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Het geheim van de burger



"Hetgeen wordt uitgesloten van het symbolische,
verschijnt opnieuw in het reële."

Jacques Lacan'

i Motto van Lacan dat op diverse plaatsen in zijn werk verschijnt. Bijvoorbeeld: "Ce qui est refu-

sé dans le symbolique reparait dans le réel." Lacan (i967), p. i57; "Tout ce qui est rejeté du symboli-

que reparaït dans le réel." Lacan (i968).
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Dankwoord

Er bestaat de theorie dat de kwaliteit van een proefschrift omgekeerd evenredig is
met de lengte van het dankwoord. Laat ik daarom veiligheidshalve zo beknopt mo-
gelijk blijven. Allereerst wil ik mijn promotoren Paul Frissen en Frank Ankersmit
danken. Ik had mij werkelijk geen betere begeleiders kunnen wensen dan deze
twee top-hoogleraren. De combinatie van hun kennis en ervaring, betrouwbaar-
heid, distantie en welgeplaatste kritiek hebben het hele project tot een groot genoe-
gen gemaakt. Voorts wil ik Nicole Hack en Irene Vincken van de Ministeries van
OCW en Justitie danken. Zij waren mijn contactpersonen bij deze departementen
waar ik mijn veldwerk heb gedaan. Hun archieven zijn indrukwekkend en zij heb-
ben me geweldig geholpen. In hun kielzog wil ik ook alle medewerkers van beide
departementen die ik voor dit project mocht interviewen danken. Zonder uitzon-
dering hebben zij allen onmiddellijk toegestemd in mijn verzoek tot een interview
en zo goed mogelijk al mijn vragen beantwoord.

En dan is er een lange reeks van mensen die met grootse of ineer bescheiden daden
een bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift. Ik noem ze in alfabetische volgor-
de: Marc Arnold, Hanne Bikker, Krijn van Beek, Connie de Boer, Dirk Jan de Boer,
Mark de Boer, Nannet Buitelaar, Kees Brants, Henk Brons, Hans Caljé, Paul Dek-
ker, Arnout van der Heijden, Joop van Holsteyn, Esther de Kleuver, Meine-Henk
Klijnsma, Barbara Kuethe, Yvonne Luttikhuis, Esther van der Meer, Uta Meier, Jan
Ormel, Yvonne Need, Joke Padmos, Yolanda Rijckaert, Maarten van Rooij, Rien
Rouw, Robert Sikkes, Ineke Stoop, Mark van Twist, Jantina ter Veer, Robert Wester
en Cissy Wingelaar. Speciale dank voor Rita Dogterom die met ouderwetse toewij-
ding de ondankbare klus op zich nam het manuscript te corrigeren.

Tot slot wil ik al mijn familieleden en vrienden bedanken die met grote belangstel-
ling regelmatig hebben geïnformeerd naar de voortgang van dit proefschrift. Voor
deze laatste categorie geldt: wie het hele boek uitleest, krijgt een fles wijn!

Utrecht, voorjaar Zooó



Inleiding

"Weten politici eigenlijk nog wel wat politiek is? Of, beter gezegd, willen ze nog wel
politiek bedrijven? Nu de focusgroep en de opiniepeiling meer en meer hun intre-
de doen bij zowel de gedachtevorming als de besluitvorming verdwijnt het klassie-
ke begrip politiek steeds verder naar de achtergrond." Aldus Mark Kranenburg in
NRC~Handelsblad van ai december aooi. Reden voor zijn vertwijfeling is het be-
sluit van de Nederlandse regering om in de oorlog tegen Afghanistan Fi6's alleen
voor fotoverkenningen in te zetten en niet voor gevechtshandelingen. Volgens be-
richten in de media zou de regering dit besluit hebben gebaseerd op `geheime pei-
lingen' onder de Nederlandse bevolking. Voor de Volkskrant aanleiding om die-
per in de zaak te duiken. En wat blijkt, het gaat niet om slechts een incidentele pei-
ling, maar om een inmiddels bloeiende praktijk die de departementen tot dan toe
hadden verzwegen.'

ONDERZOEKERS PEILEN VOORAF BELEID KABINET

Het kabinet Kok gebruikt al jaren opiniepeilingen bij besluiten over moeilijke
vraagstukken. Dat blijkt uit navraag bij diverse ministeries. Zij hebben aan die en-
quêtes nooit enige ruchtbaarheid gegeven.

Diverse ministers schakelen naar Amerikaans voorbeeld marktonderzoekers in om
te peilen hoe voorgenomen maatregelen vallen. Negatieve uitslagen hebben reeds
geleid tot beleidsaanpassingen, zeggen bronnen op de ministeries. De vroegere
Amerikaanse president Clinton en de Britse premier Blair zijn bekende gebruikers
van het opinieonderzoek als beleidsinstrument. Dat het in Nederland ook als zoda-
nig wordt ingezet, was niet bekend.
Sinds de aanslag van ii september op de VS laat de Rijksvoorlichtingsdienst onder-
zoek doendoor het NIPO en het Amsterdamse bureau Veldkamp Onderzoek. De bu-
reaus peilen het veiligheidsgevoel. Ook leggen ze specifieke vragen voor. Bijvoorbeeld
of er steun is voor Nederlandse betrokkenheid bij gevechtshandelingen in Afghani-
stan. Het kabinet vreest een tweedeling tussen autochtonen en (islamitische) alloch-
tonen door de strijd tegen het terrorisme en hoopt daar zo inzicht in te verkrijgen.

i. Overigens lag volgens de Voorlichtingsraad het werkelijke aantal beeldvormings- en issue-on-
derzoeken onder burgers dat wordt verricht door de Rijksoverheid nog hoger. De raad telde voor
de periode zooi-zooz ten minste zestien onderzoeken die mede betrekking hebben op de fase van
beleidsvoorbereiding (RVD, 2ooz).
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Bureau Veldkamp Onderzoek is door de RVD ingeschakeld omdat het gespeciali-
seerd is in opinieonderzoek door middel van groepsdiscussies. Veldkamp Onder-
zoek heeft voor dit speciale project niet alleen Nederlanders ondervraagd. Ook
heeft het groepjes allochtonen bij elkaar gezet.
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben de afgelopen jaren voor
beslissingen over belangrijke vraagstukken `vragen laten meelopen' bij enquêtes van
grote onderzoeksbureaus als Intomart en het NIPO, zo geven beide ministeries toe.
Justitie laat bovendien sinds i997 het bureau Intomart maandelijks een enquête uit-
voeren, de Justitie Issue Monitor, waarin algemene vragen op justitieel gebied aan
een groep Nederlanders worden voorgelegd. De uitkomsten ervan worden gebruikt
voor beleidsaanpassingen. Speeches van de minister worden naar aanleiding van
enquête-uitkomsten soms aangescherpt ofveranderd.
Binnenlandse Zaken peilt al enkele jaren via de Politiemonitor hoehet volkover veilig-
heid denkt, en gebruikt de uitkomsten daarvan eveneens voor beleidsaanpassingen,
zegt het ministerie. Het ministerie van Financiën onderzoekt sinds i997 via het NIPO
vier keer per jaar hoe de invoering van de euro onder de Nederlanders valt. Het heeft
zijn beleid naar aanleiding van dergelijke onderzoeken al diverse malen bijgesteld.

Uit: Volkskrant, i december aooi

Kranenburg plaatst vraagtekens bij dergelijk `opinion poll driven government'.
"Wanneer houdt politiek op en begint marketing?" Hij verwijst naar de Ameri-
kaanse adviseur Dick Morris, die tussen i994 en i996 veelvuldig opinieonderzoek
deed voor Bill Clinton, en dat voor hem vertaalde in bijpassende beleidsinitiatie-
ven. Het resultaat was dat Clinton in zijn beleid een stuk naar rechts opschoof, een
groot deel van de Republikeinse agenda overnam en vanuit een kansloze positie in
i994 terugkwam naar een klinkende overwinning in i996. Kranenburg is niet ge-
charmeerd van zo'n aanpak. Waar blijft politiek die getuigt van enige durfen visie,
die richting durft te geven? "Het lijkt allemaal veel op het adagium van de Franse
jurist en politicus Alexandre Auguste Ledru-Rollin die in i848 zei: `Ik moet hen
volgen, want ik ben hun leider'."

Een half jaar later hangt de vlag er heel anders bij. Het politieke discours wordt
volledig beheerst door de stormachtige opkomst van Pim Fortuyn. Alle verklaringen
voor deze onverwachte eruptie hebben één element gemeen: de politiek is de voeling
met het volk kwijt. Zij heeft de massale onvrede die de afgelopen jaren is gegroeid
volledig over het hoofd gezien. De kloof tussen politiek en burger is groter dan ooit.
Politieke partijen zullen beter moeten luisteren naar wat er onder de kiezers leeft, zo
analyseert opnieuw Mark Kranenburg, nu in NRCIHandelsblad van i7 mei Zoo2.

Op het moment dat deze regels worden geschreven, is het inmiddels aoo5. AI
enige jaren bevindt `de klooi zich in het brandpunt van de politieke belangstel-
Jing. Gevestigde partijen spreken openlijk van een vertrouwenscrisis en breken
zich het hoofd over hoe die kloof te dichten. Er verschijnen boeken met titels als
"Opstand der burgers; de Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude politiek"
en "Het einde van de buitenspel cultuur; een democratisch antwoord op het po-
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pulisme."z De stafdirectie kennisontwikkeling van het ministerie van BZK - het
eerstverantwoordelijke departement als het gaat om democratie en bestuurlijke
vernieuwing - schrijfr dat het ministerie `grote groepen burgers niet echt [kent]' en
start daarom een onderzoekslijn met de titel `de ongekende burger'.3 Binnen amb-
telijke kringen worden discussiebijeenkomsten georganiseerd over wat de burger
van tegenwoordig bezielt.4 Het kabinet Balkenende is in zoo3 begonnen met peri-
odiek opinieonderzoek, in de hoop zo meer voeling te krijgen met wat er leeft on-
der het volk. En dan zwijgen we nog van de aanzwellende stroom van opiniepeilin-
gen in opdracht van de media waarin `de straat' aan het woord wordt gelaten. ..

1 HOOFDVRAAG
Opinieonderzoek is dus een groei-industrie. Terecht? Is (meer) opinieonderzoek
een oplossing van het probleem? Kan hiermee de ongekendheid van de burgers en
hun samenleving worden verminderd en de kloofgedicht? Of is het een middel om
politiek te vermijden, leidt het tot een `u vraagt, wij draaien' democratie? Kortom,
hoe moeten we opinieonderzoek door `Den Haag' waarderen? Zie hier de hoofd-
vraag van dit proefschrift: wat is de wenselijkheid van opinieonderzoek door de staat
onder burgers ten behoeve van de beleidsvorming in een representatieve democratie?

Het grootste deel van dit proefschrift is een poging om vanuit de politiek filo-
sofische literatuur een antwoord te geven op de hoofdvraag. Daarbij komen diverse
normatieve uitgangspunten aan de orde, bijvoorbeeld het principe van volkssoeve-
reiniteit. Enkele namen die de lezer mag verwachten zijn Machiavelli, Rousseau,
Burke, Tocqueville, Lefort, Foucault, Schattschneider, Edelman, Willke, Laclau en
Mouffe. Ook het werk van beide promotoren van dit werkstuk - Frissen en Anker-
smit - komt aan bod. Zoals het een interessante vraag betaamt, zal blijken dat de
materie aanmerkelijk complexer is dan men wellicht op het eerste gezicht zou den-
ken, gezien het gemak waarmee men tegenwoordig met allerhande opiniepeilingen
om de oren wordt geslagen. Dit proefschrift onderscheidt zich van veel politiek filo-
sofische literatuur doordat het betoog wordt vermengd met een heel andere tak van
wetenschappelijke kennis, te weten empirisch onderzoek naar attitudevorming en
politieke psychologie. Namen die hierbij worden genoemd zijn Zaller, Tourangeau,
Mutz en anderen waarvan veel lezers nog nooit zullen hebben gehoord. Het proef-
schrift is daarmee met recht multidisciplinair. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ooit
eerder Claude Lefort en Diana Mutz in één en dezelfde publicatie mochten figure-
ren - ondanks de evidente overeenkomsten in hun belangstelling.

z. Respectievelijk Couwenberg (zooq) en Wagenaar (zoo5).
3. Strategische kennisagenda zoo5 -zooó, miniserie van BZK (zoo5), p. i3.
4. Zo werd bijvoorbeeld op i5 juni zoo5 een bijeenkomst georganiseerd door het zogenaamde
rijksbrede strategieberaad over `de ongekende burger'.
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Dit proefschrift biedt echter niet alleen theoretische verhandelingen. Het betoog
wordt regelmatig geïllustreerd met voorbeelden uit de Nederlandse, Vlaamse en
Amerikaanse actualiteit. Vooral de Fortuyn-episode is wat dat betreft een rijke bron.
In het laatste deel geef ik bovendien drie casebeschrijvingen van periodiek opinieon-
derzoek in opdracht van de Rijksoverheid. Deze voorbeelden van `geheime peilingen'
zijn voor beantwoording van de hoofdvraag strikt genomen minder noodzakelijk,
maar geven wel meerzicht op de vraag in hoeverre in Nederland de `klassieke politiek'
heeft plaats gemaakt voor polldriven government. Zij vormen de eerste serieuze be-
schrijving van het fenomeen in Nederland. Het zal blijken dat hier te lande inderdaad
sprake is van `Amerikaanse toestanden', maar anders dan verwacht. ..

