 
voortgezet in een veranderend kader: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, mét 
federale trekken, door Thorbecke geconcipieerd als een geheel van elkaar we-
derzijds beperkende en beïnvloedende organen. Binnen dit kader ontwikkelt 
zich het verzuilingssysteem met zijn politiek van ‘pacificatie en accommodatie’, 
wederom een aangepaste vorm van schikken en plooien. Met de ontzuiling van 
de samenleving blijft de noodzaak tot schikken en plooien overeind, maar brok-
kelt de bereidheid om dit aan anderen – aan ‘regenten’ of ‘bestuurders’ – over 
te laten af. Burgers en maatschappelijke organisaties willen deel hebben aan het 
schikken en plooien. Dit brengt de reinvention of tradition in een nieuwe fase, 
die voorlopig nog niet tot een geaccepteerd nieuw evenwicht heeft geleid. Met 
‘interactief bestuur’, ‘coproductie’ en dergelijke krijgt de heruitvinding van de 
traditie een vervolg. Maar er is meer nodig: meer creativiteit in het ontwikkelen 
van werkzame én acceptabele verhoudingen.27
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Heruitvinding aan twee kanten
De heruitvinding van de traditie van schikken en plooien is minder een kwes-
tie van structuren en bevoegdheden dan een kwestie van denken en doen. Ze 
moet haar beslag vooral krijgen in de wisselwerking tussen burger en bestuur. 
Aanpassingen zijn geboden zowel aan de kant van het bestuur als aan de kant 
van de burgerij. Er is behoefte aan een wederzijds versterkende combinatie 
van ‘aansprekend bestuur’ aan de ene kant én ‘vitaal burgerschap’ aan de an-
dere kant.28

– Aansprekend bestuur. Het gaat dan allereerst om aansprékend bestuur: 
meer uitnodigend, inspirerend en tot de verbeelding sprekend bestuur; 
bestuur dat minder expertocratisch en gevoelsarm, en meer persoonlijk 
en emotioneel-intelligent, opereert. Het gaat daarnaast om áánsprekend 
bestuur: bestuur dat niet alles op zichzelf betrekt maar ook een appèl doet 
op anderen; dat kan oppikken én teruggeven; dat kan meepraten zonder 
naar de mond te praten. Kortom: bestuur dat zich kan weren in de emo-
tie- en mediacratie zonder daarin te worden meegesleurd; dat open staat 
en meevoelt maar zo nodig ook afhoudt en tegenbeweegt. Wat dat betreft 
kunnen de nuchterheid en het pragmatisme van de bestuurlijke traditie 
voor nuttig tegenwicht blijven zorgen. 

– Vitaal burgerschap. Het gaat dan allereerst om ontvoogd burgerschap: 
eigenstandig en medeverantwoordelijk burgerschap; burgerschap dat 
minder aan de leiband loopt en meer op eigen kracht opereert. Het gaat 
daarnaast om volwassen burgerschap: burgerschap met een ontwikkeld ge-
voel voor evenwicht, tussen assertiviteit én civiliteit, tussen opeisen én in-
schikken, tussen veranderingswil én realiteitszin, tussen halen én brengen; 
burgerschap dat veeleisend is én zelf ook vermogen toont. Wat dat betreft 
kan de reinvention of tradition nog inspiratie halen uit de republikeinse 
burgercultuur pre-verzuiling en pre-verzorgingsstaat. 
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3 Vergelijkende bestuurskunde als
  perspectief

De vergelijkende bestuurskunde kan putten uit een rijke en lange traditie. In 
het werk van Plato en Aristoteles, van Montesquieu en De Tocqueville, en 
ook van Friedrich en Finer, vinden we niet alleen abstracte beschouwingen 
over politiek en bestuur, maar ook heel concrete analyses van hoe systemen 
in verschillende tijden en op verschillende plekken zijn georganiseerd, wat 
de overeenkomsten en verschillen zijn, wat de comparatieve voor-en nadelen 
zijn, et cetera.29

In wezen is dat nog steeds de harde kern van de vergelijkende bestuurskunde 
en haar halfzus de vergelijkende politicologie: leren door vergelijking van 
cases aan weerszijden van bepaalde scheidslijnen; dat kunnen kartografische 
scheidslijnen zijn, getrokken op de landkaart, of temporele scheidslijnen, 
getrokken op de tijdsbalk; het kunnen ook scheidslijnen zijn tussen beleids-
systemen of bestuurseenheden. 

Excursie 3 Cases aan weerszijden van scheidslijnen 

Aan weerszijden van kartografische scheidslijnen vinden we onder meer: sta-
ten, regio’s, plaatsen, buurten. Aan weerszijden van temporele scheidslijnen 
vinden we onder meer: tijdperken, episodes, cycli, sleutelmomenten. Concep-
ten als beleidssystemen (beleidsnetwerken, beleidssectoren) en bestuurseenhe-
den (bestuurscolleges, bestuurlijke ambten) zijn moeilijk te plaatsen in tijd of 
ruimte. Ze hebben niettemin een plek op de mental map van beleidsmakers, 
wat ze betekenisvol maakt en openstelt voor vergelijking (‘if men define a 
situation as real it is real in its consequences’, aldus het Thomas-theorema). 
De eenheden van vergelijkende bestuurskunde zijn in elk geval niet alleen 
nationale staten, zoals weleens abusievelijk wordt gedacht.30
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Wat  v e r g e l i j k i n g  v e r m a g  

