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NAWOORD 
 
VAN WAARHEID NAAR VEILIGHEID 
 
 
Door het bundelen van deze voordrachten is een kort nawoord onvermijdelijk. Ik ging in 
beide lezingen van hetzelfde theoretisch kader uit maar sloeg vervolgens uiteenlopende 
denkwegen in om te eindigen met twee stellingen die met elkaar in strijd lijken. De conclusie 
van mijn lectorale rede was immers dat we in Nederland sterker op het handhaven van de 
openbare orde moeten inzetten terwijl mijn inaugurele rede als conclusie heeft dat we meer 
ruimte moeten geven aan zelfwerkzaamheid. De lezer zal zich afvragen hoe deze beweringen 
te rijmen zijn, vooral omdat ze uit dezelfde theoretische axioma’s voortvloeien. 
 In eerste instantie zou ik deze tegenspraak kunnen verdedigen door te zeggen dat het 
om verschillende domeinen gaat. De bewering dat er in Nederland een gebrek aan orde is 
heeft vooral betrekking op het publieke domein. Volgens mij heeft de modernisering van het 
bestaan geleid tot een assertieve levensstijl die het voor burgers moeilijk maakt om zich aan 
collectieve regels of normen te onderwerpen. Ze houden er wel bepaalde normen op na (soms 
zijn die zelfs behoorlijk hoog) maar ze ervaren die als een private aangelegenheid en beseffen 
nauwelijks dat ze hun normen met een groot aantal Nederlanders gemeen hebben. Om de orde 
op een moderne manier te handhaven moeten die gedeelde normen weer expliciet gemaakt 
worden. In het professionele domein doet zich de omgekeerde situatie voor. In elk geval geldt 
voor de verschillende vormen van publieke dienstverlening dat ze door een overmaat aan 
regels en ordening geplaagd worden. Hier bracht de modernisering een nieuw arbeidsethos 
voort waarbij idealen als betrokkenheid en zelfwerkzaamheid een voorname rol spelen. Het 
realiseren van dergelijke idealen is vaak onmogelijk omdat de professionals te strak 
gecontroleerd worden. Deels vanuit het management dat eenzijdig voor grotere doelmatigheid 
en rationalisering kiest, deels vanuit de overheid die voor precieze regulatie en juridisering 
kiest. Wie de publieke dienstverlening op een moderne manier wil aansturen, moet meer 
vertrouwen hebben in de professionals en nadruk leggen op kwaliteitsverbetering. Zo blijkt 
dat een algemene tendens als modernisering in verschillende sferen ook verschillende 
gevolgen heeft en dat de tegenspraak tussen bovenstaande voordrachten op schijn berust. 
 Toch vind ik een dergelijke oplossing niet bevredigend. Zij splitst het sociale leven in 
twee domeinen op en suggereert dat die niets met elkaar van doen hebben. Maar dat laatste is 
niet aannemelijk. In de praktijk werken het publieke leven en het professionele leven 
voortdurend op elkaar in. De vraag is dan ook hoe we die wisselwerking moeten opvatten. 
Gaat het – zoals Hans Boutellier beschreven heeft – om een paradox in die zin dat moderne 
burgers voortdurend spanning en sensatie najagen maar zich op hetzelfde moment tegen elk 
risico willen verzekeren ?1 Of is het veeleer zo – wat Paul Frissen heeft betoogd – dat de 
tendens tot disciplinering allesoverheersend en de ruimte voor afwijking of eigenheid steeds 
geringer wordt ?2 Of doet zich juist het omgekeerde voor en is – zoals Ad Verbrugge meent – 
de proliferatie van eigenheid en afwijking momenteel zo sterk dat we niet meer aan 
gemeenschapsvorming toekomen ?3 Met andere woorden, men kan het verband tussen de 
twee tendensen die in bovenstaande voordrachten besproken zijn op diverse manieren 
opvatten en in het verlengde daarvan een positief dan wel een negatief oordeel over het 
moderne bestaan in zijn geheel vellen. Zelf meen ik dat dergelijke oordelen over het moderne 
bestaan ‘in zijn geheel’ weinig zin hebben. Men zou de zaak op verschillende niveaus moeten 
beoordelen. Daarom wil ik deze bundel met drie vragen afsluiten: 1. Hoe ziet de asymmetrie 
tussen het publieke en het professionele domein er voor individuele burgers uit? 2. Hoe ziet 
die asymmetrie eruit als men naar specifieke sectoren kijkt? 3. Hoe ziet die asymmetrie er 
voor de maatschappelijke en bestuurlijke elite uit? 
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 Voor de meeste burgers vormt de verhouding tussen het publieke en het professionele 
domein nauwelijks een probleem. Een van de meest opvallende elementen in het moderne 
bestaan is namelijk dat wij aan vele domeinen deelnemen en met groot gemak het ene voor 