2 TOELICHTING EN TOESPITSING

De hoofdvraag verdient op een aantal punten toelichting. Allereerst, ik richt me in
dit proefschrift op `de burgers' of `het volk' in zijn algemeenheid, en niet op deel-
groepen die op één of andere wijze professioneel betrokken zijn bij een bepaald be-
leidsonderwerp, zoals leraren, verpleegkundigen, schoolleiders, vrachtwagen-
chauffeurs, advocaten, enzovoort. Om precies te zijn: ik richt me niet op burgers in
hun professionele rol. Dat valt namelijk buiten de retoriek en problematiek van de
kloof tussen burger en politiek. Niet geheel ten onrechte overigens, want vaak zijn
professionele groepen georganiseerd in instituties die voldoende gelegenheid heb-
ben hun stem te laten horen in de beleidsvorming. De groep `burgers' waarnaar
mijn aandacht uitgaat, kan makkelijk worden gedefinieerd: het is de totale verza-
meling van alle ingezetenen met stemrecht. Veel minder duidelijk is wat we moe-
ten verstaan onder `de staat'. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat
men stapels boeken over politiek en bestuur kan lezen waarin op vrijwel iedere pa-
gina wordt gesproken over `de staat', zonder dat ooit exact wordt gedefinieerd wat
`de staat' dan wel is.s Het zij zo. Ondanks deze vaagheid zal iedereen wel onder-
schrijven dat de staat in ieder geval de koning, de regering en de volksvertegen-
woordiging omvat. Voor mij is dat voldoende. Als ik spreek over de staat, bedoel ik
vooral deze spelers. Mijn gebruik van de term is dus vergelijkbaar met hoe men
pleegt te spreken over `Den Haag' als metaforische aanduiding voor het centrum
van de macht waar de besluiten worden genomen over onze samenleving, zonder

5. Waarop zou men uitkomen indien men wel tot een definitie zou proberen te komen? Een po-
ging van Kemam "De staat kan (... j gedefinieerd worden als: die geïnstitutionaliseerde organisatie-

vormen binnen een gegeven territorium waardoor maatschappelijke problemen en strijdpunten
door middel van gemeenschappelijke afweging en besluitvorming (kunnen) leiden tot bindende
maatregelen die, (zo nodig) tegen de wil van de maatschappelijke actoren in, doorgevoerd worden
in een samenleving oforganisatorische delen daarbinnen." (Keman, i993, p, t88) Echt helderheid
schept deze definitie niet. Het blijft vaag waar de staat ophoudt en de burgerlijke samenleving be-
gint. De definitie lijkt bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat ook de medezeggenschapsraad van een
school onderdeel van de staat zou zijn, hetgeen toch tegen de intuï[ie ingaat.
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dat precies duidelijk is waar `Den Haag' ophoudt en `de samenleving' begint.
Ik beperk me in mijn aandacht in principe tot het landelijk niveau, en laat het

provinciale en gemeentelijke niveau buiten beschouwing, evenals het supranationa-
le niveau. Op zich zijn veel van de normatieve beschouwingen in de volgende hoofd-
stukken niet specifiek gebonden aan een bepaald bestuursniveau, en dus evenzeer re-
levant voor andere bestuurslagen, maar mijn illustraties zijn alle op het nationale ni-
veau. Dit is het niveau dat ik het beste ken omdat ik er zelf reeds jaren in werkzaam
ben. Een tweede beperking is dat ik alleen kijk naar de fasen van de beleidscyclus tót
aan het moment van parlementaire goedkeuring, en niet naar de fasen van beleids-
uitvoering en -evaluatie. De keuze voor deze beperking ligt voor de hand. Het is im-
mers in de beleidsvormende fasen dat wordt besloten over de gezaghebbende toede-
ling van waarden, en het zijn deze fasen waarin - volgens normatieve theorieën - de
staat zo goed mogelijk de `wil van het volk' moet volgen.~ Het zijn ook deze fasen
waarop het verwijt aangrijpt dat de overheid niet zou weten wat er leeft. Natuurlijk
kan ook opinieonderzoek in de uitvoerende of evaluatieve fase heel zinvol zijn en ge-
gevens opleveren die leiden tot bijstelling van het beleid. Ik zou deze informatie ech-
ter willen beschouwen als de input voor een volgend beleidsvormend traject.

Wat is precies opinieonderzoek? Dat is een lastige vraag. Natuurlijk, het gaat om
onderzoek naar opinies, maar wat zijn `opinies'? De wetenschappelijke literatuur
biedt op dit vlak weinig houvast. De term wordt vaak in één adem genoemd met
het begrip `attitude' en ook in samenhang daarmee behandeld. Zo luiden de titels
van twee inleidingen op het vakgebied: `Attitudes and opinions' en `Opinies en at-
titudes; meting, modellen en theorie'.~ Wat zijn dan wel attitudes? Er zijn honder-
den pogingen gedaan het begrip te definiëren. Ik kies voor de definitie die Eagly en
Chaiken geven in hun overzichtswerk over het onderwerp: "Attitude is a psycholo-
gical tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree
of favor or disfavor."R Zij lichten vervolgens toe:

~ met `psychological tendency' bedoelen ze dat `attitude is an internal state that
lasts for at least a short time'.9 Het doet daarbij niet terzake of een attitude is
aangeleerd, of dat deze (mede) een biologische oorzaak heeft. De definitie laat
de mogelijkheid open dat attitudes in de loop der tijd kunnen veranderen;

~ de definitie veronderstelt dat "attitude is an evaluative state that intervenes be-

6. Overigens is wetgeving niet zelden slechts regelgeving op hoofdlijnen en wordt de feitelijke
toedeling van waarden pas bepaald op het niveau van de werkvloer en de uitvoering. Voor mijn
scheidslijn maakt dat weinig uit. Kennelijk is het in zulke gevallen `de wil van het volk' om de uit-
voerders enige vrijheidsgraden toe te kennen.
7. Oskamp (i99i) respectievelijk. Van der Pligt en De Vries (i995).
8. Eagly en Chaiken (i993), p. I.
9. Eagly en Chaiken (i993), p. z.
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tween certain classes ofstimuli and certain classes of responses [...]. Moreover,
this evaluative state is assumed to account for covariation between these sti-
muli and these responses". Evaluatie wordt gedefinieerd als "the imputation of
some degree ofgoodness or badness to an entity".`o Deze evaluaties kunnen va-
riëren in richting (pro versus contra) en sterkte (matiglsterlc~zeer sterk etc.);

~ de `entity' in kwestie, ofwel het attitude-object, kan in principe alles zijn. Het
kan abstract zijn (democratie) of concreet (een auto), algemeen (politici) of
specifiek (de lijsttrekker van partij x).

Er zijn twee bijzondere typen attitudes die aparte vermelding verdienen. Ten eer-
ste waarden. Dit zijn volgens Eagly en Chaiken attitudes waarvan de objecten be-
staan uit abstracte principes, levensdoelen en ideeën over de samenleving, bijvoor-
beeld zaken als vrijheid, rechtvaardigheid, schoonheid, geluk, mededogen. In ze-
kere zin zijn het `hogere orde attitudes' waarvan attitudes over meer specifieke
objecten zijn afgeleid. Attitudes ten aanzien van de rechtvaardigheid kunnen bij-
voorbeeld gevolgen hebben voor attitudes ten aanzien van politieke partijen, poli-
tici, vrienden, et cetera. Ten tweede gedragsintenties. Dit zijn attitudes die een be-
paald gedrag tot object hebben. Bijvoorbeeld: "Ik oordeel positief over stemmen
op een linkse partij bij de eerstvolgende verkiezingen" of "Ik oordeel negatief over
een keuze voor bijzonder onderwijs voor mijn oudste zoon".

Een term die onmisbaar is om de theorievorming rond attitudes te begrijpen is
`beliefs'. Een `belief verbindt een bepaald object met een bepaald kenmerk. Twee
voorbeelden: "Nederland telt relatief veel allochtone inwoners" of "Dit kabinet is
voor strengere regels voor abortus". Een belief is een kenniseenheid waarin - cruci-
aal verschil met attitudes - evaluatie géén rol speelt. Een belief heeft wel een subjec-
tief element: mensen kunnen verschillen in de sterkte waarmee ze bepaalde objecten
met bepaalde kenmerken verbinden. Beliefs worden in veel theorieën beschouwd als
belangrijke, zo niet de belangrijkste, bouwstenen van attitudes. De idee is dat mensen
bepaalde evaluatieve waarde toekennen aan de kenmerken die via de beliefs zijn ver-
bonden met het object. De attitude is dan afspiegeling van de verhouding in positie-
ve en negatieve evaluaties van deze met het object verbonden kenmerken.

Zo uitgebreid als de literatuur is over (de definitie van) attitudes, zo beperkt is
zij over de vraag wat opinies zijn. In het dagelijks spraakgebruik lijkt het begrip ge-
reserveerd voor meningen en gevoelens over relatief concrete onderwerpen, bij-
voorbeeld een beleidsvoorstel. Opinies kunnen snel veranderen, en daarom doe je
er verstandig aan ze regelmatig te peilen. De vraag is of opinie eigenlijk wel een
apart concept is. En zo ja, lijkt een opinie dan meer op een beliefof op een attitude?
De meningen zijn verdeeld. Eagly en Chaiken noemen het begrip in hun bijna 800
pagina's dikke boek slechts één keer in het trefwoordenregister, en wel als volgt:

io. Eagly en Chaiken (i9931, P. 3-
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`Opinion ( see belief)'. Ook Oskamp zit op die lijn. "The viewpoint that we prefer is
that opinions are equivalent to beliefs, rather than to attitudes."" Anderen neigen
meer naar attitudes. Volgens McGuire zijn opinies en attitudes "names in search of
a distinction, rather than a distinction in search of a terminology."12 In een moder-
ne klassieker als The nature and origin ofmass opinion van Zaller worden ze dan
ook gewoon door elkaar gebruikt.

Ik schaar me bij de tweede groep, en kies ervoor opinies te beschouwen als ge-
lijk aan attitudes. Dit doet mijns inziens beter recht aan het evaluatieve karakter
dat intrinsiek is aan opinies dan de term belief. Eén en ander leidt - noodgedwon-
gen - tot een heel brede omschrijving van opinieonderzoek: dat is alle onderzoek
waarin attitudes worden gelneten. Het omvat dus zowel onderzoek naar heel con-
crete meningen over de actualiteiten van de dag als onderzoek naar gedragsinten-
ties of algemene waarden. Er is geen doorslaggevend argument waarom het ene
type onderzoek naar evaluatieve oordelen wél opinieonderzoek mag heten, en het
andere type niet. Het enige relevante criterium is of onderzoek wel ofniet een sub-
stantieel aantal vragen bevat waarmee attitudes worden gemeten. Zo ja, dan kun je
dat (deel van het) onderzoek betitelen als `opinieonderzoek'. Alleen onderzoek
waarin uitsluitend kennis wordt gemeten, ofdat hooguit enkele perifere attitude-
items bevat, zou ik willen uitsluiten van de categorie opinieonderzoek.

Nu kan men uiteraard op vele wijzen onderzoek doen naar de attitudeslopinies van
burgers. Ik zal mij beperken tot talige methoden waarin de doelgroep zelf aan het
woord komt over wat zij weten, geloven, vinden en willen, en waarbij controle mo-
gelijk is op de samenstelling van de groep respondenten. Dit betekent dat drie ande-
re denkbare methoden voor opinieonderzoek buiten beschouwing blijven. Ten eer-
ste besteed ik geen aandacht aan gedragsobservatie. Op zich is dat vaak de beste me-
thode om te achterhalen wat mensen werkelijk vinden. Mensen kunnen immers wel
zéggen dat ze zus ofzo vinden, maar soms roepen ze dat alleen maar uit overwegin-
gen van sociale wenselijkheid, en doen ze vervolgens iets heel anders. Helaas is ge-
dragsobservatie weinig bruikbaar om de ongekendheid aan te pakken die de staat in
zijn beleidsvorming parten speelt. Zo laten niet alle onderzoeksvragen zich makke-
lijk koppelen aan specifiek gedrag. De attitude tegenover bijzonder onderwijs valt
nog wel enigermate af te leiden uit schoolkeuze. Maar wat is de gedragsmatige pen-
dant van een attitude voor strenger straffen? Ofvoor investeren in zorg en onder-
wijs in plaats van asfalt en beton? Uitsluitend terugredeneren vanuit gedrag naar
opinies leidt tot een onaanvaardbare beperking. Het betekent dat het palet aan opi-
nies dat gemeten kan worden, nooit breder kan zijn dan het in de werkelijkheid be-
schikbare en aanwezige repertoire aan reële gedragsalternatieven. Maar niet zelden

Ii. Oskamp (1991), p. i2.
ia. McGuire (1969), p. 5z, aangehaald in Oskamp (i99i), p. i2.
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zal politieke onvrede nu juist zijn wortels vinden in frustratie dat bepaalde gedra-
gingen niet mogelijk of toegestaan zijn. Ten tweede blijft media-analyse buiten be-
schouwing. In overheidskringen is dit een populair onderzoeksinstrument om
meer zicht te krijgen op de ongekende samenleving.'3 Toch is er één bezwaar. De in-
houd van de media is per definitie gemedieerde informatie. Het zijn altijd de inter-
pretaties en representaties van journalisten of andere nieuwsmakers. Wie nieuws-
berichten geschikt acht als bron van informatie over de publieke opinie, veronder-
stelt dat deze mediëring neutraal is en een representatief beeld geeft van wat er
onder burgers leeft. Na lezing van hoofdstuk 9 zal duidelijk zijn dat deze veronder-
stelling niet is vol te houden. Een potentiële uitzondering zijn ingezonden brieven
en opiniestukken. Die zijn in principe niet gemedieerd en geïnterpreteerd. Het pro-
bleem hiermee is echter dat onduidelijk is in hoeverre de auteurs representatief zijn
voor `de burgers'. Ten derde blijft ook analyse van Internet-content buiten be-
schouwing. Op zich zou men kunnen trachten uit de bijdragen in chatrooms en op
discussiepagina's te achterhalen wat er leefr onder burgers. Het probleem is echter
hetzelfde als bij ingezonden brieven: onduidelijk is in hoeverre de discussiedeelne-
mers representatief zijn voor de groepen waartoe ze behoren.

Concluderend, dit proefschrift gaat over talig, niet-gemedieerd onderzoek
naar de attitudes van burgers waarbij controle over de steekproef mogelijk is. In
praktijk hebben we het dan over de volgende onderzoeksvormen:

Methode basisvormen

Kwantitatieve aanpak gestructureerde lijst van gesloten vtagen ~ face-to-face enquête
~ schriftelijke enquête
. telefonische enquête
. Internet-enquête

Kwalitatieve aanpak globale lijst van open vragen en gesprekspunten - individueel interview
. focusgroepen

De kwantitatieve basisvormen behoeven geen uitleg. Hiermee zal iedereen wel er-
varing hebben. Wat moet men zich voorstellen bij de genoemde kwalitatieve vor-
men? In deze onderzoeksvormen worden doorgaans respondenten uitgenodigd
naar het onderzoeksbureau te komen om daar tegen een geldelijke beloning vra-
gen van de interviewer te beantwoorden. Individuele interviews duren meestal een
kwartier tot maacimaal een uur. Focusgroepen zijn groepsdiscussies tussen onge-
veer zes tot tien personen onder leiding van een interviewer~moderator, en duren
in de regel tussen anderhalf en twee en een half uur. Bij deze kwalitatieve technie-
ken probeert de interviewer zo min mogelijk te sturen en zoveel mogelijk de res-
pondenten aan het woord te laten. Hij heeft slechts een beperkt aantal gespreks-

i3. Zo is aan de Belevingsmonitor van het Ministerie van AZ een uitgebreide mediaanalyse ge-
koppeld, en doen ook diverse departementen hun eigen mediaonderzoek.
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punten en vragen die het onderwerp van discussie vormen (en het gesprek dus `fo-
cus' geven, vandaar de naam). Voor de rest beperkt hij zich tot de technieken van
het vrije attitude interview ("Hmm hmm.... kunt u dat toelichten?").