Over de harde kern is minder discussie dan over de vraag wat men mag ver-
wachten van vergelijkend onderzoek. Arend Lijphart heeft ooit betoogd dat 
de vergelijkende methode een aparte plek heeft, gelegen tussen enerzijds de 
case study, die weinig controle geeft over de omstandigheden waarin het on-
derzoek plaatsvindt, en anderzijds het survey, dat meer mogelijkheden biedt 
op dit vlak.31 Controle over achtergrondvariabelen is gunstig voor generalisa-
tie naar omvangrijke populaties. Het survey doet het op dit punt beter dan de 
case study; de vergelijkende methode zit tussen de twee in.
Om de vergelijkende methode in dit schema ‘op te waarderen’ kan men vol-
gens Lijphart twee dingen doen. Men kan het aantal cases drastisch vergro-
ten. Vergelijkend onderzoek wordt grootschalig survey-onderzoek, speurend 
naar statistische relaties tussen verklarende en te verklaren variabelen, X en 
Y in variabelentaal, in grote populaties. Op zich een legitieme onderzoeks-
methode, maar niet één die waarlijk vergelijkend te noemen is, zeker niet als 
cases louter worden gebruikt als vindplaatsen van variabelen.
Interessanter is de tweede mogelijkheid: de comparable cases strategy. Hierbij 
zoekt men naar cases die in veel opzichten op elkaar lijken, behalve voor 
wat betreft de variabelen waartussen men een relatie vermoedt. Vermoedt 
men dat geloofsovertuiging verschil uitmaakt voor bestuurscultuur, dan ver-
gelijkt men bijvoorbeeld overwegend katholieke gemeenten met overwegend 
protestante gemeenten in Nederland, liefst voor de ontkerkelijking. De do-
meinkeuze zorgt ervoor dat de geloofsovertuiging varieert, terwijl de rest van 
de context – politiek-bestuurlijke kaart, sociaal-economische verhoudingen 
en dergelijke – zoveel mogelijk constant blijft. De vergelijking kan zo nodig 
gerepliceerd worden in een op dit punt vergelijkbaar land, bijvoorbeeld Zwit-
serland. Meer dan op grond van losse waarnemingen kan men zo tot steviger 
uitspraken komen.

Midden in de ‘Methodenstreit’
Volgens sommigen blijven die uitspraken echter veel te zwak. Bob Lieshout 
bijvoorbeeld is van mening dat de comparable cases strategy – om van de case 
study maar te zwijgen – geen bijdrage levert aan de empirische wetenschap.32 In 
zijn denkraam is dat wetenschap die algemeen geldende, niet aan tijd of plaats 
gebonden, uitspraken oplevert – wetenschap die naar analogie van de natuur-
wetenschap algemene theorieën ontwikkelt en toetst. Al het andere creëert 
rommel – leuk voor een curiositeitenwinkel of voor een televisiequiz – maar 
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verder wetenschappelijk van nul en generlei waarde. Ook hier geldt duidelijk: 
dirt is matter out of place.
Tegenover Lieshout en zijn geestverwanten staan anderen die een volstrekt 
tegenovergesteld beeld van wetenschappelijke zuiverheid en wetenschappe-
lijke rommel huldigen. De tegenstanders van het survey koesteren een sociale 
wetenschap die dichtbij de ervaren werkelijkheid blijft. De wetenschap van 
Lieshout en co. wordt door hen verworpen als in essentie ‘a-sociale weten-
schap’, ongeschikt om de gevarieerde sociale werkelijkheid te doorgronden. 
In hun wetenschapsideaal staat de case study duidelijk boven het survey.33

Zo zijn er twee kampen, die op allerlei punten met elkaar concurreren, met in 
beide kampen fundi’s en realo’s die in meerdere respectievelijk mindere mate 
gegrepen zijn door de strijd. Gepositioneerd tussen de case study en het sur-
vey ligt de vergelijkende methode in de frontlijn van de methodologische 
stammenstrijd (in tabel 6 met een stippellijn aangegeven).

Tabel 6 Vergelijking in de frontlijn

survey                                          vergelijkende methode                      case study

extensief, grootschalig  intensief, kleinschalig

large N, breedteonderzoek  small N, diepteonderzoek

erklären, weten is meten  verstehen, weten is begrijpen

kwantitatief, data-mining  kwalitatief, process-tracing 

controleren, uitschakelen  contextualiseren, inschakelen

nomothetisch, het algemene  ideografisch, het specifieke

statistische generalisatie  analytische generalisatie
falsificationistisch  heuristisch

volgens voorstanders:  volgens voorstanders:  
‘dichtbij natuurwetenschap’  ‘dichtbij ervaren werkelijkheid’
‘harde kennis’  ‘humanistisch inzicht’

volgens tegenstanders:   volgens tegenstanders:
‘a-sociaal’  ‘a-wetenschappelijk’
‘brutalistisch’  ‘vaag’
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Excursie 4 Woorden in de Methodenstreit

Intensief onderzoek is gericht op het hoe, wat en waarom van verschijnselen, 
extensief onderzoek is gericht op de spreiding en frequentie. Het onderscheid 
komt voort uit de logica, waar men spreekt van de intensie van een begrip 
– door welke eigenschappen wordt een begrip gekenmerkt? – en de extensie 
van een begrip – welke exemplaren bezitten deze eigenschappen?34

Breedteonderzoek bestrijkt een breder domein (large N) maar graaft minder 
diep (cases worden globaal getypeerd). Diepteonderzoek bestrijkt een smaller 
domein (small N) maar graaft weer dieper (cases worden gedetailleerd be-
schreven).35

Erklären is verklaren volgens het model van de natuurwetenschappen: statis-
tische samenhang vaststellen over omvattende populaties tussen verklarende 
x-variabelen en te verklaren y-variabelen; weten is meten. Verstehen is begrij-
pen volgens het model van de humanoria: afzonderlijke cases van binnenuit 
begrijpen als tijd- en plaatsgebonden interacties van een ‘heel alfabet’ aan 
variabelen; weten is begrijpen.36

Kwantitatief onderzoek betoogt met cijfers; ontwikkelt kwantitatieve databe-
standen en gaat daarmee rekenen. Kwalitatief onderzoek betoogt met woor-
den; reconstrueert processen en geschiedenissen door ze onder woorden te 
brengen.37 
Controleren is het uitschakelen van achtergrondvariabelen, het nabootsen van 
laboratoriumomstandigheden: x- en y-variabelen zoveel mogelijk isoleren en 
vrijhouden van interveniërende variabelen. Contextualiseren is het inschake-
len van achtergrondvariabelen, cases zoveel mogelijk in hun ongerepte na-
tuurlijke context bezien en begrijpen als samenspel van tijd- en plaatsbetrok-
ken (f )actoren.
Nomothetisch is onderzoek dat het algemene, het tijd- en plaatsoverstijgende 
aanduidt. Ideografisch is onderzoek dat het specifieke, het naar tijd en plaats 
uiteenlopende in kaart brengt.
Statistische generalisatie is generalisatie naar omvangrijke populaties, resulte-
rend in een falsificeerbare empirische claim. Analytische generalisatie is gene-
ralisatie naar algemene begrippen, resulterend in een analytische heuristiek, 
een attenderend raamwerk of ideaaltype waar vervolgonderzoek zich op kan 
enten.38
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Open in het midden
De verleiding is groot om voor het ene of het andere kamp te kiezen – om het 
methodenschema een kwartslag naar links of naar rechts te draaien, en er een 
goed-foutschema van te maken. De wereld wordt een stuk overzichtelijker als 
men zijn eigen kamp heeft en de ‘overkant’ kan verketteren, zoals de weten-
schaps-fundi’s in beide kampen geneigd zijn te doen. 
Ik voel me dan toch meer thuis bij de realo’s, en het meest nog bij degenen 
die de reële verschillen tussen de wetenschapsmethoden serieus nemen, maar 
deze verschillen niet op voorhand in een goed-foutschema vatten. Ik wil dan 
ook een lans breken voor een open en eclectische benadering, waarin het 
survey en de case study nevengeschikt zijn en niet boven- of ondergeschikt.39 