het andere domein inwisselen. Dat is ook de manier waarop veel Nederlanders hun leven 
hebben ingericht. Door de week gaan ze naar hun werk toe en moeten ze hun meerdere 
gehoorzamen, in het weekend zijn ze vrij en gaan ze iets voor zichzelf doen. Enigszins 
chargerend zou men hier twee culturen kunnen zien die elkaar met grote regelmaat 
afwisselen. De cultuur van de werkweek sluit op het professionele leven aan: ze staat in het 
teken van de inspanning, ze kent duidelijke normen en verwachtingen, ze is sterk gereguleerd, 
ze vergt het samenwerken met anderen en zorgt voor een inkomen. De cultuur van het 
weekend sluit meer op het openbare leven aan: ze staat in het teken van de ontspanning, ze 
relativeert doordeweekse normen, is vaak op het overschrijden van sociale regels uit, biedt 
ruimte voor individuele voorkeuren en zorgt voor hoge uitgaven. Het is niet alleen zo dat we 
probleemloos tussen deze twee culturen heen en weer pendelen, in feite kunnen deze culturen 
niet zonder elkaar bestaan. In het weekend kan de consument alleen zijn of haar eigenheid 
cultiveren als de werkweek voldoende geld opbrengt. En omgekeerd veronderstelt een 
productieve werkweek dat men af en toe vakantie neemt en van zijn vrije tijd geniet. In die 
zin is de spanning tussen avontuur en veiligheid inderdaad een schijnprobleem. Veel mensen 
delen hun leven zo in dat de strakke orde van het professionele leven heel goed met de 
relatieve ordeloosheid van de publieke sfeer te combineren is. Overigens kan men daaruit niet 
afleiden dat de samenleving steeds oppervlakkiger geworden is. Het klopt dat Nederlanders 
steeds meer waarde hechten aan plezier en vrije tijd maar het klopt niet dat ze hun werk 
minder serieus nemen. Er kwam de afgelopen decennia een nieuwe ‘hedonistische’ dimensie 
bij maar die werd aan oude en zeer stabiele lagen toegevoegd.4 Dat is geen paradox maar een 
verstandige manier om het nuttige en het aangename af te wisselen. 
 De zaak ziet er echter anders uit wanneer men niet naar afzonderlijke burgers maar 
naar specifieke sectoren kijkt. Op dat niveau kan men de stelling verdedigen dat de relatieve 
ordeloosheid van het publieke leven in het professionele domein een aantal negatieve 
gevolgen heeft. Ik beperk me tot een paar voorbeelden. Omdat het leven buiten de school 
voortdurend leuk, spannend en opwindend is, wordt het in de klas steeds moeilijker om 
discipline, concentratie en abstractie van de kinderen te vergen. Doordat het domein van de 
vrije tijd meestal een gevarieerd aanbod kent en consumenten op een snelle bediening 
rekenen, wordt het in de zorg steeds lastiger om te werken met een standaardbehandeling of 
wachtlijsten. Als het in de jongerencultuur vooral om het overschrijden van sociale grenzen 
gaat, wordt het vinden (en vasthouden !) van een betaalde baan voor bepaalde jongeren veel 
moeilijker. En als veel burgers agressief worden wanneer ze hun zin niet krijgen of aan het 
kortste eind trekken, is het niet gemakkelijk ze een constructieve rol te laten spelen bij de 
besluitvorming. Anders gezegd: de effecten van onze assertieve levensstijl kunnen wel 
degelijk de veiligheid, de productiviteit en de kwaliteit van het professionele leven aantasten. 
Vanuit sectoren als zorg, onderwijs, openbaar bestuur of veiligheid bezien zou men een betere 
balans wensen. Wat meer orde en beschaving in het publieke leven is ook voor diverse 
vormen van dienstverlening een goede zaak. In dit verband moeten ook de media genoemd 
worden. Televisie, internet en andere media dragen sterk tot de relatieve normloosheid van het 
publieke leven bij. Zij brengen voortdurend het spannende, sensationele, dramatische, 
extreme of abnormale in beeld met als gevolg dat het voor gewone burgers moeilijk wordt om 
uit te maken aan welke normen zij moeten vasthouden. Wellicht kan men op twee manieren 
voor meer balans zorgen. Enerzijds zouden al die vormen van drama of sensatie in het 
publieke leven minder nodig zijn als werknemers meer plezier en toewijding in hun werk 
vonden. In die zin pakt het wegnemen van een aantal blokkades in de professionele sfeer 
waarschijnlijk heilzaam voor het publieke leven uit. Anderzijds lijkt een meer 
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gedisciplineerde omgang met visuele media noodzakelijk. En wel in die zin dat burgers meer 
oog krijgen voor de vaste patronen die in de ogenschijnlijk zo wanordelijke beeldcultuur 
verborgen zijn.5 