Natuurlijk is de indeling schematisch en ideaaltypisch. Ook in een gestructu-
reerde vragenlijst kunnen open vragen voorkomen, terwijl in diepte-interviews en
focusgroepen soms ook enkele gesloten vragen worden gesteld. Voorts bestaan er
vooral bij kwantitatief onderzoek allerlei mengvormen en varianten op de vier `ba-
sistypen'. Ellce methode heeft zijn voor- en nadelen. Voor overzichten daarvan zij
verwezen naar de vakliteratuur. Eén opmerking moet hier wel worden gemaakt:
kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn in zekere zin complementair. Zij vullen el-
kaar aan in het totale traject om de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk in kaart te
brengen. Als men nog weinig of niets weet over de meningen van burgers aangaande
het onderwerp in kwestie, is het onverstandig meteen te beginnen met kwantitatief
onderzoek. Het risico is dan dat de vragen te zeer uitgaan van de categorieën van de
onderzoeker of zijn opdrachtgever, en allerlei meningen van de respondenten over
het hoofd worden gezien omdat de onderzoeker er niet naar vraagt of omdat deze
ontbreken in de antwoordmogelijkheden. Beter is te beginnen met kwalitatief on-
derzoek om de beleving van de respondenten aangaande dit onderwerp in kaart te
brengen, te leren in wellce termen zij denken en spreken over het onderwerp, wathun
associaties erbij zijn, en welke causale verbanden ze leggen. Als dit voldoende helder
is, kan vervolgens één en ander in kwantitatief onderzoek worden uitgediept, zodat
uitspraken over representativiteit en correlaties mogelijk worden. De resultaten
daarvan kunnen op hun beurt weer aanleiding zijn voor nieuw kwalitatief onder-
zoek. Waarom scoort vraag x zo hoog? Hoe kan het dat bij vraag y duidelijke ver-
schillen in antwoord optreden tussen verschillende socio-demografische groepen?
Mits zorgvuldig uitgevoerd, is een dergelijke afwisseling van kwalitatief en kwantita-
tiefonderzoek de koninklijke weg om uit te vinden wat `er leeft onder de mensen'.

3 DRIE CATEGORIEËN VRAGEN

Het is nuttig onderscheid te maken naar drie soorten vragen die men in opinieon-
derzoek kan onderscheiden. In de komende hoofdstukken en de slotbeschouwing
zal ik regelmatig terugkomen op deze verschillende categorieën:

~ oplossingen. Een eerste categorie van vragen gaat over de oplossingen die de
voorkeur hebben van respondenten, of anders gezegd, hun beleidspreferen-
ties. Bent u voor of tegen beleidsvoorstel x? Wat vindt u dat de overheid moet
doen om probleem yaan te pakken? Als de overheid zoveel miljard extra te be-
steden zou hebben, waaraan moet zij dat dan uitgeven?

~ problemen. Een tweede categorie van vragen gaat over de problemen die res-
pondenten ervaren. In welke mate maakt u zich zorgen over de volgende za-
ken? Hoe tevreden bent u over onderwerp x? Wat is volgens u het grootste
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probleem waarmee ons land momenteel wordt geconfronteerd? Problemen
kunnen zowel betrekking hebben op de eigen levenssfeer (`Ik voel me onveilig
in mijn buurt') als op omstandigheden voorbij de eigen levenssfeer (`Neder-
land wordt steeds onveiliger');

~ drijfveren. Een derde categorie van vragen gaat over waarden en motieven die
het gedrag van respondenten bepalen of beïnvloeden. Hoe belangrijk vindt u
de volgende aspecten bij de keuze van een school voor uw kinderen? Als de
benzineprijs met zo procent stijgt, zou dat dan uw rijgedrag beïnvloeden?

Veel opinieonderzoek gaat over oplossingen of problemen. Bijna iedereen zal wel
eens mee hebben gedaan aan een enquête waarin werd gevraagd of inen zich zorgen
maakt over x, ofwat men vindt van maatregel y. Het is echter belangrijk ook opinie-
onderzoek naar drijfveren er bij te betrekken. Kennis van drijfveren is voor de staat
van grote waarde. Ten eerste om te begrijpen waarom mensen een bepaald pro-
bleem ervaren of een bepaalde beleidspreferentie hebben. Het geeft een verdieping
waardoor de antwoorden op vragen over problemen en oplossingen beter geduid
kunnen worden. Ten tweede is het noodzakelijke kennis om tot effectief beleid te
kunnen komen. Als de overheid meer mensen wil werven voor een beroep waaraan
een tekort is, moet zij allereerst weten wat de belangrijkste drijfveer is voor mensen
in hun beroepskeuze: geld, status, werkplezier? Wie de criminaliteit wil bestrijden,
moet weten welke factoren mensen verleiden of weerhouden tot een leven in de
misdaad. Drijfveren zijn vaak stabíeler dan de vluchtige opinies over de actualiteit
van de dag, omdat zij verankerd zijn in duurzame mentale realiteiten, zoals (religi-
euze) waarden. Maar ook zij kunnen - in ieder geval op geaggregeerd niveau - in de
tijd evolueren. Voorbeelden hiervan zijn de secularisering van na de oorlog of de
(mogelijke) verschuiving richting een post-materialistische waardenoriëntatie.
Voor de beleidsvorming zijn dergelijke verschuivingen uitermate relevant. De wet-
geving voor het bijzonder onderwijs is gebaseerd op de veronderstelling dat levens-
beschouwing één van de belangrijkste waarden is in het schoolkeuzegedrag van
ouders. En veel wetgeving gaat - impliciet ofexpliciet - uit van de veronderstelling
dat mensen hun keuze baseren op een koele en rationele afweging van financiële
kosten en baten. Beide veronderstellingen zijn (inmiddels?) aanvechtbaar, en kun-
nen leiden tot `oplossingen' die het probleem niet (meer) verhelpen.

Het lijkt op het eerste gezicht nogal ver gaan ook opinieonderzoek naar drijf-
veren te betrekken in dit proefschrift. Is dit niet meer iets voor (fundamenteel) so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek? Toch valt er geen goede reden te geven waarom
onderzoek ten behoeve van beleidstheorieën buiten beschouwing zou moeten blij-
ven. Integendeel. We hebben het hier over in essentie evaluatieve oordelen - ofivel
attitudes - die van groot belang zijn voor een juiste beleidskeuze. Als wordt ge-
sproken over de ongekende samenleving, gaat het zeker ook over het probleem dat
mensen niet (meer) blijken te reageren op beleid zoals de beleidsmakers hadden
verwacht. Opinieonderzoek naar drijfveren kan dus niet worden gemist.
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g OPSOUw
Dit proefschrift bestaat uit vier theoretische delen en één empirisch deel. In het eerste
deel wordt de hoofdvraag behandeld vanuit het principe van volkssoevereiniteit. De
staat moet zo goed mogelijk doen wat het volk wil. Dit is het meest gangbare vertrek-
punt voor normatieve beschouwingen over staat en politiek. Hoewel mijn hoofd-
vraag spreekt over de rol van opinieonderzoek in een representatieve democratie, be-
gint dit deel met een hoofdstuk over directe democratie. De reden hiervoor is dat zo
uitgefilterd kan worden welke problemen van de democratie niet door opinieonder-
zoek kunnen worden opgelost. Problemen die óók in de directe democratie voorko-
men, worden per defmitie niet veroorzaakt door ongekendheid. Opinieonderzoek
kan dus nooit zijn wenselijkheid ontlenen aan de claim dat het die problemen zou
kunnen oplossen. Dit eerste hoofdstuk bevat ook enkele fundamentele noties die in
de navolgende hoofdstukken steeds zullen terugkeren, zoals het onderscheid tussen
gepercipieerd en verlicht belang. Het tweede en het derde hoofdstuk gaan over de
klassieke theorieën over representatieve democratie respectievelijk over social engi-
neering. In beide hoofdstukken wordt de staat beschouwd als de `cockpit' van de sa-
menleving. De vraag is hoe opinieonderzoek kan helpen bij betere representatie van
de wensen van de burgers en beleid dat beter aansluit op de drijfveren van burgers.

In het tweede deel wordt deze klassieke visie verlaten, om plaats te maken voor
een meer hedendaags, postmodern georiënteerde opvatting van staat en bestuur.
Centraal daarin staan de gebrokenheid van de politieke gemeenschap en de frag-
mentatie van de samenleving. Het normatieve uitgangspunt in dit tweede deel is dat
van probleemoplossing: de wenselijkheid van opinieonderzoek wordt beredeneerd
vanuit de vraag in hoeverre het kan helpen de problemen waarvoor de samenleving
staat op te lossen. Hoofdstuk 4 concentreert zich vooral op gebrokenheid en maat-
schappelijk conflict. Dit hoofdstuk bevat ook enkele uitgebreide voorbeelden van
het nut van opinieonderzoek voor een juiste perceptie van de sociale tweedeling in
Nederland, Vlaanderen en de Verenigde Staten. (In dit hoofdstuk worden ook de
resultaten `onthuld' van de `geheime peilingen' over de veiligheidsbeleving van Ne-
derlanders die aanleiding waren voor de kortstondige opwinding in de media over
de onderzoeksactiviteiten van het kabinet waarmee deze inleiding begon.) Hoofd-
stuk 5 gaat over verplaatste politiek en sturing door een `lege staat'. In dit hoofdstuk
is de staat niet langer de cockpit van de samenleving, maar veeleer een inhoudelijk
neutrale procesbegeleider. Hier besteed ik ook aandacht aan het tegenwoordig zo
populaire instrument van interactieve beleidsvorming.

In het derde deel wordt de publieke sfeer geïntroduceerd. Deze is in de eerste
twee delen buiten beschouwing gelaten, maar speelt natuurlijk een belangrijke rol in
de hedendaagse politiek. Het is in de publieke sfeer - en vooral in de media - dat
draagvlak voor beleid kan ontstaan ofjuist onoverkomelijke tegenstand. Een politi-
cus die zijn voorstellen geaccepteerd wil krijgen, heeft hiermee terdege rekening te
houden. Hij kan het zeer moeilijk krijgen als de publieke opinie zich tegen zijn voor-
stellen keert. Het normatieve uitgangspunt in dit derde deel is daarom de vraag hoe



2~} HET GEHEIM VAN DE BURGER

opinieonderzoek een politicus kan helpen draagvlak voor zijn plannen te creëren. De
redenering is hier dat het doel de middelen heiligt. Als die plannen zélf- om wat voor
reden ook - wenselijk zijn, is opinieonderzoek dat helpt om acceptatie van deze
plannen naderbij te brengen ook wenselijk. Echter, voordat op deze vraag antwoord
wordt gegeven, wordt in hoofdstuk 6 eerst ingegaan op wat exact het beeld is van de
samenleving dat in de media oprijst. Hoofdstuk 7 gaat over de invloed van `de pu-
blieke opinie' op de opinies van individuele burgers. Dit is immers de context waar-
in de politicus moet opereren. Hoofdstuk 8 tenslotte gaat over de eigenlijke vraag in
dit deel, namelijk hoe politici gebruik kunnen maken van opinieonderzoek.

Het vierde deel is getiteld de keerzijde. In de eerste drie delen werd er steeds van-
uit gegaan dat opinieonderzoek representatief, valide en betrouwbaar kan meten wat
burgers vinden. De zoektocht was voornamelijk gericht op de vraag waarom wél ge-
bruik te maken van opinieonderzoek, en in welke omstandigheden. Dit vierde deel
vormt echter een kantelpunt in het verhaal. Dit deel begint met hoofdstuk 9 waarin
de algemene vraag wordt gesteld in hoeverre opinieonderzoek daadwerkelijk valide,
betrouwbare en representatieve resultaten oplevert. In hoofdstuk io wordt vervol-
gens de vraag gesteld in hoeverre, rekening houdend met de nu geïdentificeerde
technische beperkingen van het instrument, en redenerend vanuit de normatieve
uitgangspunten uit de eerste drie delen, ook bezwaren kunnen worden geformuleerd
tegen opinieonderzoek door de staat. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een vier-
de normatief uitgangspunt geïdentificeerd om te oordelen over wenselijkheid van
opinieonderzoek, namelijk de betekenis van het verrichten van dergelijk onderzoek
als zodanig in het systeemdebat over de gewenste verhouding tussen burger en staat.
Het deel wordt afgesloten met een overzicht van tien potentiële bezwaren van het ge-
bruik van opinieonderzoek ten behoeve van de beleidsvorming van de staat.

Voordat wordt overgegaan tot de conclusies en slotbeschouwing, worden in
het vijfde deel drie praktijkvoorbeelden van opinieonderzoek bij de rijksoverheid
uitgebreid beschreven. Het betreft de `Onderwijsmeter' van het Ministerie van
OCW, de `Justitie Issue Monitor' van het Ministerie van Justitie en de Belevings-
monitor van het Ministerie van AZ. De focus in de eerste twee praktijkvoorbeelden
ligt bij de vraag wat de huidige invloed is van deze instrumenten op de beleidsvor-
ming van de staat. Is er inderdaad sprake van ( meer) polldriven government? Bij
het derde praktijkvoorbeeld ligt de focus op de onbedoelde gevolgen van (niet op-
timaal uitgevoerd) publieke opinieonderzoek. Het vormt daarmee een goede illu-
stratie bij enkele belangrijke noties uit de theoretische hoofdstukken.

In de conclusies en slotbeschouwing worden alle bevindingen uit de vorige de-
len samengevat en geïntegreerd. Daarna volgen enkele bredere beschouwingen
over de historische ontwikkeling waarbinnen opinieonderzoek geplaatst zou kun-
nen worden, over de politieke dimensie van dergelijk onderzoek, en over de rele-
vantie van dergelijk onderzoek voor de taken van de aie-eeuwse staat. Deze slotbe-
schouwing bevat ook enige kritische kanttekeningen over het actuele discours over
democratische vernieuwing.