Of een methode deugt of niet, hangt af van het probleemveld waarin ze zich 
bevindt en de wijze waarop ze wordt toegepast. Dat geldt ook voor de ver-
gelijkende methode die, gelegen in het methodologische middenveld, meer 
naar het survey óf meer naar de case study kan neigen. Ik zie minstens drie 
sterke en legitieme tussenposities (zie a, b en c in tabel 7). 

Tabel 7 Posities in het middenveld

survey a) b) c) case study 

a) De comparative-survey; de survey die óók vergelijkt;
b) De comparable-cases strategy; het most-similar-systems design;
c) De small-n case-comparison; de case study die voorbij de enkele case kijkt en verge-

lijkt.

Allerlei varianten en mengvormen zijn mogelijk. Een bijzondere variant on-
der c) is de central-case-comparison, waarbij één centrale casus – bijvoorbeeld 
Nederland – in vergelijkend perspectief wordt begrepen en verklaard.40 Ook 
een interessante variant is de binary comparison, waarbij twee cases intensief 
op elkaar worden betrokken om aan beide kanten meer inzicht te genereren. 
De niet-geringe informatielast van zulk onderzoek kan worden beperkt door 
een combinatie aan te gaan met de comparable cases strategy onder b).41

Zelf ben ik het meest geverseerd in vergelijkend onderzoek dat in boven-
staand spectrum meer rechts van het midden ligt. Maar links daarvan liggen 
wat mij betreft even legitieme strategieën die interessante resultaten kunnen 
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opleveren. Dat blijkt wel uit het werk van auteurs als Almond en Verba, Put-
nam, Clark en Inglehart en vele anderen die niet alleen variabelen blootleg-
gen, maar ook de vindplaatsen van deze variabelen – landen, regio’s, steden42 
– het volle pond geven in vergelijkingen over en weer.
Toch wil ik nogmaals benadrukken dat de survey-logica achter zulke studies 
niet de maat der dingen is: in bovenstaand schema is a) nevengeschikt en niet 
bovengeschikt aan b) of c). Neem bijvoorbeeld Lijpharts studie van kleine 
consociational democracies, een studie geïnspireerd door de comparable cases 
strategy. Dit onderzoek levert ‘slechts’ partiële generalisatie op, uitspraken 
toegespitst op een bepaald type casus.43 Maar als die uitspraken pregnant en 
rijk zijn, zoals hier het geval is, dan zijn ze bepaald niet minder waardevol dan 
brede generalisaties die dun en arm zijn geworden in de zucht naar algemeen-
heid.44

Zie bijvoorbeeld ook De Tocquevilles studie van de democratie in Amerika, 
een studie die het midden houdt tussen een central-case comparison – Amerika 
staat centraal – en een binary comparison – zijn vaderland Frankrijk speelt 
voortdurend mee in De Tocquevilles gedachten.45 Volgens de maatstaven van 
Bob Lieshout moet dit rommel zijn. Maar toch leren studenten en weten-
schappers – ook survey-onderzoekers – bepaald niet minder van dit werk dan 
van de verzamelde werken van Bob Lieshout. 
De Tocquevilles werk is zo leerzaam omdat het drie dingen tegelijk doet: het 
leert beter kijken, beter begrijpen en beter handelen. Het levert waarnemings-
dividend, duidingsdividend en handelingsdividend op. De toegevoegde waarde 
van vergelijkend onderzoek ligt op deze drie niveaus.

D e  wa a r d e  va n  v e r g e l i j k i n g

De driedeling is ingegeven door Samuel Finer, zelf ook zo’n voorbeeld van 
een case-by-case-onderzoeker die voor geen enkele survey-onderzoeker hoeft te 
buigen, ook al levert zijn History of Government – een historisch-vergelijkende 
studie van regeringsvormen – geen statistisch-generaliseerbare kennis op. Dat 
is bij zijn onderwerp ook helemaal niet reëel. 
Finer onderzoekt in verschillende tijden en plaatsen de body politic. Dat is 
nogal wat anders dan het menselijk lichaam waar bijvoorbeeld de medische 
wetenschap zich op richt. Over de weefsels en organen van de body politic 
kan niet worden gegeneraliseerd op eenzelfde manier als over de weefsels en 
organen van het menselijk lichaam.46 Naar bestuurlijke structuren en actoren 
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moet worden gekeken met gevoel voor variëteit, en precies dat wordt getraind 
door comparatief onderzoek als dat van Finer.47 

Vergelijking à la Finer produceert sensitiviteit voor het verschillende en het 
overeenkomstige. Het lijkt wel wat op de sensitiviteit van de wijnliefhebber 
die voortkomt uit het proeven van verschillende wijnen, of op die van de 
schilder die voorkomt uit het werken met verschillende kleuren. De sensitivi-
teit rendeert op drie niveaus. In het verlengde van het waarnemingsdividend – 
variëteit kunnen zien, kunnen proeven – ligt het duidingsdividend – variëteit 
kunnen begrijpen, kunnen verklaren – en ten slotte het handelingsdividend 
– met variëteit op een goede manier kunnen omgaan. 
De ervaren schilder weet dat oranje een andere menging heeft dan bruin, 
en daarbij ook een andere uitwerking heeft. Kleurenleer en kleurenspectrum 
leggen dat op een abstracte manier vast, maar de ervaren schilder kan daar 
in concrete gevallen ook mee spelen: de juiste combinaties maken voor het 
gewenste effect. Zo kan de wijnkenner ook goede en minder goede combi-
naties van wijnen en spijzen vinden, voortbouwend op zijn sensitiviteit voor 
verschillende druivensoorten, wijnhuizen et cetera. Dat wordt vastgelegd in 
abstracte classificaties, maar de echte wijnkenner begrijpt, doorschouwt en 
doorvoelt deze ook.