Ten slotte ziet de zaak er nog weer anders uit wanneer men vanuit de bestuurlijke elite 
naar beide sferen kijkt. Vanuit dat perspectief kan zeggen dat het publieke leven bepaalde 
trekken van het professionele leven overneemt. In het voorgaande liet ik me een aantal keren 
kritisch over managers en bestuurders uit. Ik sprak over hun voorkeur voor rationalisering, 
meetbare targets en maximale zekerheid. Maar ik heb niets gezegd over de vraag waarom zij 
dat veelvuldig doen. Waarom zetten managers zo nadrukkelijk op controle in? Waarom 
vinden bestuurders het moeilijk om vertrouwen te geven aan burgers en professionals? Ik 
denk – hoewel ook dit een speculatieve gedachte blijft – dat de bestuurlijke elite de weg 
kwijtis. Ze had vroeger niet alleen meer macht en status dan vandaag maar ze kon ook op 
innerlijke zekerheden terugvallen. Ze beschikte over een aantal overtuigingen waarmee de 
historische, politieke en morele ontwikkeling te duiden was. Dat zijn veel bestuurders kwijt 
geraakt en toch wordt er van hen verwacht dat ze leiding geven, richting wijzen en prioriteiten 
vaststellen. Het particuliere bedrijfsleven laat zien wat de gevolgen daarvan zijn. Uit angst 
voor de mogelijkheid dat de zaak niet langer onder controle is klampen managers zich vast 
aan regels, protocollen en getallen. Inmiddels treedt de maatschappelijke elite in hun 
voetsporen. Uitgedaagd door een toenemende turbulentie – die zowel de aanslagen in New 
York als het onverwachte succes van Pim Fortuyn omvat – lijkt zich in de maatschappelijke 
bovenlaag een nieuw veiligheidsregime te nestelen. Dat veiligheid tegenwoordig zo’n 
allesoverheersend thema is, komt niet alleen doordat we met nieuwe gevaren geconfronteerd 
worden maar ook en vooral omdat het ons aan andere zekerheden ontbreekt. Het is meer dan 
ironisch dat juist deze ontwikkeling nieuwe risico’s meebrengt. Want overal waar men zich 
op veiligheid beroept, blijkt de waarheid een van de eerste slachtoffers.  

Ik pleit voor de omgekeerde volgorde. Volgens mij moet ons denken over veiligheid 
uit het zoeken naar de waarheid voortkomen. En dan bedoel ik zowel de waarheid in een meer 
triviale zin (feiten zijn feiten) als in een meer fundamentele zin. Ik zou het toejuichen als de 
elite opnieuw een groot verhaal vertelt. Niet om daarmee aan dynamiek, verschillen en 
tegenstellingen voorbij te gaan maar om ze op een moderne manier te ordenen. Alleen zo 
kunnen we trouw blijven aan de intellectuele en morele omwenteling die aan het begin van de 
moderne wereld stond. Laten we de stap van waarheid naar veiligheid zetten want een stap in 
de omgekeerde richting is onmogelijk. 
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BIJLAGE 
 
Processen van modernisering zijn minder eenduidig dan men veelal denkt. Zowel op het 
gebied van de veiligheidszorg als in de quartaire sector doen zich tegenstrijdige tendensen 
voor. In onderstaande tabellen wordt dit met enkele cijfers toegelicht. 
 
Tabel 1 
Registratie en opheldering van geweldsdelicten 1980-2004. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 
 
Registratie 
   x 1000    26 35 43 58 68 90 114 
   groei-index    45 60 74 100 117 155 197 
 
Opheldering 
   in procenten    66 61 58 49 44 43 56 
   groei-index    135 124 118 100 88 88 114 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen bij tabel 1. 
1. De gegevens zijn gebaseerd op Wittebrood (2006) p. 114 en 117. De cijfers verwijzen 

naar het aantal geweldsmisdrijven dat door de politie werd geregistreerd 
respectievelijk het percentage geweldsdelicten dat de politie kon ophelderen. 