DEEL I:

VOLKSSOEVEREINITEIT EN STURING
DOOR DE STA.AT

Ieder mens moet zoveel mogelijk zijn eigen leven kunnen vormgeven, en daarbij
zo min mogelijk last hebben van anderen. In termen van Berlin: het gaat erom zo
groot mogelijke positieve vrijheid te realiseren, en daarbij mensen zo min mogelijk
in hun negatieve vrijheid aan te tasten. De staatsvorm die hiervoor het meest ge-
schikt is, is die van de moderne democratie.' Kenmerkend voor democratie is het
principe van de volkssoevereiniteit: uiteindelijk ontlenen de handelingen van de
staat hun legitimiteit aan de instemming van de burgers, en niet aan God, de ko-
ning, een elite of welke instantie ook. Daarom is het belangrijk idat de staat weet
wat de burgers vinden en willen, en volgt welke veranderingen daarin optreden,
zodat zijn beleidsvorming zo goed mogelijk correspondeert met de wil van de bur-
gers. Als hij dat nalaat, ontstaat het gevaar van een `kloof, en zullen de burgers
vroeg of laat gaan klagen dat `de overheid niet luistert'. Hiermee verbonden is de
idee dat de staat het resultaat is van een sociaal contract tussen burgers. Vóórdat de
staat bestond, heerste er anarchie en bandeloosheid, een Hobbesiaanse oorlog van
allen tegen allen. Omdat dit voor allen een zeer onveilige toestand was, besloten de
burgers hun onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht op te geven, en zich te
voegen naar de wetten van een in te richten staat. Die kon hen vervolgens veilig-
heid bieden. Kortom, eerst was er een volk, en toen kwam er een staat. Deze is dus
geen autonome organisatie, maar verlengstuk en instrument van het volk, en heeft
te doen wat het volk wil. Mocht de staat onverhoopt een eigen wil of agenda ont-
wikkelen, dan gaat er iets grondig mis. Dan zullen zijn woorden en daden niet lan-
ger een getrouwe afspiegeling zijn van `de wil van het volk' en dat is per definitie
niet legitiem. In schema is de situatie dus als volgt:

Burgers

-----~----~
~ staat ~

~---- ~f----~

i. Zie voor een onderbouwing van deze claim bijvoorbeeld Dahl (i989).
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De eerste twee hoofdstukken van dit deel gaan over de volgende vraag: als de
besluitvorming van de staat zo goed mogelijk moet corresponderen met de wil van het
volk, wat is dan de wenselijkheid van het verrichten van opinieonderzoek? Aan het
slot van beide hoofdstukken moet deze vraag beantwoord zijn. In essentie gaan
deze hoofdstukken dus over de legitimiteit van het handelen van de staat. Bij de be-
handeling van deze vraag onderscheid ik in principe slechts twee spelers: de bur-
gers en de staat. Andere spelers in de wilsvorming, te weten de media en belangen-
groeperingen, komen vooralsnog in mijn universum niet voor. Zij worden pas in
volgende delen geïntroduceerd. Daarna volgt nog een derde hoofdstuk over de
vraag hoe opinieonderzoek kan helpen om die wil van het volk ook zo goed mogelijk
te realiseren. Besluiten over `wat te doen' kunnen nog zo legitiem zijn, als de staat er
niet in slaagt de beoogde doelen ook te realiseren, zijn we nog weinig opgeschoten.
Hij moet kiezen voor een zodanige beleidsinstrumentering dat het gewenste resul-
taat daadwerkelijk wordt bereikt. Dit derde hoofdstuk gaat dus over de effectiviteit
van het handelen van de staat. Aan het slot moet duidelijk zijn welke bijdrage opi-
nieonderzoek daaraan kan leveren.



Hoofdstuk i:

Directe democratie

Waarom aandacht voor de directe democratie in een proefschrift over opinieon-
derzoek? Dat lijkt onlogisch. Opinieonderzoek is zinnig als er een afstand bestaat
tussen burgers en staat, en daardoor ongekendheid optreedt. In een directe demo-
cratie kan de staat echter in de volksvergadering direct waarnemen wat de burgers
willen. Het is dus onmogelijk dat de staat `niet weet wat er leeft'. Welnu, juist hier-
in schuilt een reden om de directe democratie te behandelen. Door te identificeren
wat de potentiële problemen zijn die (ook) in een directe democratie kunnen op-
treden, die als het ware `overblijven' wanneer je de informationele kloof uit de
representatieve democratie verwijdert, wordt duidelijker welke problemen van de
representatieve democratie blijkbaar niet hun wortel hebben in de ongekendheid
van de burgers, maar elders hun oorsprong vinden. Dit zijn de problemen die opi-
nieonderzoek per definitie niet kan oplossen. Zij kunnen dus ook nooit argument
zijn voor inzet van opinieonderzoek.

Dit hoofdstuk begint met korte samenvattingen van relevante opvattingen
van enkele kampioenen van de directe democratie, te weten de Oude Grieken en
Jean-Jacques Rousseau. Daarna komen in de paragrafen a tot en met 5 enige fun-
damentele problemen van de democratie aan de orde. In deze paragrafen worden
cruciale noties en inzichten behandeld die in de rest van het proefschrift voortdu-
rend zullen terugkeren. De materie in deze paragrafen is vrij abstract van aard en
lijkt verwijderd van het onderwerp van dit proefschrifr. Zij vormt echter een nood-
zakelijk fundament voor de navolgende hoofdstukken. In de slotparagraaf trek ik
conclusies over welke problemen van de democratie niet met opinieonderzoek
kunnen worden opgelost.

1 ANKERPUNTEN UIT HET VERLEDEN

a De oude Grieken'
Een hoofdstuk over directe democratie kan niet zonder het beroemdste voorbeeld
hiervan uit de Westerse geschiedenis, namelijk de directe democratieën die onge-
veer 250o jaar geleden ontstonden in Athene en enkele andere Griekse stad-staten.

i. De meeste gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit Hansen (i99i).
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Volgens de Atheense filosofen was politieke participatie niet slechts middel, maar
een essentieel doel. Alleen door te participeren in de politiek en zich in te zetten
voor het algemeen belang, kon de inwoner ten volle zijn kwaliteiten en capacitei-
ten ontwikkelen, en een goede en gelukkige burger worden. Aan de basis van het
democratische bouwwerk stond de volksvergadering, waarvan alle burgers lid wa-
ren.Z Ieder had recht daar het woord te voeren. De volksvergadering kwam ten-
minste 4o maal per jaar bijeen. Voor elke vergadering was een opkomst van min-
stens ó00o burgers vereist. De volksvergadering was echter bepaald niet het enige
orgaan van bestuur. De sleutel tot het volksbestuur was niet zozeer de volksverga-
dering zelf, maar waren de `Raad van 500' en de gerechtshoven.

The `Raad van 500' had tot taak maatregelen voor te stellen aan de volksvergade-
ring. Inde tijd dat de Atheense constitutie op zijn best was, was het eerder de Raad dan
de vollcsvergadering die effectief maatregelen formuleerde. Wel moest de laatste deze
goedkeuren. De samenstelling van de Raad werd bepaald door een combinatie van
verkiezing en loting. Elk van de i4o districten had recht op een aantal plaatsen in de
Raad naar rato van haar omvang. De districten kozen meer kandidaten die hen kon-
den vertegenwoordigen dan waar zij recht op hadden. Uit deze `pool' van kandidaten
werden vervolgens door loting de mensen geselecteerd die voor één jaar werden be-
noemd in de Raad. Niemand kon meer dan twee keer in zijn leven lid zijnvan de Raad.
Omdat 500 leden nog erg veel was om praktisch te kunnen werken, werd veel van het
feitelijke werk van de Raad gedaan door het `Committee van 50'. Dit werd samenge-
steld uit leden van de Raad. Per toerbeurt zat elk lid eentiende jaar in het Committee.
Door loting selecteerde het Committee dagelijks een andere voorzitter.

De gerechtshoven waren "the keystone of the whole democratic system", al-
dus Sabine.3 Zij spraken niet alleen recht, hun macht ging veel verder. Iedereen die
een wet van de volksvergadering onwettig achtte, bijvoorbeeld omdat deze in strijd
zou zijn met andere wetten of ten nadele zou zijn van het algemeen belang, kon
deze wet ter beoordeling voorleggen aan de gerechtshoven. Die konden vervolgens
besluiten de wet ongedaan te maken. Hierdoor kregen de gerechtshoven de facto
wetgevende macht. Bovendien konden de gerechtshoven magistraten of burgers
voor diverse onwenselijke gedragingen publiekelijk veroordelen. De samenstelling
van de gerechtshoven verliep als volgt. Ieder jaar werden er bij loting ó00o burgers
gekozen uit een `pool' van mensen van 3o jaar ofouder die zich vrijwillig aanmeld-
den. Op een dag dat een hofzitting had, konden degenen die dat wilden zich bui-
ten de rechtszaal melden. Via loting werd vervolgens bepaald wie van hen die dag
zitting zou nemen in het gerechtshof.

Z. Overigens moeten we bij `alle burgers' vooral niet denken aan alle volwassen van i8 jaar en
ouder. Als burger golden alleen (autochtone) mannen van Zo jaar en ouder. Vrouwen, slaven en (af-
stammelingen van) immigranten waren uitgesloten. Naar schatting telde de oude Atheense stadstaat
naar schatting zo'n 300.00o inwoners, maar golden slechts zo'n 30.000-45.00o van hen als burger.
3. Sabine en Thorson (i973), p. z4.
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Kortom, de volksvergadering vormde weliswaar de bron van legitimiteit, meer
veel van de beleidsvorming en discussie daarover vond elders plaats. En in die andere
fora was geen sprake van een zuivere directe democratie, maar van een soort represen-
tatie, zij het veel meer in de statistische dan in de politieke betekenis van het woord.
Door een combinatie van rotatie en loting probeerde men tot een goede steekproef
van de gehele burgerbevolking te komen die kon handelen namens die burgerbevol-
king. Anno heden zou niemand het parlement of de regering op deze wijze willen sa-
menstellen, want dat leidt tot de mogelijkheid dat incompetente mensen publieke
functies vervullen. Waarom legden de Atheners dan zoveel nadruk op loting en rota-
tie? Ondermeer omdat het leidde tot beter bestuur. De bestuurder van vandaag kon
de onderdaan van morgen zijn (en omgekeerd). Dat was een krachtige prikkel om re-
kening te houden met de belangen van de burgers. Maar de voorkeur voor loting en
rotatie kwam ook voort uit een diep wantrouwen van professionalisme. In principe
achtte men iedere burger voldoende toegerust om ellce politieke functie te vervullen.
Als professionals zich met het bestuur zouden gaan bemoeien, zou deze groep onver-
mijdelijk gaan domineren, want kennis en vaardigheid zijn een bron van macht die de
experts voordeel geeft. Door gebruik te makenvan loting en rotatie, werd voorkomen
dat experts de overhand zouden krijgen op `gewone' burgers.

De beroemdste criticus van de Atheense democratie is zonder twijfel Plato.
Zijn kritiek was juist gericht op dit gebrek aan competentie. Volgens hem bestond
er een objectief juiste wijze van staatsinrichting en -bestuur. Deze liet zich echter
niet makkelijk (her)kennen. Alleen de meest wijzen onder de mensen konden die
achterhalen door lange en systematische studie, en dus dienden zij als `filosoof-ko-
ning' aan het roer te staan van het `schip van staat'. Gewone mensen handelen op
basis van impulsen, sentimenten en vooroordelen en hen ontbreekt het aan kennis
van zaken. Daarnaast zag Plato nog een tweede tekortkoming van democratie, na-
melijk strijd tussen facties, tegenstelling en intrige, en nastreven van het eigenbe-
lang in plaats van het algemeen belang. De Atheense democratie was zeer competi-
tief. Weliswaar had in theorie iedereen het recht te spreken, maar in de praktijk
had slechts een kleine minderheid ook echt de moed daartoe, terwijl de rest zich
beperkte tot luisteren en stemmen. De volksvergadering werd gedomineerd door
een elite van welgestelde families die voldoende tijd hadden om hun contacten te
cultiveren en hun eigen belangen na te streven. Politieke strijd werd vaak een per-
soonlijke strijd, en tegenstanders werden niet zelden uit de weg geruimd door ver-
banning ofde dood. Sabine: "The very intimacy and pervasiveness of its life, which
was responsible for much ofthe moral greatness of the ideal, led to defects which
were the reverse of its virtues. In general the city-states were likely to be prey to fac-
tional quarrels and party rivalries whose bitterness was as intense as only a rivalry
between intimates can be."4

4. Sabine en Thorson (i973), p. 30.
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b Rousseau
In i762 publiceerde Jean-Jacques Rousseau zijn beroemde (en beruchte) `Du con-
trat social'. In dat boek is zijn uitgangspunt dat een mens alleen die wet hoeft te ge-
hoorzamen waarmee hij uit vrije wil heeft ingestemd. Niemand hoeft zich de wil van
een ander te laten opleggen. Het gaat erom "een vorm van samenleven te vinden
die met alle gemeenschappelijke kracht de persoon en de goederen van iedere deel-
genoot verdedigt en beschermt, en waarvoor ieder, in de vereniging met allen, toch
slechts aan zichzelf gehoorzaamt en even vrij blijft als tevoren."5 Dit lijkt een on-
mogelijke opgave. Toch kan het volgens Rousseau, namelijk als de burgers ener-
zijds afstand doen van hun individuele rechten en zich geheel ondergeschikt ma-
ken aan de wetten die het collectief vaststelt, maar zij anderzijds zelf kunnen
meebeslissen over de wetten die het collectief vaststelt (dit is het zogenaamde
maatschappelijk verdrag). Moet deze samenlevingsvorm een directe democratie
zijn? Ja, dat is onvermijdelijk. Alleen een directe democratie doet recht aan het uit-
gangspunt dat mensen uitsluitend wetten hoeven te gehoorzamen waarmee ze zelf
hebben ingestemd.

"De soevereiniteit kan niet worden vertegenwoordigd om dezelfde reden als waar-
om ze niet kan worden vervreemd; ze bestaat wezenlijk in de algemene wil en de wil
laat zich niet vertegenwoordigen [...] Iedere wet die het volk niet persoonlijk heeft
bekrachtigd, is nietig; het is helemaal geen wet. Het Engelse volk denkt vrij te zijn;
het vergist zich deerlijk, want het is dat slechts gedurende de verkiezing van de parle-
mentsleden: zodra die gekozen zijn, is het slaaf, is het niets."6

Zeer belangrijk is nu Rousseau's onderscheid tussen `wil van allen' (volonté de
tous) en `de algemene wil' (volonté générale). De eerste is de verzameling van af-
zonderlijke willen van de burgers, beschrijft als het ware het totaal van individuele
meningen. De `algemene wil' daarentegen is een door publieke discussie in de wet-
gevende vergadering bereikte overeenstemming over wat het beste is voor `het
volk'. Hierbij is `het volk' niet langer een verzameling van onderling verdeelde in-
dividuen, maar een abstractie, een organische eenheid met één ondeelbare wil. De
stap van `wil van allen' naar `algemene wil' is dus de stap van veelheid naar eenheid.
Volgens Rousseau is per definitie het belang van burgers het beste gediend met uit-
voering van de algemene wil, en het is daarom ook logisch dat iedereen uit vrije wil
zal instemmen met de algemene wil.