Duiding
Wat wijnen en kleuren voor de wijnproever en de schilder zijn, dat zijn poli-
tiek-bestuurlijke verschijnselen voor de vergelijkende bestuurskundige. Clas-
sificaties daarvan, zoals de democratietypologie die ik eerder presenteerde, 
zijn te vergelijken met de kleurenschema’s en de wijnclassificaties die ook 
hélpen bij het proeven, interpreteren en combineren – met de nadruk op 
hélpen. Het zijn hulpmiddelen, die het denken en doen funderen, maar in 
dat denken en doen zelf ook hun fundering vinden. 
Een voorbeeld: het algemene begrip ‘consensusdemocratie’ is ingegeven door 
de waarneming van bestuurlijke patronen in landen als Nederland. Het alge-
mene begrip, of ideaaltype, kan helpen om verwante patronen op te sporen in 
een ander systeem, dat vervolgens weer materiaal kan opleveren voor begrips-
matige verfijning. De casus Zwitserland dient zich dan bijvoorbeeld aan als 
een mengeling van de consensusdemocratie én haar analytische tegenvoeter 
de kiezersdemocratie. Geen cepagewijn, maar een interessante mengeling van 
druivensoorten zou de wijnkenner zeggen. 
De kringloop van cases naar classificaties, terug naar cases, en weer verder 
naar classificaties heeft een naam: analytische generalisatie – goed te onder-
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scheiden van statistische generalisatie, die andere veralgemeniseringsstrategie. 
De vergelijkende bestuurskunde, gelegen in de halfwegzone tussen case study 
en survey, is gevoelig voor het verschil tussen de twee maar ook voor de mo-
gelijkheid van kruisbestuiving, waarbij statistische toetsing voortborduurt op 
analytische classificatie, en omgekeerd. Men kan het zich voorstellen als een 
kringloop, of beter een estafetteloop, want onderzoekers zijn toch vaak gespe-
cialiseerd in het ene of het andere.48

Tot zover het tweede niveau van Finer: het kunnen duiden, begrijpen en 
verklaren van verschijnselen, geholpen door vergelijking. Maar laten we het 
derde, het handelingsniveau, en het eerste, het waarnemingsniveau, vooral 
niet vergeten.

Waarneming
Vergelijking produceert, misschien nog wel boven alles, gewaarwording en 
verwondering. Het zorgt ervoor dat dingen opvallen, in het oog springen, 
vragen oproepen. Typologisering van cases helpt daarbij maar directe verge-
lijking, van case tot case, roept dat effect nog wel het indringendst op. 
Vergelijking opent de ogen voor verschijnselen die vóór vergelijking normaal 
en vanzelfsprekend schijnen, waaronder verschijnselen dichtbij huis en vlak 
onder de eigen neus. Vergelijking zet de luiken open en laat het licht van bui-
ten binnenvallen, vanuit invalshoeken anders dan die men gewend is.
De Tocqueville schreef over Amerika, maar dat bracht hem voortdurend op 
indringende gedachten over zijn vaderland, Frankrijk. Bijna iedere vergelij-
kende onderzoeker – los van methodologische voorkeuren – rapporteert dat 
effect: vergelijking geeft inzicht in het vreemde, maar zeker ook in het eigene, 
waaronder de eigen tijd en het eigen land.49 Zelf heb ik dat ook ervaren. On-
derzoek in Engeland en Duitsland opende mijn ogen voor het bijzondere van 
de Nederlandse bestuurscultuur; onderzoek in Los Angeles veranderde mijn 
kijk op de Nederlandse randstad.50

Handeling
En dan het derde niveau van Finer: het niveau van het handelen. Vergelijken 
geeft zicht op verschillende handelingsmodaliteiten. Het laat zien ‘hoe het 
ook kan’, hoe men het elders en eerder heeft gedaan. Vergelijken plaatst het 
handelen ook in perspectief, waarbij het perspectief vanuit verschillende cases 
oprijst en niet vanuit één normerende instantie wordt verordonneerd. 
Het weekblad Opzij heeft één maatlat, de feministische maatlat, waaraan het 
handelen wordt afgemeten. De vergelijkende bestuurskunde kent niet één 
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zo’n maatlat waar alle ‘redacteuren’ het over eens zijn. De maat der dingen is 
eerst en vooral ‘andere dingen’ – vergelijkbare cases, spiegelcases, counterfac-
tuals, benchmarks of hoe ze verder ook worden genoemd. In de (post- of laat-) 
moderne samenleving, met haar dissensus over ultieme standaarden, is dat 
een effectieve én gepaste benaderingswijze. 
Vergelijking met het andere brengt, als het goed wordt gedaan, een gezonde 
dosis relativeringsvermogen met zich. Vergelijking van bestuur in Nederland 
met tegenhangers in het buitenland laat zien dat het perfecte bestuur niet be-
staat, dat andere systemen ook voordelen én nadelen hebben, dat instituties 
soms wel maar vaak niet overplantbaar zijn, et cetera. Handelingsbehoefte én 
handelingsvermogen worden in perspectief geplaatst.
In perspectief plaatsen mag niet leiden tot ‘wegrelativeren’. Als het Nederlands 
bestuur op bepaalde punten minder presteert dan vergelijkbare systemen in 
vergelijkbare omstandigheden dan moet dat onder ogen worden gezien, zoals 
overigens ook het omgekeerde. Zo kan een scherpe diagnose worden gesteld 
en worden nagedacht over een verstandige remedie. Waarbij ‘geen grote ope-
ratie’ ook een verstandige remedie kan zijn, voortkomend uit vergelijkend 
inzicht.