2. Voor beide ontwikkelingen bepalen we de groei index waarbij de waarden voor 1992 
op 100 procent gesteld worden. 

3. We zien dat er in de loop der jaren steeds meer geweldsdelicten door de politie 
geregistreerd worden terwijl het aandeel opgeloste zaken tot het jaar 2000 een dalende 
tendens vertoont. In latere jaren gaat dat aandeel weer omhoog. 

 
 
Tabel 2 
Ontwikkeling van regelruimte en opleidingspeil in de quartaire sector 1976-2003. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 
  
Nieuwe regels 
   wetten   481 597 1092 440 2644 1479 1075 772  
   maatregelen   766 783 609 1932 2038 2121 1165 2265 
   regelingen   2700 2700 2765 2681 2596 2512 4740 4719 
 
Totaal    3947 4080 4466 5053 7278 6112 6980 7756 
 
Regelruimte 
   aandeel   25 24 22 20 14 16 14 13 
   groei index   125 120 110 100 70 80 70 65 
 
Opleidingspeil 
   aandeel    32 34 37 39 41 43 44 45 
   groei index   82 87 95 100 105 110 113 115 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Opmerkingen bij tabel 2. 
1. Deze tabel geeft een schatting van de wijze waarop de regeldruk en het opleidingspeil 

tussen 1973 en 2003 in de quartaire sector veranderd zijn. Daartoe gaan we eerst na 
hoeveel nieuwe wettelijke regels er in deze periode bij kwamen en vervolgens hoe het 
aandeel hoog opgeleide werknemers zich in de quartaire sector ontwikkelde. 

2. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het invoeren van nieuwe zelfstandige 
wetten,  algemene maatregelen van bestuur resp. koninklijke besluiten en ministeriële 
regelingen. Omdat de regulatiedruk door de som van al deze regelingen wordt bepaald, 
kunnen we de getallen per jaar optellen. 

3. De gegevens zijn gebaseerd op Den Jong (2004) p. 69-71 waarbij de cursief gedrukte 
cijfers door middel van intrapolatie bepaald werden. Overigens geven de getallen het 
aantal wetsartikelen en niet het aantal wetten als zodanig aan. Dat is voor het bepalen 
van de regeldruk de beste maat omdat een omvangrijke wet met vele artikelen het 
handelen van burgers sterker reguleert dan een wet met weinig wetsartikelen. 

4. Vervolgens heb ik uit de ontwikkeling van de regeldruk een maat voor regelruimte 
afgeleid. Het gaat om de hoeveelheid regels per 100.000 mogelijke handelingen van 
burgers. Hoe groter de regeldruk des te geringer zal de regelruimte zijn en omgekeerd. 
We geven de ontwikkeling van deze regelruimte tussen 1973 en 2003 weer met behulp 
van een groei index waarbij we de waarde voor 1988 op 100 procent stellen. 

5. Ten slotte gaan we na hoe het aandeel hoog opgeleide werknemers (hbo of wo) zich in 
de quartaire sector ontwikkeld heeft. De gegevens zijn gebaseerd op het SCP (2002), 
p. 127 waarbij cursief gedrukte cijfers door middel van intrapolatie bepaald werden. 
We geven ook de ontwikkeling van dit aandeel weer met behulp van een groei-index 
waarbij we de waarde voor 1988 op 100 procent stellen. 

6. De conclusie is dat opleidingspeil en regelruimte een tegengestelde ontwikkeling 
doormaken. Het aandeel hoog opgeleide werknemers gaat geleidelijk omhoog en 
vormt rond 2003 bijna de helft van het totaal. Tegelijkertijd is de ruimte om het eigen 
handelen te bepalen in een periode van 30 jaar bijna gehalveerd. 
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Noten bij nawoord 
 
                                                 
1  Boutellier 2002, p. 37-53. 
 
2  Frissen 2002, deel III. 
 
3  Verbrugge, 2004, p. 194-251. 
 
4  De Hart 2005, p. 48-54. 
 
5  Wat dit betreft dringt zich een vergelijking op met de volksprookjes die in mijn lectorale rede genoemd 
werden. Propp ontdekte dat de ‘irrationele’ wereld van het volksprookje door vaste patronen wordt bepaald. Op 
analoge wijze zou men kunnen vaststellen welke orde in de huidige verbeelding aan het werk is. In elk geval 
denk ik dat de ons omringende beeldcultuur minder irrationeel en willekeurig is dan door veel commentatoren 
wordt beweerd. Voor onderzoek op dit gebied verwijs ik de lezer graag naar het Instituut Voor Maatschappelijke 
Verbeelding (IVMV) dat vorig jaar werd opgericht (zie www.maatschappelijkeverbeelding.nl). 
 