De grote vraag is natuurlijk deze: wat te doen als de wetgevende vergadering
onderling verdeeld is? Als bepaalde burgers het niet eens zijn met de algemene wil
die resulteert uit de vergadering, en blijven volharden in hun afwijkende mening?
Meer algemeen, via welke procedure kom je eigenlijk van de wil van allen tot de al-

5. Rousseau (i762), p. 56.
6. Rousseau (i762), p. i38.
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gemene wil? Het antwoord van Rousseau: "[U]it het tellen der stemmen komt de
uiting van de algemene wil naar voren."~ De algemene wil geefr uitdrukking aan
een gemeenschappelijk belang dat in de afzonderlijke willen terug te vinden is.
Neemt men van deze afzonderlijke willen "de plussen en minnen die elkaar ophef-
fen weg, dan blijft als som van de verschillen de algemene wil over."8 Om deze
procedure zo zuiver mogelijk te laten verrichten, moeten de burgers goed geïnfor-
meerd zijn, maar zouden zij niet onderling mogen overleggen. Er mogen geen klie-
ken of deelgroeperingen bestaan die één gezamenlijk standpunt innemen, want:

"Men kan in dat geval stellen dat er niet meer evenveel stemmen als mensen zijn,
maar slechts evenveel als er groeperingen zijn. De verschillen worden minder talrijk
en leveren een minder algemeen resultaat op [...j Om werkelijk de uitspraak van de
algemene wil te krijgen is het dus van belang dat er geen deelgroepering is in de staat
en dat iedere burger alleen vanuit zichzelf zijn mening geeft."9

Dat lijkt welhaast een kwantitatieve opiniepeiling! Maar helaas, ook bij opiniepei-
lingen vindt men vaak een verdeelde mening. Wat is dan de algemene wil? Om alge-
meen te zijn hoeft een wil volgens Rousseau niet altijd eenstemmig te zijn, maar hij
lijkt ervan uit te gaan dat een meerderheid van minimaal één wel noodzakelijk is. De
stem van de meerderheid verplicht de minderheid. Dit geeft echter een fundamen-
teel probleem ten opzichte van het uitgangspunt, want men kan zich "afvragen hoe
een mens vrij kan zijn én gedwongen zich te schikken naar wilsbestemmingen die
de zijne niet zijn. Hoe kunnen de tegenstanders vrij zijn én onderworpen aan wet-
ten waarmee zij niet hebben ingestemd?"'o Rousseau antwoordt hierop:

... dat de vraag verkeerd is gesteld. De burger stemt in met alle wetten, zelfs met die
welke men tegen zijn zin aanneemt en zelfs met die hem straffen als hij een ervan
durft te schenden. De onveranderlijke wil van alle leden van de staat is de algemene
wil; daardoor zijn zij burgers en vrije mensen [...] Wanneer dus de opvatting die te-
gengesteld is aan de mijne, de overhand heeft, bewijst die niets anders dan dat ik me
heb vergist, en dat wat ik voor de algemene wil hield, het niet was. Wanneer mijn
privé-opvatting de overhand zou hebben gehad, zou ik iets anders hebben gedaan
dan ik had gewild; juist dan zou ik niet vrij geweest zijn.""

Kortom, de minderheid heeft niet zozeer de pech dat ze haar zin niet krijgt, maar
de pech dat ze haar eigen belang niet kent. De algemene wil is onfeilbaar, maar het
volk helaas niet.

7. Rousseau (i7óz), p. i5i.
8. Rousseau (i7óz), p. 70.
g. Rousseau (i76z), p. 70.
io. Rousseau (i7óz), p.15o.
u. Rousseau (i76z), p. iSo~I.



j2 HET GEHEIM VAN DE BURGER

"Uit zichzelf wil het volk steeds het goede maar uit zichzelf ziet het dat niet altijd. De
algemene wil heeft steeds de juiste gerichtheid, maar het oordeel dat hem richting
geeft, is niet altijd verlicht. Men moet hem de dingen laten zien zoals zij zijn, soms
zoals zij hem moeten toeschijnen; hem de goede weg tonen die hij zoekt; hem be-
hoeden voor de verleiding van afzonderlijke willen; hem de concrete omstandig-
heden van tijd en plaats voor ogen stellen; de aantrekkingskracht van aanwezige en
tastbare voordelen afwegen tegen het gevaar van toekomstig en verborgen onheil.
De afzonderlijke personen zien het goede en verwerpen het; de gemeenschap wil het
goede en ziet het niet. Allen hebben evenzeer behoefte aan gidsen. Men moet de af-
zonderlijke personen verplichten hun wil naar hun rede te schikken; men moet de
gemeenschap leren te ontdekken wat ze wi1.12

Blijkbaar kan het volk dus het algemeen belang verkeerd inschatten. Dat ontkracht
de stelling dat de wil van de meerderheid gelijk is aan de algemene wil. Rousseau
schrijft inderdaad dat "niet zozeer het aantal stemmen de wil algemeen maakt, als
wel het gemeenschappelijk belang dat hen tot eenheid brengt."'3 Maar wie wijst
dan aan wat de algemene wil is? Wie zijn dan die gidsen uit het vorige citaat?

"Om de beste samenlevingsregels voor naties te ontdekken, zou een alles over-
treffend intellect nodig zijn, dat alle harsttochten van de mensen doorziet en zelf er
geen enkele ondergaat, dat geen enkele band met onze natuur heeft maar haar toch
volledig doorgrondt, wiens welzijn onafhankelijk is van ons maar zich wel voor dat
van ons wil inzetten; dat, ten slotte, zich in de loop der tijden een ver weg gelegen
roem weet te bereiden, door in de ene eeuw te werken en in een andere daarvan het
genot te smaken. Goden zouden er nodig zijn om de mensen wetten te geven."'a

Hier introduceert Rousseau de figuur van de wetgever, een even wijs als onbaat-
zuchtig man, die tot taak heeft verstandige wetten voor te stellen aan de volksver-
gadering. Echter, deze worden pas daadwerkelijk wet als ze de instemming krijgen
van het volk en daarmee de algemene wil zijn geworden. Dit zou kunnen resulte-
ren in een pleidooi voor veelvuldige communicatie en overtuiging (of zoals men
tegenwoordig placht te zeggen, "het beter uitleggen"). Rousseau lijkt daar echter
geen hoge verwachtingen van te hebben.

"De wijzen die in hun eigen taal tot het gewone volk willen spreken in plaats van in
volkstaal, zouden niet begrepen worden. Welnu, er zijn tal van gedachten die
onmogelijk in de taal van het volk zijn om te zetten. Te algemene gezichtspunten en
te ver verwijderde doelstellingen liggen eveneens buiten zijn bereik. Omdat ieder in-
dividu slechts waarde hecht aan een regeringsvoornemen dat op zijn bijzonder be-
lang betrekking heeft, heeft het nauwelijks oog voor de voordelen die hem ten deel
vallen door de voortdurende opofferingen die goede wetten opleggen."'S

i2. Rousseau (i7óz), p. 8oh.
~3. Rousseau (i762), p. 73.
i4. Rousseau (i7ói), p. 8i.
i5. Rousseau (i762), p. 83~4.
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Hoe kan, gegeven deze situatie, de wetgever toch - zonder dwang of overtuiging -
de instemming van het volkbewerkstelligen? Het gaat hier om grootheid van geest.
"Grootheid van geest is het ware wonder dat van de roeping van de wetgever moet
getuigen".i6

Aldus Rousseau. Het is opvallend dat hij begint met een door-en-door demo-
cratisch uitgangspunt, maar dat de redenering uiteindelijk leidt naar een haast bo-
venmenselijk wijze wetgever die sterk doet denken aan de filosoof-koning van Pla-
to, die anti-democratische bestuurder bij uitstek. Hoe zeer de gedachtegang uit
`Het maatschappelijk verdrag' kan ontsporen, werd enkele decennia later duidelijk
met de terreur van Robespierre en de zijnen. Het boek bevat ook nogal wat incon-
sistenties. Uiteraard moet men voor een juiste waardering van `Het maatschap-
pelijk verdrag' wel rekening houden met de tijd en de samenleving waarin Rous-
seau zijn boek schreef. Men kan inzichten die bedoeld zijn voor een zeer
kleinschalige directe democratie in een wereld waar de koning, de kerk en aristo-
craten het altijd voor het zeggen hebben gehad, niet zomaar beoordelen en bekriti-
seren vanuit de ervaringen en problemen in de huidige grootschalige natie-staten,
waarin de politiek is doorgedrongen tot vele maatschappelijke terreinen. Dat ge-
zegd hebbende, wil ik wel drie centrale - overigens soms wat impliciete - ver-
onderstellingen uit zijn werk lichten, en die in de volgende drie paragrafen nader
toetsen aan actuele kennis en inzichten. Deze veronderstellingen zijn:

~ startpunt van het democratisch proces is dat mensen een opvatting hebben
van wat er moet gebeuren;

~ als we deze opvattingen op de juiste manier bewerken en aggregeren, resul-
teert dit in een algemene wil waarmee iedereen zal instemmen;

~ sommige mensen, bijvoorbeeld bepaalde wijze leiders of experts, zijn beter in
staat om deze algemene wil te zien ofte ontdekken dan anderen;

2 LIGGEN POLITIEKE OPVATTINGEN REEDS KLAAR?

Wat is het beginpunt van het politieke proces? Liggen bij de burgers reeds opvattin-
gen klaar over `wat te doen', die vervolgens geaggregeerd kunnen worden tot een al-
gemene wil? Dat zou men kunnen lezen in de uitspraak van Rousseau dat "uit het
tellen der stemmen [...] de uiting van de algemene wil naar voren [komt]." Toch is
deze volgorde niet vanzelfsprekend. Mensen worden natuurlijk niet geboren met
politieke opinies. Die ontstaan pas als men zich gaat verdiepen in wat er speelt in sa-
menleving en politiek, wat mogelijke en courante beleidsopties zijn, één en ander
spiegelt aan de eigen levensomstandigheden, aan wat anderen willen, enzovoort.
Men zou daarom evenzeer kunnen betogen dat een individuele wil pas kan ont-

i6. Rousseau (i76z), p. 85.
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staan nadatmen is geconfronteerd met concurrerende voorstellingen van `de alge-
mene wil'. De vraag is dus wat er eerder was: de individuele wil of (voorstelling van)
de algemene wil? Meer algemeen: wat zijn eigenlijk de determinanten van een indi-
viduele wil? Het is noodzakelijk enige filosofische aandacht te besteden aan deze
fundamentele vragen. Onderdeel hiervan zijn enkele pagina's over (psychoanalyti-
sche) ideeën die op het eerste gezicht niets te maken hebben met politiek ofopinie-
onderzoek. Ze zullen in de loop van dit boek echter goed van pas komen.. .

Laten we beginnen met de vaststelling dat een individuele wil, dat wil zeggen,
een wil over wat de staat moet doen, pas ontstaat op het moment dat men positie
kiest in de vigerende politieke discours. Dit behoeft uitleg. Het begrip discours is
onlosmakelijk verbonden met de naam Foucault. Een discours is in zijn omschrij-
ving een wijze van spreken over een bepaalde praktijk waarmee dat discours is ver-
bonden. Het is een structuur van gesproken en geschreven woorden die een be-
paalde samenhang en regelmaat vertoont. In discours komt men steeds dezelfde
ideeën, meningen, verbanden, wijzen van denken tegen. Een voorbeeld is het dis-
cours over deregulering. Dit is een wijze van spreken waarin men een bepaalde
probleemanalyse tegenkomt (er zijn teveel regels, burgers worden betutteld, ver-
nieuwing wordt gefrustreerd), waarin men vaak bepaalde argumenten en redene-
ringen tegenkomt (dit komt doordat de politiek alles wil beheersen, doordat amb-
tenaren dol zijn op regels maken), en waarin ook bepaalde oplossingen worden
gesuggereerd (afschaffen van nutteloze regels, inkrimpen van de staat). Zodra men
één element hoort dat typerend is voor dit discours (bijvoorbeeld `de verstikkende
circulairestroom van het Ministerie van OCW'), weet men al met welk discours
men waarschijnlijk van doen heeft. De kans is groot dat spoedig andere begrippen
en redeneringen volgen die horen bij dit discours. Mijn individuele wil aangaande
deregulering ontstaat op het moment dat ik in dit politieke discours positie kies.

De filosofische reikwijdte van het discoursbegrip gaat echter veel verder dan
het domein van de politiek. Bij Foucault gaat het om alle spreken en schrijven, niet
alleen het politieke. Essentieel is nu dat een discours zowel subjecten als objecten
constitueert. Een discours is geen afspiegeling van de werkelijkheid, maar in het
discours krijgt de werkelijkheid juist zijn vorm. Eerst is er het discours, en vervol-
gens `zien' we allemaal `bewijzen' voor dat discours (in bovengenoemd politiek
voorbeeld: opeens `zien' we overal regelzuchtige ambtenaren). Door de woorden
en indelingen diewe gebruiken, kunnen we de onderscheidingen maken waardoor
de werkelijkheid haar contouren krijgt. Zonder een discursieve orde zou de werke-
lijkheid tot ons komen als een ongedifferentieerde en betekenisloze chaos van zin-
tuiglijke waarnemingen. Het geheel aan taal en discours dat in de wereld circuleert,
noemt de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan de symbolische orde. Wie op-
groeit, wordt geconfronteerd met de categorieën en verhalen die rondgaan in de
wereld, en kiest positie door zich te identificeren met bepaalde categorieën en ver-
halen en zich te distantiëren van andere. Hij voegt zich dus in de symbolische orde
in, en wordt zo een individu met een bepaalde identiteit.
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Het is belangrijk het vormend karakter van dit proces te erkennen. Het is niet
zo dat men eerst introspectief kijkt naar de eigen gevoelens en meningen, vervol-
gens beziet welke categorieën de symbolische orde aanreikt om deze in uit te druk-
ken, en tenslotte - het geheel overziend - besluit te kiezen voor een bepaalde posi-
tiebepaling in de symbolische orde. Dat impliceert namelijk dat men voorafgaand
aan de taal de eigen gevoelens en meningen reeds zou kunnen benoemen, en dat is
per definitie onmogelijk. Het is andersom. Het individu wordt eerst geconfron-
teerd met concrete uitingen van taal en discours, vervolgens ervaart hij dat hij zich
in bepaalde uitingen wél herkent en in andere niet, en tenslotte benoemt hij vanuit
die ervaring zijn eigen gevoelens en meningen. Het is hetzelfde als dat men zichzelf
pas kan beschouwen als iemand die oesters al dan niet lekker vindt nadat men
daadwerkelijk oesters heeft geproefd. Het is door dit proces van spiegeling aan de
symbolische orde dat de eigen identiteit zich uitkristalliseert. In wezen transfor-
meert het individu hierdoor dus tot een ander persoon, doordat hij in dit proces
nieuwe gevoelens en meningen ontdekt en vervolgens op zichzelf van toepassing
verklaart.'~ Als ik me verdiep in een nieuw politiek discours en vervolgens daarin
mijn standpunt bepaal, ben ik na afloop dus niet meer exact dezelfde persoon als
daarvoor. Mijn identiteit is licht veranderd.