N a a r  Z I N v o l l e  v e r g e l i j k i n g

Waarnemingsdividend, duidingsdividend en handelingsdividend: in potentie 
zijn dat de opbrengsten van vergelijkend onderzoek. Er zijn meerdere manie-
ren om die dividenden binnen te halen, en van mij mogen duizend bloemen 
bloeien. Voor mijn eigen leerstoel zie ik het meest in een benadering die 
enkele kwaliteiten combineert die nog te weinig worden samengebracht in 
vergelijkend bestuurskundig onderzoek. Het zijn de drie i’s – institutioneel, 
interactionistisch en interdisciplinair: zó ziet mijn vergelijkende bestuurs-
kunde eruit: 

Institutioneel – moet breed worden opgevat. Formele instituties, zoals we die 
kennen uit het staatsrecht en de constitutioneel-vergelijkende politicologie, 
en informele instituties, zoals we die kennen uit de sociologie en de antropo-
logie, vormen samen het institutioneel ensemble dat politiek en bestuur van 
een vormend en arrangerend kader voorziet.51 Beide typen instituties, for-
meel en informeel, verdienen aandacht maar de informele instituties, die sa-
men de politiek-bestuurlijke zingevingscultuur schragen, hebben de grootste 
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inhaalslag nodig. Om verder te komen in het Nederlandse hervormingsdebat 
is dat ook broodnodig, zoals ik hiervoor heb betoogd.

Interactionistisch – wil zeggen dat het onderzoek zich niet alleen richt op de 
locus van interactie – gevallen van ‘interactief beleid’ bijvoorbeeld – maar 
daarbij ook een focus hanteert die gevoelig is voor het relationele voorbij het 
rationele, en voor het culturele voorbij het instrumentele.52 Komt men niet 
voorbij het instrumentele dan kunnen belangrijke verschijnselen, waaronder 
de schoonmaakdrift in bestuurlijk Nederland, niet goed worden begrepen. 
Interactionistisch onderzoek zit dicht op de huid van de werkelijkheid, is 
naturalistisch van aard. De taal weerspiegelt dit, onder meer in de vorm meta-
foren en andere stijlfiguren die down-to-earth-overeenkomsten en verschillen 
kenbaar maken. 

Interdisciplinair – ten slotte, wil zeggen dat ik me weinig zal aantrekken van 
disciplinaire grenzen. Ook die zijn er om overschreden te worden. In de vel-
den van stad en staat, mijn favoriete onderzoeksvelden, wordt voortreffelijk 
vergelijkend onderzoek gedaan door bestuurskundigen, politicologen, antro-
pologen, (stads)sociologen, (staats)rechtsgeleerden en vele anderen met ver-
schillende disciplinaire perspectieven.53 Met twee ogen ziet men meer diepte 
en reliëf dan met één oog; en vanuit verschillende perspectieven ziet men 
meer kanten van een zaak dan vanuit één perspectief. De vergelijkende be-
stuurskunde was wel gek als ze de kracht van het perspectivisme niet ten volle 
zou benutten, juist met het oog op het waarnemings-, duidings- en hande-
lingsdividend.

Daarmee ben ik gekomen bij de inbedding van mijn leerstoel: in vakgroep, 
faculteit en universiteit. Die leent zich uitstekend voor een interdisciplinaire 
benadering van interacties en instituties. Het dankwoord waarmee een oratie 
traditioneel wordt afgesloten, is dan ook welgemeend.
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Dankwoord

Geachte leden van het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur, 
Het is een voorrecht om hoogleraar te worden aan deze universiteit, voorheen 
de Katholieke Universiteit Brabant, nu de Universiteit van Tilburg – met 
cursief eronder: ‘geïnspireerd door de katholieke traditie’. Als broedplaats van 
vrij- en andersdenkenden is deze universiteit een toonbeeld van wat reinven-
ting tradition vermag.

Geachte leden van het Faculteitsbestuur en collega’s van de Rechtenfaculteit, 
Een faculteit die op drie stond, vlak achter Oxford en Cambridge: wie wil 
daar niet werken? Een faculteit die gespecialiseerd is in rechtsvergelijking en 
wetgevingsvraagstukken: het past perfect bij de vergelijkende bestuurskunde. 
In zo’n faculteit kun je tenminste ook begrepen worden als je een lans breekt 
voor federalisme en subsidiariteit. 

Geachte collega’s van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, 
Ik kijk uit naar verdere samenwerking met iedereen in deze dwarse én creatie-
ve club, zeker ook met Marcel Boogers en Eelco van Hout in de zogenoemde 
‘onderwijstroika’, gericht op ons aller ambitie – zoals altijd bescheiden – de 
leukste en interessantste bestuurskundestudie te willen zijn. Ik weet dat ik 
namens de hele club spreek als ik zeg dat dit ambitieniveau ook voor het 
onderzoek geldt.

Geachte studenten bestuurskunde, 
Als ‘klant’ en dus ‘koning’ van de bachelor bestuurskunde, en straks ook van 
de master en de research master, verdienen jullie alle eer. Maar adel verplicht 
ook. De verwachtingen van jullie zijn hoog. Het is redelijk dat dit omgekeerd 
ook zo is. 

Waarde Tops, beste Pieter, 
Onze samenwerking is zo langdurig en omvattend dat ik van een waardevolle 
traditie wil spreken, en dan gelukkig één die zich telkens weer vernieuwt. 
Hoewel we de dingen soms verschillend benaderen, vinden we gelukkig ook 
heel vaak dezelfde dingen belangwekkend of juist lachwekkend. Het laatste, 
de humor der dingen inzien, moeten we er boven alles inhouden. 
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Waarde Frissen, beste Paul, 
Nu je dienstverband hier is gekrompen en je presentie in Den Haag en el-
ders verder is gegroeid, lijk je wel wat op een satelliet die in banen om ons 
heen cirkelt. Gelukkig sein je nog regelmatig interessante beelden terug naar 
Houston, pardon Tilburg. Dat de tspb een dwarse én creatieve club werd, is 
in belangrijke mate aan jou te danken.

Waarde Van de Donk, beste Wim, 
Ook jij cirkelt nu op afstand om ons heen, mentaal nog sterk betrokken ook 
al wordt je fysiek opgeëist door de wrr. Als founding father van het nieuwe 
onderwijsprogramma verdien jij alle eer. Ik dank je zeer voor je inspanningen 
bij de creatie van deze leerstoel. 