Concluderend, in deze visie is het subject het resultaat van een reeks identifi-
caties met categorieën en discours in de symbolische orde. Ofom het in post-struc-
turalistische termen uit te drukken: het subject is een bundel van `subjectposities'.
Niet minder, maar ook niet meer. Foucault is de bekendste vertegenwoordiger van
deze denkrichting. Zijn belangrijkste werken zijn (quasi)historische beschrijvin-
gen van hoe in heden en verleden de identiteit van mensen in feite werd bepaald
door discours en daarmee verbonden machtspraktijken. Dit bracht Foucault ertoe
(de idee van) het autonome individu dood te verklaren.

Hoe inzichtgevend deze visie ook is, toch kan dit nooit het hele verhaal zijn. Een
reductie van het individu tot subjectposities laat veel vragen onbeantwoord. Waar-
om kiest iemand voor de ene subjectpositie en niet voor de andere? Wat is de sta-
tus van een mens vóórdat het proces van subjectivering begint (denk aan een jong
kind)? Ook overtuigt deze visie op het intuïtieve vlak niet. Wie zou zichzelf in alle
ernst beschouwen als niet meer dan de reactie op wat anderen zeggen...? Wat ont-
breekt, is de invloed die uitgaat vanuit de werkelijkheid buiten de taal op processen
van identificatie en subjectivering. Taal is maar een armoedig surrogaat. De
werkelijkheid is altijd rijker, gevarieerder, anders dan wat we in taal kunnen van-
gen. Altijd is er een surplus aan realiteit dat ontsnapt aan pogingen deze adequaat

i7. Dit gaat kan gepaard gaan met een kleine vorm van geschiedvervalsing; in retrospectief ineent
men te zien dat men de betreffende gevoelens en attitudes altijd al had, en vindt dus een herbe-
schrijving van de eigen geschiedenis plaats.
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te beschrijven. Woorden schieten altijd tekort. Dit is niet alleen een feitelijke erva-
ring die iedereen zal herkennen, maar wordt ook gedicteerd door de logica van re-
presentatie. Taal is een vorm van representatie, en kenmerkend voor representatie
is dat een afstand wordt gecreëerd tussen de representatie (taal, symbolen, dis-

cours, ofwel betekenaars) en het gerepresenteerde (datgene waarnaar wordt ver-
wezen, ofivel het betekende). Representaties kennen altijd een tekort ten opzichte
van de volle rijkdom van het gerepresenteerde (en eventueel ook een overschot aan
betekenissen die in het gerepresenteerde niet aanwezig zijn). Het enige dat die vol-
le rijkdom wél volledig en één-op-één tot uitdrukking brengt, is het gerepresen-
teerde zélf. Kortom, er is een onoverbrugbare kloof tussen de taal en hetgeen waar-
over gesproken wordt. Men kan hooguit stellen dat de ene representatie dichter
lijkt te naderen aan wat men wil benoemen dan de andere, dat het ene woord beter

lijkt te passen dan het andere.
Het werk van Jacques Lacan valt nu te begrijpen als een poging te doorgron-

den welke consequenties deze principiële beperking van taal heeft voor de produ-

centen van taal zelf, in casu de mens.i8 In zekere zin toont Lacan zich hiermee de te-
genvoeter van Foucault. Terwijl Foucault beschrijft hoe het individu succesvol
wordt gevangen en ingeweven in het web van de symbolische orde, richt Lacan

zich juist op datgene in het individu dat steeds weer aan die orde lijkt te ontsnap-
pen. Alle werkelijkheid buiten de taal en beelden noemt Lacan `le Réel'.'9 Van het

reële kan men per definitie niet meer zeggen dan `dat het er is'. Men kan wel trach-
ten terrein op het reële te veroveren door de fenomenen die daarin optreden te be-

noemen, en daarmee in te lijven in de symbolische orde, maar dat lukt nooit volle-

dig. Altijd is er een surplus aan rijkdom dat ontsnapt. Waar het nu om gaat, is dat
het reële zich niet alleen in de wereld, maar ook in de mens zélfbevindt. Wie zich-

zelf tracht te representeren door zich te identificeren met bepaalde categorieën in

de symbolische orde, zal maar ten dele slagen. Een mens is altijd meer, minder en

anders dan de woorden die hem beschrijven. Dat betekent dat wie zichzelf repre-

senteert in de termen van de symbolische orde, niet alleen iets over zichzelf ont-
hult, maar tegelijkertijd iets van zichzelf verhult, namelijk datgene dat niet gezegd

wordt, dat zich onttrekt aan de poging tot symbolisering. Dit niet gezegde surplus

nestelt zich vervolgens in het onbewuste, vormt daar als het ware een verzwegen
tweede verhaal, en kan van daaruit invloed uitoefenen op het latere spreken van

i8. Het werk van Lacan is erkend zeer moeilijk. Het enigmatische karakter van zijn werk is ten

dele ook welbewust. Deze alinea's zijn daarom gebaseerd op secundaire literatuur, met name

Mooij (i975), Moyaert (i98i), ~iiek (i989), Nobus (i998) en Stavrakakis (i999). Deze laatste publi-

catie is zondermeer het beste beginpunt voor wie zich wenst te verdiepen voor de relevantie van La-

can voor het politieke.
i9. Beelden horen overigens niet tot de symbolische orde maar tot wat Lacan aanduidt als de ima-

ginaire orde. In principe is het reële negatief gedefinieerd, namelijk als datgene wat niet behoort tot

de symbolische of imaginaire orde. Op deze plaats is het echter niet noodzakelijk aandacht te beste-

den aan de imaginaire orde.
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het individu. De intrede in de symbolische orde gaat daarom altijd gepaard gaat
met een zekere vervreemding van het individu ten opzichte van zichzelf. De intre-
de inaugureert een zekere gespletenheid. Iemands (zelf)representatie valt nooit ge-
heel samen met wie hij is. Deze gespletenheid - zo men wil kloof- behoort tot de
essentie van de (symboliserende) mens.

Wat is precies datgene dat zich kennelijk niet laat vangen in de symbolische
orde, maar wel onderdeel uitmaakt van de mens? Dat is per definitie niet benoem-
baar. Het heeft volgens Lacan echter de grondstructuur van een verlangen dat
voortkomt uit een gevoel van gemis (`manque'), en dat is gericht op (verkrijgen van)
een onbepaald object, in de verwachting dat zulks resulteert in opheffen van het ge-
mis en `heelwording'. Deze formulering vergt enige toelichting. Allereerst het ver-
langen. Waar komt dat vandaan? Het ontstaan van dit verlangen heeft twee nauw-
verwante oorzaken. In zijn algemeenheid is dit het gevolg van het gebruiken van taal
als zodanig. Zodra men gaat symboliseren, gaat er iets verloren, namelijk de onmid-
dellijke presentie en beleving van hetgeen wordt gesymboliseerd. Daarvoor in de
plaats komt het surrogaat van de taal. Door de intrede in de taal is de mens dus ver-
oordeeld tot het verlies van het nog niet benoemde object - ook wel het primordia-
le object genoemd. (Overigens, als Lacan spreekt van een `object', moet men daarbij
niet perse aan een ding denken. Een object kan alles zijn dat onderwerp van verlan-
gen is, dus ook een persoon). Een tweede, meer specifieke oorzaak is de verbreking
van de symbiotische twee-eenheid van moeder en kind. Hierdoor ontstaat voor het
kind een gevoel van gemis dat opnieuw een verlangen veroorzaakt. Dit verlangen is
gericht op het onbepaalde object dat de vader kennelijk wel heeft en het kind niet.2O
Als het kind dit onbepaalde object óók zou hebben, zou voor de moeder de reden
voor haar (tijdelijke) afwezigheid vervallen, kan het kind weer `alles' voor haar zijn,
en kan dus de verloren gegane twee-eenheid worden hersteld. Zoals gezegd is op on-
bewust niveau het object van verlangen onbepaald (Lacan noemt dit onbepaalde
object het `objet petit a'). Op bewust niveau daarentegen hecht het verlangen zich
aan allerlei concrete objecten ("Als ik zus ofzo bereik ofkrijg, dan zal alles goed wor-
den"). Echter, als dat eenmaal wordt bereikt, kan dit wel tijdelijk bevrediging geven,
maar onmogelijk het verlangen duurzaam wegnemen, want dat vereist dat het initi-
ële verlies van het primordiale object en de twee-eenheid ongedaan gemaakt zou
worden. Gevolg is dat iedere keer als men het gestelde doel heeft bereikt, men er-
vaart dat het gevoel van verlies desondanks niet werkelijk verdwijnt. Het verlangen
blijft dus voortbestaan en zal zich aan een ander streven gaan hechten.

De energetische bron waardoor uberhaupt de continue aandrang ontstaat het
gemis op te heffen, die daarvan in feite de drijfveer is, wordt door Lacan aangeduid
als `jouissance'. Dit is een ondefinieerbare maar constante levensdrift gericht op de
afwezigheid van spanning en het genot en de gelukzaligheid die ontstaan bij herstel

zo. In de psychoanalyse doorgaans aangeduid als de `fallus'
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van de verloren gegane `heelheid' en twee-eenheid.Z' Deze affectieve bron in het re-

ële vormt als het ware de substantiële tegenspeler van de symbolische orde. Beide
beïnvloeden elkaar wederzijds. In de woorden van Stavrakakis: "[T]hese are dis-
tinct but not isolated realms. The affective and jouissance have to be seen as shifted
and directed by the symbolic order, by the order of representation, which is in turn
dislocated and distorted by their pressure, by the persistence of the drive and the
irreducibility of [jouissance]."2- Het is via jouissance dat passie een plaats kan krij-
gen in de politiek.

Concluderend, een individu is meer dan alleen subjectposities. In het reële
van ieder mens liggen krachten verscholen die van invloed zijn op hoe hij spreekt
en handelt, en dus ook op de subjectposities die hij inneemt. Dit spreken en hande-

len vormt zich naar de mal van gemis en verlangen naar een onbepaald object dat
het gemis kan wegnemen. Welke concrete gedaante verlangen en object aannemen,
is discursief bepaald en dus contingent.

Waarom zoveel aandacht voor Lacan? Ten eerste als contrapunt op de meer be-

kende ideeën van Foucault, ten tweede omdat Lacan de grote inspiratiebron is
voor de hedendaagse psychoanalytisch geïnspireerde politieke filosofie, die later
aan bod zal komen. Immers, de stelling dat de mens wordt gedreven door een
voortdurend verlangen een gemis op te heffen, heeft overduidelijk implicaties
voor het politieke... Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen. Op deze plaats
gaat het om het volgende. Ook wie het niet met alle details van Lacans analyse eens

is, zal wel beamen dat er in ieder individu sprake is van een bepaalde buitentalige
realiteit van gevoelens ofsensaties die invloed kunnen hebben op zijn attitudes.2j

Wáár in lichaam of psyche we die exact moeten lokaliseren, daarover kan men
twisten, maar dát ze bestaan en van invloed zijn, zullen weinigen bestrijden. Daar-

om staat elke opinie met één been in de discursieve werkelijkheid die wordt gecreëerd

door de taal, en met het anderebeen in de (lichamelijke ofpsychische ) realiteit buiten
de taal. Men zou ook kunnen stellen dat individuele opinies ontstaan in de kloof

tussen taal en de (lichamelijke of psychische) realiteit buiten de taal. Een opinie
wordt daarmee een moeilijk ontwarbare kluwen van discours en niet-discours.
Vaak is onduidelijk waar de één ophoudt en de ander begint. Juist het ontwarren

van deze knoop is onderwerp van voortdurende discussie. Maar het is in ieder ge-

zr. Jouissance is een term die bij Lacan afhankelijk van de context verschillende betekenisnuances

aanneemt. Zo zijn er een aantal contexten waarin jouissance niet louter een euforische staat is maar

de grens tussen genot en pijn moeilijk te trekken is, zoals bijvoorbeeld bij een seksueel orgasme of

een sporter die zijn grenzen verlegt. Stavrakakis spreekt van "a satisfaction so excessive and charged

that it becomes painful." (zoo5, p. 7z) Zie Evans (r998) voor een eenvoudige uitleg van de verschil-

lende betekenissen van jouissance.
zz. Stavrakakis (zoo5), p. 75.
z3. Zie voor de invloed van specifiek neurobiologische processen op politieke attitudes het werk

van Marcus.
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val te simpel om elke mening te reduceren tot slechts een symptoom van de vige-
rende discours. In de woorden van Lacan-aanhanger Ziiek: "The true undertaking
is not the identification ofreality as symbolic fiction, but to show that there can be
something in symbolic fiction which is more than fiction."

Terug naar Rousseau en de politiek. Bestaat er nu wel ofniet een individuele
wil die voorafgaat aan de politiek? Na voorgaande beschouwing is de oplossing
eenvoudig. Parallel aan de vorige alinea: iedere politieke opinie staat met één been
in de werkelijkheid buiten het politieke discours, en met het andere been in de dis-
cursieve werkelijkheid die wordt gecreëerd door het politieke discours. Analytisch
uiteengedacht verloopt de vorming van een individuele politieke wil als volgt:

~ in den beginne heeft de burger bepaalde verlangens, gevoelens of ervaringen
ten aanzien van omstandigheden in zijn concrete leefomgeving. Dat kan een
specifiek gevoel zijn (`Ik voel me in die straat niet veilig' `Ik kom niet rond van
mijn salaris'), maar ook een amorf gevoel van onbehagen of een onbestemd
verlangen waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Deze mentale realiteit vormt
de ruwe grondstof die in potentie kan worden bewerkt tot politiek relevante
wensen, maar vooralsnog geen politieke betekenis heeft omdat zij niet als zo-
danig wordt gearticuleerd;

~ in het politieke domein worden nu beelden van de samenleving en keuzes
voor `wat te doen' geproduceerd en gedissemineerd (`Meer blauw op straat',
`Lagere belasting'). Burgers spiegelen deze aan hun verlangens, gevoelens en
ervaringen, en vormen zich een bepaalde voorkeur ten aanzien van deze be-
leidsopties, dat wil zeggen, een bepaalde wil ten aanzien van het handelen van
de staat. Burgers `bekennen' zich tot de vigerende politieke discours.

Waar exact de grens te trekken tussen buiten-politieke realiteit en politiek discours is
vaag. Waarschijnlijk zijn beide enigermate met elkaar verweven. We zouden kunnen
concluderen dat de individuele wil ergens ontstaat in de ruimte tussen enerzijds de
pool van de politieke discours over `wat te doen' en anderzijds de pool van de indivi-
duele, buiten-politieke verlangens, gevoelens en ervaringen. Het is noodzakelijk deze
tweede pool in de beschouwing te betrekken. Alleen zo valt te verklaren dat de één een
voorkeur ontwikkelt voor de WD, voor strenger straffen, voor lagere belasting et ce-
tera, terwijl de ander- die is `blootgesteld' aan hetzelfde politieke discours - een voor-
keur ontwikkelt voor de PvdA, voor meer jeugdzorg, meer redistributie, enzovoort.

Dan een ander punt. Er is één determinant van de individuele wil die specifie-
ke aandacht verdient, namelijk de voorstelling van de algemene wil. Als een indivi-
duele burger hecht aan het voortbestaan van de politieke gemeenschap waarvan
hij lid is, zal hij willen weten wat `de algemene wil' is, zodat hij deze kan meewegen
bij de bepaling van zijn individuele wil. Hierdoorwordt de voorstelling van die alge-
mene wil een noodzakelijk ingrediënt voor de individuele politieke wilsbepaling. Het
beeld van lineariteit in de vorming van de algemene wil dat Rousseau lijkt te sugge-
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reren, moet in dat geval worden vervangen door een beeld van circulariteit. De
voorstelling van de algemene wil die resulteert uit een eerste inventarisatie van de
individuele willen, kan voor burgers namelijk aanleiding zijn om hun initiële

voorkeuren bij te stellen (en voor de staat om zijn initiële voorstellen bij te stellen).

Er ontstaat dus een dynamiek van wederzijdse beïnvloeding tussen individuele
willen en (voorstelling van) de algemene wil. Deze dynamiek komt in theorie pas
ten einde als de voorstelling van de algemene wil voor geen enkele burger meer
aanleiding vormt zijn individuele wil nog bij te stellen (en in praktijk meestal eer-
der, omdat we niet eeuwig de tijd hebben, maar op een gegeven moment domweg
moeten besluiten `wat te doen'). De algemene wil is dus een synthese die geleidelijk

aan uitkristalliseert in de discursieve ruimte tussen de polen van burgers enerzijds
en staat anderzijds.~ Maar nogmaals, wat uiteindelijk haar concrete gedaante zal

zijn, hangt mede af van hoe de werkelijkheid buiten politiek en discours inwerkt

op deze dynamiek van individuele wil en algemene wil.
Tot slot, als op bovengenoemde wijze individuele willen ontstaan, is in feite een

nieuw stukje politieke realiteit gecreëerd. Ten eerste is een ruwe grondstof van ver-
langen, gevoelens en ervaringen bewerkt tot individuele willen met (potentiële) be-

tekenis voor de staat. Ten tweede zijn (een aantal) burgers veranderd. Waren zij eerst

mensen `zonder mening', nu hebben zij een politieke mening over het onderwerp in
kwestie. Belangrijk is om te constateren dat er vervolgens een bepaalde mentale sedi-

mentatie zal plaatsvinden. Dat wil zeggen, gesteld dat het individu niet al te vergeet-

achtig is, wordt deze politieke mening in zijn geheugen opgeslagen en onderdeel van

zijn identiteit. Bij een volgende politieke discussie over dit onderwerp, is hij dus geen

onbeschreven blad meer, maar kan hij voortbouwen op de eerder gevormde mening

(ofde daarvan nog resterende mentale sporen). Bij een volgende politieke discussie

kan dus wel sprake zijn van onthulling van een reeds bestaande politieke opvatting

(zij het dat de kwestie nooit exact dezelfde is als de vorige keer dat erover werd ge-
sproken, en enige modificatie aan de actuele situatie wellicht noodzakelijk is). Naar-

mate men meer politieke ervaring heeft, accumuleren zich (de sporen van) eerder in-

genomen standpunten. Elk volgend politiek debat wordt dus steeds minder een

gebeurtenis waarin een nieuwe individuele wil wordt gevormd, en steeds meer een

gebeurtenis waarin een reeds bestaande individuele wil wordt onthuld.

3 VAN INDIVIDUELE WIL NAAR ALGEMENE WIL

We hebben inmiddels een verzameling individuele willen. De vraag is nu hoe deze

individuele willen te aggregeren tot een algemene wil. Welke stemprocedure zou-

den we daarvoor moeten hanteren? Deze vraag is een triviale kwestie als er - zoals

z4. Of, daar burgers en staat in een directe democratie fysiek dezelfde zijn, tussen de pool van het

eigenbelang en de pool van het (voorgestelde) belang van de gemeenschap als geheel.
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Rousseau veronderstelt - een algemene wil bestaat waarmee iedereen vrijwillig zal
instemmen. Stemmen is dan in feite overbodig want iedereen is vóór. Kennelijk
meent Rousseau dat er een `beste oplossing' mogelijk is waarbij iedereen wint en
niemand verliest (want anders zouden er wel mensen zijn die niet vrijwillig in-
stemmen). De vraag is of dit een reële veronderstelling is.

a Bestaat er een beste oplossing?
Mueller onderscheidt twee typen van collectieve besluiten:~5

~ allocatieve besluiten. Dit zijn `positive sum games' waarbij een besluit moge-
lijk is waarin alle betrokkenen winnen. Voorbeeld hiervan zijn vaak te vinden
bij de introductie van publieke goederen, met name op het gebied veiligheid.
Het besluit tot invoeren van een politiemacht ter bescherming van eigendom
en veiligheid van de burgers, bijvoorbeeld gefinancierd naar draagkracht, zal
voor alle burgers meer baten dan kosten opleveren in vergelijking tot de pre-
Hobbesiaanse `war of all against all'. Dit besluit kent dus geen verliezers. (Bij
dit type besluiten kan overigens onderscheid worden gemaakt tussen beslui-
ten waarbij iedereen volledig krijgt wat hij wil, en dus niemand enige conces-
sie hoeft te doen, en besluiten waarbij niet iedereen krijgt wat hij oorspronke-
lijk wilde, maar wel iedereen er op vooruit gaat.)

~ redistributieve besluiten. Dit zijn `zero sum games' waarbij alleen een besluit
mogelijk is waarin sommigen zullen winnen en anderen verliezen. Een voor-
beeld hiervan is herverdeling van belasting. Als men bijvoorbeeld besluit om
de kosten van genoemde politiemacht voortaan anders te verdelen dan tot op
heden het geval was, betekent dit dat sommigen meer gaan betalen en anderen
minder. Wat de één wint, verliest de ander.

Het voorbeeld vande politiemacht maakt overigens duidelijkdat het onderscheid tus-
sen allocatieve en redistributieve besluiten meeranalytisch dan reëel is. In beleidsvoor-
stellen gaan de voorgestelde publieke voorziening en de wijze waarop die gefinan-
cierd zal worden meestal samen in één `beleidsarrangement'. Daarom ishet misschien
beter te spreken van een allocatieve component en een redistributieve component.

Rousseau lijkt nu alleen oog te hebben voor de allocatieve componentvan po-
litieke issues. In `Het maatschappelijk verdrag' is uiteindelijk elke politieke kwestie
een `positive sum game'. Als iemand het oneens is met een besluit, wil dat niet zeg-
gen dat dit besluit blijkbaar toch een verliezer kent, maar dat hij `niet verlicht' is,
niet ziet dat hij met dit besluit wel degelijk wint. Maar zelfs oppervlakkige waarne-
ming is genoeg om te constateren dat de politiek van alledag over redistributie

z5. Mueller (aoo3).
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gaat. Sterker nog, dit wordt bevorderd door de stemregel die Rousseau voorstaat,
namelijk de eenvoudige meerderheidsregel.Zb Die vormt een prikkel voor de meer-
derheid om de redistributieve component van een politiek besluit te ma~cimalise-
ren, bijvoorbeeld door van de minderheid te verlangen dat zij een groter deel be-
taalt van de gewenste publieke voorzieningen. Mueller concludeert:

"[E]ven if the emergence of states is better explained as cooperative efforts under-
taken to benefit all members of the community rather than as a power move by one
group in society to exploit the rest, it is now clear that the use of majority rule to
make collective decisions must transform the state at least in part into a redis-
tributive state. Since all modern democracies use the majority rule to a considerable
degree to make collective decisions - indeed the majority rule is often regarded as
the mark of a democratic form of government - all modern democratic states must
be redistributive states in part, ofnot in toto."2~

Het is zelfs nog sterker: bij een eenvoudige meerderheidsregel zal de meerderheid
geen genoegen nemen met slechts een klein aantal verliezers, maar zal zij dit aantal
ma~cimaliseren tot de helft min één. De groep van verliezers is dan maximaal in
omvang en daarmee `de buit' voor de meerderheid in termen van redistributie
maximaal, terwijl de laatste groep nog net voldoende groot is om te gelden als
meerderheid, zodat zij haar wil kan opleggen aan de minderheid. ZS Overigens is
wel de vraag in hoeverre dit in praktijk ook altijd zal gebeuren. Er kunnen andere
factoren zijn die tot coulanter gedrag van de meerderheid leiden.

Kortom, verreweg de meeste politieke kwesties zijn `zero sum games' met
winnaars en verliezers. Dit is ook logisch, want voor `positive sum games' is hele-
maal geen politiek of overheid nodig. De betrokkenen hebben dan allang zelf ge-
calculeerd dat ze er baat bij hebben gezamenlijk dit allocatieve besluit te nemen.
Als politiek alleen zou gaan over allocatieve kwesties, waarom zou je dan uber-
haupt nog democratie nodig hebben? Laat de deskundigen dan die beste oplossing
identificeren en vervolgens zal iedereen daar gaarne mee akkoord gaan.

Nu is het bovenstaande een nogal rechtlijnige redenering waarin geen aan-
dacht is besteed aan de rol van deliberatie en de convergentie tussen individuele
willen en algemene wil die hierdoor kan ontstaan. Want maakt deliberatie het niet
mogelijk dat allen gaan inzien dat een bepaalde redistributie op termijn in ieders
voordeel is? Dat een verlies op korte termijn getuigt van welbegrepen eigenbelang,
omdat het per saldo resulteert in winst op langere termijn? Heeft bijvoorbeeld uit-

26. Alleen voor de totstandkoming van het maatschappelijk verdrag, dus de `uitruil' tussen indi-
viduele rechten en stemrecht in de vergadering, geldt bij Rousseau de unanimiteitsregel.
27. Mueller (2003), p. 84.
28. Hiermee congruent is de empirische observatie dat in representatieve democratieën de rege-
rende coalitie doorgaans geen brede, `oversized coalitie' is, maar een `minimal winning coalition',
dat wil zeggen een coalitie die steunt op het kleinst mogelijke aantal partijen~zetels dat nodig is om
de meerderheid in het parlement te behalen.
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eindelijk niet iedereen voordeel bij herverdeling van welvaart, omdat dit leidt tot
een stabieler en veiliger samenleving? Is deliberatie niet een vorm van wederzijdse
verlichting waardoor wat in eerste instantie een `zero sum game' leek alsnog kan
worden veranderd in een `positive sum game'? Dat is inderdaad niet uitgesloten.
Deliberatie kán resulteren in een consensus ofcompromis waarmee iedereen vrij-
willig zal instemmen. Het is dus altijd nuttig te onderzoeken ofdeze mogelijkheid
erin zit. Maar zeker is dit niet. Het probleem is dat juist bij zaken die mensen wer-
kelijk belangrijk vinden, het vaak onmogelijk is een oplossing te vinden die ieder-
een tevreden zal stellen. Stel dat de ene partij alle ruimte wil geven aan auto's en
meer wegen wil aanleggen, omdat zij houdt van autorijden, terwijl de andere partij
juist het autogebruik wil beperken, omdat zij ruimte wil geven aan de natuur. Het
valt niet in te zien hoe hier ooit een oplossing gevonden kan worden waarmee bei-
de partijen in volle tevredenheid kunnen instemmen. Hier zullen dus gewoon de
meeste stemmen gelden. Maar bovendien is er een nog fundamenteler probleem.
Zélfs als er overeenstemming wordt bereikt over wat bezien vanuit het algemeen
belang de beste oplossing zou zijn, dan nóg is niet gegarandeerd dat ook iedereen
bereid is zich te conformeren aan die oplossing. Mensen kunnen besluiten toch te
kiezen voor het eigenbelang. Zelfs als zij na overtuiging door de verlichte geesten
van Rousseau erkennen dat een keus voor maatregel x op lange termijn voor de ge-
meenschap wellicht het beste is, kunnen zij besluiten toch prioriteit te geven aan
het eigenbelang. Na ons de zondvloed. Omdat mensen niet het eeuwige leven heb-
ben en ook niet ter verantwoording kunnen worden geroepen door mensen die
ioo jaar later leven, is deze afweging louter in termen van economische baten en
kosten nog rationeel ook.~9 En mag men een `beste oplossing' waarmee mensen uit
eigenbelang niet vrijwillig instemmen nog wel een `beste oplossing' noemen?

b Stemprocedures en public choice theorie
Het probleem van de transformatie van individuele willen tot één algemene wil
laat zich dus niet simpelweg oplossen door te veronderstellen dat, als men maar

z9. Een theoretische oplossing zou dan zijn om te kiezen voor die oplossing die leidt tot een maaci-
mum aan maatschappelijke `nutseenheden' of `gelukseenheden'. De oplossing die hierin het hoog-
ste scoort is dan per definitie de beste oplossing. Probleem is natuurlijk dat er geen maatstafvoornut
ofgeluk is. Een praktisch alternatief zou zijn te meten hoeveel geld elke partij ervoor over heeft als
zijn oplossing wordt doorgezet, en dat te gebruiken als indicator voor nut ofgeluk. Maar ook hier
ontstaan problemen. Betekent het wel hetzelfde als iemand met een minimuminkomen iooo euro
over heeft voor zijn beleidsvoorkeur als wanneer een miljonair daarvoor tooo euro over heeft? En
wordt de berekening niet geweldig verstoord wanneer mensen antwoorden dat ze nog niet voor een
miljoen zouden willen instemmen met de oplossing van een ander? Bij zaken als bijvoorbeeld abor-
tus gaat het om dusdanig principiële kwesties dat zij niet in geld zijn uit te drukken. De geschiedenis
is rijk aan mensen die desnoods de hoogste prijs, namelijk met hun leven, willen betalen voor hun
idealen. Kortom, het ontbreekt ons aan een tertium om verschillende politieke belangen met elkaar
te kunnen vergelijken en op grond daarvan een beste oplossing te kunnen berekenen.
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goed zoekt, er een beste oplossing gevonden kan worden die stemmen in feite
overbodig maakt. Politiek kent altijd winnaars en verliezers. De cruciale vraag
luidt hoe men vanuit verschillende belangen toch tot een besluit kan komen dat
mag gelden als beste (of minst slechte) weergave van de individuele willen. Dit is
een lastig aggregatieprobleem. Over hoe dit op te lossen is Rousseau vaag. Op som-
mige pagina's van zijn boek lijkt een meerderheid van de helft plus één voldoende
om te beslissen wat de algemene wil is. Maar elders zegt hij dat "niet zozeer het
aantal stemmen de wil algemeen maakt, als wel het gemeenschappelijk belang dat
hen tot eenheid brengt." 3o Een minderheid van wijze geesten die als enige het alge-
meen belang wel goed ziet, zou die moeten kunnen opleggen aan de meerderheid.
In de lezing van Achterhuis is het bij Rousseau zelfs mogelijk dat in een limietgeval
de algemene wil zich keert tegen iets dat allen willen.3' Dit schept dus weinig hel-
derheid. Nadere doordenking is gewenst. De vraag hoe individuele opinies van
groepsleden te aggregeren tot samenvattende opinie van de groep als geheel, is in-
middels uitgegroeid tot een apart vakgebied dat bekend staat als social choice theo-
ry ofpublic choice theory.3Z Daarover gaat deze paragraaf.