Lieve ouders, 
Dat ik hier in deze toga sta is door jullie mogelijk gemaakt. Ik dank veel aan 
de leerschool die ik maar ‘ouderwets-Rotterdams’ noem: niet zeuren maar 
aanpakken, nuchter kijken en vergelijken, ironie bij pretenties maar respect 
voor prestaties. Als ik een ouderlijke wijsheid nu eens vrijelijk parafraseer, dan 
zeg ik: ‘Zo’n hoogleraar, die heeft uiteindelijk ook maar een onderbroekje 
aan.’ Het is een wijsheid die je op een dag als vandaag ook weer niet ál te let-
terlijk moet nemen… 

Lieve Barbet, 
Dat ik hier sta en jij daar zit is eigenlijk maar raar, want jij bent toch eigenlijk 
veel knapper. Ik zeg dat niet uit valse bescheidenheid, maar uit waardering 
voor jou en voor de inspiratie die van je uitgaat – om van de liefde maar te 
zwijgen, want die houden we allebei graag in de intieme sfeer. Met groot ge-
noegen zie ik jouw pit ook al terug in Eva en Meike. En ik weet, je moet niet 
alles vergelijken, maar dát gaat toch boven alles.

Ik heb gezegd. 



33

Noten

1 De Amicis (1985/1876). Zie ook: Van Ginkel (1997).
2 Het fanatieke poetsen, zonder evidente poetsnoodzaak, valt ook de En-

gelsman Henry James op, die de Nederlanden in 1874 bezoekt. ‘Het sme-
tje bestaat kennelijk slechts als een soort mathematisch punt dat zich kan 
uitbreiden in het Bataafse brein van de goede vrouw’. En al haar gepoets 
en geboen? ‘Het is een noodzaak, niet voor het huis maar voor haar eigen 
temparament’, suggereert hij (geciteerd in Schama, 1987:15). 

3 Schama’s benadering van cultuur en reinigingsritueel grijpt vooral terug 
op Douglas’ basiswerk Purity and Danger (1966). Deze oratie, en zeker 
niet alleen de titel, is hier ook door geïnspireerd. Zie daarnaast ook Douglas 
(1970; 1978; 1986; 1996). Zie Fardon (1999) voor een overzicht van het 
werk van Douglas.

4 Schama (op cit., p. 381). Verder schrijft hij aldaar: ‘Het waren niet zozeer 
materiële als wel morele wetten die de Hollanders dwongen hun wasrituelen 
strikt na te leven.’ In allerlei cultuuruitingen komt schoonmaakgerei pro-
minent naar voren. Maarten Tromp laat een bezem aan de boegspriet van 
zijn vlaggeschip bevestigen, ‘een bewuste calvinistische metafoor om de 
vijand te hekelen en de zuiverheid van de eigen roeping te beklemtonen’ 
(Schama, op cit., p. 382).

5 Democratische, staatkundige, politieke en bestuurlijke vernieuwing worden 
door elkaar heen gebruikt. Bestuurlijke vernieuwing is hier het container-
begrip. Voor de retoriek van vernieuwing, zie ook March & Olsen, 1983.

6 In 2002, het jaar van de zogenoemde ‘burgerrevolte’, publiceert het tijd-
schrift The Economist een Survey of the Netherlands, onder de hoofdtitel 
Model Makers (2002). Het blad signaleert de ontevredenheid, maar kan 
het internationaal-vergelijkend niet goed plaatsen: ‘…to an outside visi-
tor, especially one from Britain or America, this catalogue of woes seems 
asthonishing.’ (p. 12) Waarop een nogal lovende typering van allerlei be-
leidssystemen volgt. In hetzelfde jaar signaleert het scp (2002) een merk-
waardige paradox: enerzijds grote tevredenheid onder Nederlanders met 
het eigen leven en zelfs ook met het functioneren van de democratie; an-
derzijds groeiende ontevredenheid met de wijze waarop de publieke sector 
wordt bestuurd (in latere jaren werkt dit ook door in een negatiever oor-
deel over de democratie). De groeiende ontevredenheid met de publieke 
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sector kan niet goed worden verklaard door feitelijke ontwikkelingen in 
de performance van beleidssystemen, objectief en vergelijkenderwijs be-
zien, met uitzondering van het terrein van het veiligheidsbeleid. In 2002, 
het ‘rampjaar’, staat Nederland bovenaan in de Europese ranglijst van ma-
teriële welvaart en levensstandaard van huishoudens, opgesteld door het 
Franse instituut voor statistiek insef. Terwijl de binnenlandse onvrede 
met het systeem groeit, van 2002 tot 2005, behoudt Nederland zijn plek 
in de hoogste regionen van The World Competitiveness Scoreboard van het 
Zwitserse imd. Hoge noteringen heeft het Nederlandse systeem ook op de 
index van overheidskwaliteit van de Wereldbank en de Europese Centrale 
Bank, evenals op internationale ranglijsten van welzijn en geluk; sociale 
inclusie, vrijheid en gelijkheid; integriteit; onderwijs-, zorg-, pensioen-,  
water- en architectuurbeleid: voor een bloemlezing, zie Oosterbaan (2005). 

7 Het onderscheid direct versus indirect wordt zeer veel gemaakt (zie o.a. 
Dahl, 2000). Het onderscheid integratief versus aggregatief, ook als ma-
joritair versus non-majoritair omschreven, is belangrijk in het New Insti-
tutionalism geïnspireerd door March en Olsen (o.a. 1989) en in het de-
mocratieonderzoek geïnspireerd door Lijphart (1999). Voorzover ik weet 
worden de twee basisonderscheidingen nergens systematisch op elkaar 
betrokken.

8 Over de wortels van het poldermodel, zie o.a. Hendriks & Toonen (2001); 
Lendering (2005); Pleij (2005). Over de brede cultuur van overleggen en 
accommoderen zie o.a. Daalder (1995); Van Vree (1994).

9 Een bestuurder van een waterschap, in zichzelf al een oervorm van Neder-
lands bestuur, verklaart het volgende: ‘In de periode dat ik hier zit hebben 
we maar drie keer over een voorstel hoeven stemmen. Voor het overige 
zijn we het altijd eens geworden.’ (Dijkgraaf M. Kool, geïnterviewd in 
Binnenlands Bestuur, 2004). Dit is tekenend voor de bestuurlijke traditie: 
stemmen doe je niet om een beslissing te forceren, hooguit aan het eind 
van de rit, als je al pratend een brede basis voor collectieve besluitvorming 
hebt gelegd.

10 In een pragmatische benadering van good governance en democratie is 
‘goed’ wat werkt én als zodanig geaccepteerd wordt. Het gaat om effectivi-
teit én legitimiteit; bestuurbaarheid en verdedigbaarheid. Er zijn raakvlak-
ken met het kwaliteitsdenken waar kwaliteit als de som van effectiviteit en 
acceptatie wordt gezien: k = e x a.

11 Over ontwikkelingen in burgerschap en leiderschap in Nederland, zie o.a. 
Daalder (op cit., 1995); Van den Brink (2002); Te Velde (2002); ’t Hart 
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& Ten Hooven (2004).
12 Zie ook: Tops (1994; 1995); Frissen (2002).
13 Gerelateerd aan de eerdergenoemde formule k = e x a: als a (de acceptatie) 

vermindert krijgt e (de effectiviteit) meteen ook minder kracht mee in de 
doorvertaling naar k (kwaliteit).

14 Over kernkwaliteiten zie Ofman (2004).
15 Vgl. Tromp (2002; 2003), die in colums e.d. regelmatig waarschuwt te-

gen Angelsaksische invloeden op politiek en bestuur. Hij heeft echter de 
neiging om al deze invloeden, ondanks hun meervoudigheid, op één hoop 
te gooien en ze eenzijdig te diskwalificeren onder de pejoratief bedoelde 
noemer ‘plebiscitaire democratie’. 

16 Zoals altijd werd aangenomen ten faveure van de penduledemocratie. Nu 
stelt Lijphart (1999) dat het lang erkende nadeel op het vlak van politieke 
representatie er inderdaad is; de veronderstelde positieve keerzijde op het 
vlak van de bestuurlijke performativiteit is er niet. 

17 Zie, in het geval van Nederland, het pleidooi voor verkiezingen die er 
echt toe doen, die het politieke landschap in grote en duidelijke blok-
ken verdelen; zie ook het pleidooi voor gekozen bestuurders, die op basis 
van een duidelijk kiezersmandaat orde op zaken kunnen stellen. Zie, in 
het geval van het Verenigd Koninkrijk, de voorzichtige verschuiving van 
‘prototype Westminstermodel’ naar meer ‘gematigd Westminstermodel’, 
gesignaleerd in Lijphart (op cit., 1999).

18 Cronin (1989).
19 Zakaria (2003). Volgens Zakaria ligt de de tragedy of the commons voortdu-

rend op de loer in de Californische variant van kiezersdemocratie, waarin 
de som van individuele antwoorden op geïsoleerde ja/nee-vragen bepa-
lend is voor publiek beleid. Zie voor een recente Nederlandse casus het 
referendum over het natuurzwembad Surae in Oosterhout: op het zeer 
lokale, individuele niveau is de neestem rationeel, maar op het collectieve, 
regionale niveau is het bepaald irrationeel te noemen.

20 De zogenoemde kwaliteitsmedia sputteren nog wat tegen, maar doen fei-
telijk gewoon mee. NRC Handelsblad liet zijn lezers onlangs verklaren dat 
referenda geen panacee zijn, maar hoe kwam men tot die bevinding? Via 
een referendumachtig webcongres! Zie NRC Handelsblad, ‘Referenda zijn 
geen panacee’, 11 juni 2005.

21 In een televisieprogramma als ‘De Grootmeesters’ strijden burgemeesters, 
één tegen één, om de gunst van kijkers annex kiezers, ook al is hun ambt 
formeel nog steeds een benoemd ambt. Terwijl de minister-president for-
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meel nog steeds een primus inter pares is, de voorzitter van een coalitie van 
partijen, wordt hij in de media steeds meer voorgesteld als de ‘politiek 
leider’ van het land, die zich als zodanig ook dient te bewijzen. De popu-
lariteit van belangrijke bestuurders wordt bijgehouden in rapportcijfers 
(voldoende of onvoldoende) en taartdiagrammen (zoveel procent voor, 
zoveel procent tegen).

22 In deze stroming, waar de naam van Ed. van Thijn (o.a. 1991) nauw mee 
verbonden is, wordt de penduledemocratie meer op zijn ‘Engels’, los van 
de kiezersdemocratie, naar voren geschoven.

23 Voor overzichten, zie Benhabib (1996); Elster (1998).
24 Namelijk uit de tijd, de verleden tijd, waarin dit nog belangrijk werd ge-

vonden. Veel hervormers achten zich die tijd vooruit. Zij die deelgemeen-
ten en soortgelijke constructies nog steeds actueel vinden, zijn vaak on-
tevreden om andere redenen: dat de invoering van deze constructies met 
allerlei (onvermijdelijke) aanpassingen en afzwakkingen gepaard is gegaan 
bijvoorbeeld.

25 Hendriks & Toonen (2001); Hendriks (2001).
26 Vgl. M.S. de Vries (2005) die langs een geheel andere weg ook tot een 

pleidooi voor vergelijkende bestuurskunde komt.
27 Hendriks & Toonen (2001); Hendriks & Tops (2001).
28 Hendriks (2003a; 2003b).
29 Voor overzichten, waarin ook de genoemde matadoren worden behandeld, 

zie o.a.: Almond et al. (2003); Peters (1998); Daalder (1997); Korsten et 
al. (1995).

30 Voor een belangrijke relativering van de top-down-benadering (beginnend 
met het nationale) en een krachtige pleidooi voor een bottum-up-benade-
ring (beginnend met het subnationale) zie Sellers (2005). Zie ook: Pierre 
(2005). Veel vergelijkend onderzoek richt zich weliswaar op landen, maar 
er is veel meer. Naast vergelijkend regio- en stedenonderzoek (hiervoor 
genoemd): vergelijkend onderzoek naar middenveldorganisaties (zie Van 
de Donk, 2001) naar beleidsmodaliteiten (Castles, 1998) naar bureaucra-
tische systemen (Tummala, 2003), zelfs naar politieke personae (Waite, 
1998).

31 Nog meer controlemogelijkheden biedt het experiment, de vierde basis-
methode in Lijpharts ordening (Lijphart 1971; 1975), maar dat is door-
gaans geen bruikbare methode voor het veld waarover we hier spreken.

32 Lieshout (1983). 
33 Voor een hartstochtelijk pleidooi voor de case study als basismethode voor 
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de sociale wetenschap, zie Flyvbjerg (2001). Over het gevaar van ‘a-sociale  
wetenschap’, losgezongen van de sociale werkelijkheid, zie ook Rose 
(1997) en Von Beyme (1997).

 Von Beyme stelt de case study duidelijk boven het survey in zijn advies aan 
vergelijkende onderzoekers ‘The comparative method in the Weberian 
tradition forces the researcher to become familiar with the cases relevant 
to the analysis, whereas the statistical methods only disaggregate cases 
into variables without entering into the analysis of individual differences 
among them.’

34 Schuyt (1986); Van der Veen (1988).
35 Een essentieel verschil is de manier waarop N, de verzameling onderzoeks-

eenheden, in de twee gevallen wordt samengesteld. Bij large N-onderzoek 
gaat dat volgens de sample-logica: at random, aselect, in de verwachting dat 
zo een representatief sample ontstaat. Bij small N-onderzoek juist select en 
welbewust, aansluitend bij de opzet van het onderzoek. Zie Yin (1984); 
Weiss (1995).

36 Campbell (1975) is een voorbeeld van een onderzoeker die van het ene 
kamp ‘bekeerd’ naar het andere kamp lijkt te zijn overgestapt: ‘an extreme 
oscillation away from my earlier dogmatic disparagement of case studies’, 
noemt hij het: ‘after all, man is, in his ordinary way, a very competent 
knower, and qualitative common-sense knowing is not replaced by quan-
titative knowing’ (geciteerd in Flyvbjerg, op cit. 2001: 73).

37 Dit onderscheid is niet zo essentieel als vaak wordt aangenomen. Het be-
treft meer de uiterlijke verschijningsvorm van onderzoeksrapportages dan 
de essentie van het achterliggende onderzoek. Hoewel survey-onderzoekers 
meer met cijfers betogen en case study-onderzoekers meer met woorden, 
is hier geen sprake van een waterdicht onderscheid. Survey-onderzoekers 
brengen hun resultaten natuurlijk ook onder woorden. En case study-on-
derzoekers vervlechten soms wel degelijk ook cijfers in hun betoog.

38 Over analytische generalisatie in het algemeen: Yin (op cit., 1984); Weiss 
(op cit., 1995). Bij vergelijkend onderzoek: Bevir, Rhodes & Weller 
(2003). Net als bij het onderscheid kwantitatief/kwalitatief zitten hier 
geen waterdichte schotten tussen de onderzoeksmethoden. Hoewel case 
study-onderzoekers vaker gericht zijn op analytische generalisatie, ligt de 
ander vorm van generalisatie niet geheel buiten het bereik van de case 
study. Met één kritieke casus kan een statistische generalisatie geamen-
deerd of verworpen worden. Hoewel survey-onderzoekers vaker gericht 
zijn op statistische generalisaties, worden in aanvulling daarop vaak ook 
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analytische constructies, typologieën en dergelijke, geformuleerd.
39 Zie Eckstein (1998) voor een krachtig pleidooi voor eclecticisme en tegen 

Methodenstreit. Eveneens prudent en pragmatisch: Jreisat (2005).
40 In elke case study, ook in elke single-case study, wordt duiding gezocht 

met behulp van referentiepunten. Als die referentiepunten eenzelfde soort 
grootheid vormen kan zonder meer worden gesproken van vergelijkend 
case study-onderzoek.

41 Daalder (1987).
42 Via landen over burgercultuur: Almond & Verba (1963). Via regio’s over 

sociaal kapitaal: Putnam (1993). Via steden over politieke cultuur: Clark 
& Inglehart (1998). En dat zijn nog maar enkele voorbeelden.

43 Namelijk die welke qua achtergrondvariabelen overeenkomen met de lan-
den uit het most-similar-systems design. Zie Lijphart (1977).

44 De beste comparative survey-onderzoekers kennen niet alleen de mogelijk-
heden maar ook de beperkingen van de statistische onderzoekstechnieken. 
Zie onder meer de intellectueel-autobiografische bijdragen van Almond, 
Verba, Gurr: allen in Daalder (1997).

45 ‘Although I very rarely spoke of France in my book, I did not write one 
page of it without having her, so to speak for my eyes,’ schreef De Tocque-
ville aan een vriend, geciteerd in Almond et al., op cit. (2003:31).

46 En als men verder gaat in deze metafoor: wat in het menselijk lichaam 
de rode en witte bloedlichaampjes zijn, opererend volgens een uniforme 
programmatuur, zijn in de body politic reflectieve subjecten, opererend 
volgens een variabele programmatuur, waar ze zelf ook nog eens aan mee-
schrijven.

47 Finer (1997-2003).
48 Een voorbeeld: de consensusdemocratie is door Lijphart analytisch uitge-

diept, eerst in een studie van Nederland, later in een studie van de bredere 
categorie consociational democracies, uiteindelijk in de nog bredere catego-
rie van consensus democracies versus Westminster democracies. Tegelijk zien 
we een kringloop van analytische generalisatie en statistische generalisatie, 
waarbij de tweede allengs een zwaarder gewicht krijgt, zonder dat de eerste 
wegvalt. Zie Lijphart (1999).

49 Opvallend veel comparativisten blijven, niet ondanks hun vergelijkend 
onderzoek maar juist dankzij dat onderzoek, nadenken en schrijven over 
het ene land of het paar landen waarbij ze een bijzondere duidingsbehoef-
te voelen.Voor Friedrich en Wildenmann is het Duitsland, voor Sartori 
Italië, voor Linz Spanje, voor Rose Engeland, voor Hayward en Wright 
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Frankrijk, voor Lehmbruch de Alpenlanden, voor Pedersen Denemarken, 
voor Daalder en Lijphart Nederland. Allen in Daalder (1997).

50 Zie o.a. Hendriks (1999); Hendriks & Musso (2004).
51 Over de vormende en arrangerende effecten van instituties: Hendriks 

(1999).
52 Te denken valt aan het symbolisch-interactionisme en verwante benade-

ringen die gevoel hebben voor het ‘interactionistische’ van de interactie. 
Zie Hendriks & Tops (2001); Hendriks (2003b).

53 De discussie over vergelijkend onderzoek op het niveau van de stad ver-
toont overeenkomsten én verschillen met de discussie op het niveau van 
de staat. Zie o.a.: Pierre (2005); Sellers (2005); Kantor & Savitch (2005); 
DiGaetano & Strom (2003).
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