Vooraf een opmerking over het soort van formulering waarin aggregatie moet
resulteren. Een uitkomst als `het volk blijkt verdeeld' of `47 procent wil alternatief
a, 33 procent wil alternatief b en ao procent heeft geen mening' is niet voldoende.
Dit zijn hooguit meer sophisticated beschrijvingen van de wil van allen. De formu-
lering waarop we moeten uitkomen is een uitspraak over de wil of het belang van
het volk begrepen als ondeelbare eenheid waaruit kan worden afgeleid hoe concreet
te handelen. De algemene wil is dus ;n feite een uitspraak van het volk over wat de
staat moet doen. Wordt het alternatief i ofalternatief z? Ik zal in het navolgende de
termen `algemene wil' `de wil van het volk' of `een besluit over wat te doen' naar
believen door elkaar gebruiken. Ik beschouw deze termen als in essentie synoniem.

De gangbare procedure voor aggregatie van individuele willen tot algemene
wil is de eenvoudige meerderheidsregel: we doen wat minimaal de helft plus één
wenst. Als er gekozen moet worden uit twee alternatieven, lijkt dit een rechtvaardi-
ge regel. Toch is de vraag ofdat wel zo is. Stel dat er sprake is van een weinig betrok-
ken meerderheid die vóór is, terwijl een gepassioneerde en sterk betrokken min-
derheid tegen is? Als bijvoorbeeld het leeuwendeel van de Nederlanders hooguit
enkele euro's aan inkomen zou winnen bij een extra landingsbaan voor Schiphol,
terwijl het voor de direct omwonenden een drastische afname van wooncomfort
zou betekenen, zij mogelijk zelfs worden gedwongen te verhuizen, met alle kosten
vandien? Is het dan nog steeds rechtvaardig te doen wat de meerderheid wil? Zou-
den we voor een rechtvaardig besluit niet (ook) het nut voor elke kiezer enlof de

30. Rousseau (i7óz), p. 73.
3i. Achterhuis ( i998), p. iz7.
3z. Voor een overzicht en stand van zaken van dit vakgebied zie Mueller ( zoo3).
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intensiteit van hun voorkeur moeten meewegen? En waarom moet de cesuur ei-
genlijk liggen bij de helft plus één? Hoe arbitrair die grens is, blijkt als het om zeer
belangrijke aangelegenheden gaat. Voor wijziging van de grondwet is in Neder-
land minstens tweederde van de stemmen nodig. Dat de eenvoudige meerder-
heidsregel door velen als rechtvaardig wordt ervaren, is geen kenmerk van de regel
zelf maar van haar gebruikers.

Nog lastiger wordt de zaak als er niet twee maar drie of ineer alternatieven
zijn. Hoe wordt dan het winnend alternatief bepaald? Is dat automatisch het voor-
stel met de meeste stemmen? Zo ja, dan bestaat de kans dat een voorstel wordt aan-
genomen dat niet de eerste voorkeur is van een meerderheid der kiezers. In de laat-
ste eeuwen zijn diverse alternatieve stemprocedures ontwikkeld om een keuze te
bepalen uit drie ofineer alternatieven, bijvoorbeeld door meerdere stemrondes te
houden, waarbij in elke volgende ronde de minst populaire uit de vorige ronde is
verwijderd, door paarsgewijze vergelijkingen, punten-geef systemen, of procedu-
res waarin wordt gekeken hoeveel belasting kiezers zouden willen betalen voor
voorstel x.33 Waar het nu om gaat is dit: i) er zijn situaties denkbaar waarin dezelf-
de verdeling van voorkeuren afhankelijk van de gekozen stemprocedure tot
verschillende winnaars kan leiden, en: 2) bij vergelijking van de genoemde proce-
dures blijkt geen van de procedures technisch of normatief superieur. Er zijn geen
fundamentele redenen om te stellen dat de ene procedure ten principale recht-
vaardiger ofbeter is dan de andere. Dit brengt Riker tot de volgende conclusie:

"Different methods produce different results, and usually we are ignorant of just how
different the results are. For most of the methods in wide use, not enough infor-
mation on preference orders is collected to reveal how the actual outcome differs
from outcomes that Inight have been selected by another method. This means that,
even ifsome method produces a reasonablyjustifiable amalgation, we do not know it."34

Nu zou men natuurlijk dit probleem kunnen `oplossen' door af te spreken dat de
uitkomsten van een bepaalde stemprocedure - bijvoorbeeld de eenvoudige meer-
derheidsregel - per definitie rechtvaardig zijn, en daarom altijd voor deze proce-
dure wordt gekozen. Maar daarmee zijn de problemen nog niet de wereld uit. Bij
drie of ineer alternatieven kan namelijk de beruchte stemparadox optreden. Dit
gebeurt als de stemvoorkeuren als volgt zijn:

~ persoon i heeft liever voorstel a dan voorstel b, en liever voorstel b dan voorstel c
~ persoon z heeft liever voorstel b dan voorstel c, en liever voorstel c dan voorstel a
~ persoon 3 heeft liever voorstel c dan voorstel a, en liever voorstel a dan voorstel b

33. Zie bijvoorbeeld Mueller (zoo3) ofRiker ( 198z).
34. Riker (1982), p. z35, accentuering in origineel.
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Bij deze verdeling van voorkeuren is er geen winnaar, maar zijn alle voorstellen
even (on)populair. A verslaat b verslaat c verslaat a. Begin en eindvan de reeks zijn
aan elkaar gekoppeld, er is sprake van een cycle. Een dergelijke patstelling kan op-
treden bij elke denkbare stemprocedure, zo postuleert het General Possibilty
Theorem van Arrow. De strekking van dit theorema is dat er bij keuze uit drie of
meer opties geen enkele stemprocedure bestaat die zowel recht doet aan enkele ele-
mentaire noties van rechtvaardigheid als resulteert in een consistente ordening
van voorkeuren.35 Óféén of ineer rechtvaardigheidsprincipes worden geschonden,
of er bestaat de mogelijkheid van een `cycle'.36 Dergelijke cycles ontstaan volgens
Riker vooral bij voorstellen waarbij sprake is van meerdere beoordelings-
dimensies, en bij voorstellen waarin geen sprake is van een `digitale' discrete keuze
(of wél, ofniet) maar van een keuze op een continuum. Beide condities komen in
de politiek regelmatig voor. Een voorstel kan bijvoorbeeld worden beoordeeld op
de continue dimensies rechtvaardigheid, uitvoerbaarheid en kosten. Ofop de con-
tinue dimensies welvaartstoename en belasting voor het milieu. De stemmers zijn
gedwongen een afweging te maken tussen de verschillende dimensies. Welnu, in
situaties waarin meerdere continue beoordelingsdimensies relevant zijn, is het
theoretisch zeer waarschijnlijk dat er een cycle ontstaat. Het is uiterst zeldzaam dat
er één voorstel bestaat dat in paarsgewijze vergelijking tot elk ander voorstel steeds
een meerderheid der stemmen krijgt (een zogenaamde Condorcet-winnaar).37 Er
is dan sprake van `disequlibrium'. Er is geen winnend voorstel en het is onmogelijk
te bepalen wat `de wil van het volk' is.

In de vorige alinea ging het over de keus uit drie of ineer alternatieven voor
één beleidsterrein waarbij meerdere beoordelingsdimensies relevant zijn. Dit geval
is logisch identiek aan de keus uit drie of ineer `clusters' van maatregelen voor di-
verse beleidsterreinen die met elkaar verband houden, die als het ware met elkaar
verweven zijn. Wie de economie wil stimuleren door de belastingen te verlagen,
kan niet tegelijkertijd meer geld uittrekken voor publieke uitgaven. Wie ieder
mens ma}cimale vrijheid wil bieden zijn eigen leven vorm te geven, kan niet tegelij-
kertijd ieder mens ook ma~male veiligheid bieden. Het gaat misschien wat ver om
te stellen dat in de politiek `alles met alles' samenhangt, maar het is wel zo dat `veel
met veel' samenhangt. De logica stelt grenzen aan `what goes with what'. Behalve

35. Van een dergelijke consistente ordening is sprake wanneer voldaan is aan de eis van sociale
transitiviteit. Dat is het geval wanneer geldt dat voor elke deelverzameling van x y en z in de verza-
meling S, geldt dat indien de voorkeur voor x groter is dan die voor y, en die van y groter dan voor
z, de voorkeur voor x ook groter is dan z. Zie Mueller (zoo3), p. 94.
36. Zie voor een bespreking en het bewijs van dit theorema onder andere Riker (r98z) hoofdstuk 5
ofMueller (zoo3), hoofdstuk z4.
37. Evenmin is er een kleine set van alternatieven die relatief veel steun krijgen. "Hence, not only
is a Condorcet winner unlikely, but also, when one does not exist, anything can happen. There is no
"small" set of probable outcomes" (Riker,1982,p. i87). Mueller (zoo3) is hier oppagina iz3 e.v. ech-
ter genuanceerder over.
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door logica kunnen maatregelen ook kunstmatig met elkaar verbonden zijn, bij-
voorbeeld in een `package deal' waarin een uitruil van wensen heeft plaatsgevon-
den en iedereen wat van zijn gading krijgt. Het regeerakkoord is hiervan een voor-
beeld. De onderwerpen die daarin zijn opgenomen hebben soms wel inhoudelijk
met elkaar te maken, maar soms ook niet. Desondanks kan men alleen het pakket
als geheel aanvaarden ofverwerpen.38

Wat betekenen dit soort samenhangen nu voor stemgedrag? In dit soort ge-
vallen zal een rationele kiezer maatregel x niet afzonderlijk kunnen of willen be-
oordelen. Hij zal bij zijn beoordeling van maatregel x niet alleen naar de pro's en
contra's van maatregel x willen kijken, maar ook de consequenties van een keuze
pro of contra x voor de beleidsterreinen y en z. Leidt winst bij x niet onverhoopt tot
verlies bij y of z? Hij moet dus een integraleafweging maken waarbij hij uit de clus-
ters van maatregelen dat cluster kiest dat alsgeheel hem het meeste winst oplevert.
Vervolgens moet hij daaruit afleiden hoe hij dus ten aanzien van x moet stemmen.
Daarom is het in geval van samenhang tussen maatregelen, wenselijk deze maatre-
gelen ook in samenhang ter stemming aan te bieden in de vorm van consistente en
coherente totaalpakketten van maatregelen. Daarbij zijn per definitie meerdere
beoordelingscriteria relevant, namelijk minimaal de criteria die verbonden zijn
aan de afzonderlijke onderwerpen. Stel nu dat er minstens drie pakketten voorlig-
gen, dan moeten we op basis van Riker concluderen dat het welhaast zeker is dat bij
stemming over die pakketten er geen winnaar uit de bus komt omdat er sprake is
van een cycle. De algemene wil blijft dus onbepaald.

De praktijk wordt echter niet gekenmerkt door voortdurende impasses. Nor-
maliter komt men wel degelijk tot besluiten. Daarvoor zijn diverse redenen. Zo
wordt er meestal niet over totaalpakketten gestemd maar over afzonderlijke maat-
regelen - ofdat logisch gezien nu terecht is of niet. Ook wordt het aantal relevante
beoordelingsdimensies de facto vaak teruggebracht tot één allesoverheersend crite-
rium (bijvoorbeeld: wat gaat het kosten?) en~of wordt het aantal keuzemogelijkhe-
den teruggebracht tot twee. Dan is een cycle onmogelijk, of in ieder geval minder
waarschijnlijk. Bovendien zijn er mogelijkheden tot manipulatie van de stemming,
waardoor er toch een winnaar uitrolt. Riker noemt drie middelen tot manipulatie.
De eerste twee zijn het beïnvloeden van de agenda respectievelijk strategisch stem-
men. De voorzitter kan bijvoorbeeld een stemming over drie opties in tweeën hak-
ken, en wel zo dat eerst twee opties worden voorgelegd, en de winnaar daarvan het
vervolgens opneemt tegen de derde optie. Als de feitelijke stemvoorkeuren zo liggen
dat er een cycle zou ontstaan, kan een slimme voorzitter altijd een zodanige stem-

38. Natuurlijk is het in praktijk best mogelijk ondergeschikte onderdelen van het regeerakkoord
in het parlementaire debat te veranderen, maar als het gaat om essentiële elementen, zal het aan-
staande kabinet dat als onaanvaardbaar beoordelen, waarmee dus het pakket als totaal ter discussie
wordt gesteld.
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volgorde kiezen dat zijn voorkeur wint. Zelfs wanneer de stemvoorkeuren zodanig
liggen dat er geen tycle is, zijn er manipulatiemogelijkheden om toch je zin te krij-
gen. Dat kan door de derde mogelijkheid tot manipulatie die Riker noemt, namelijk
een nieuw voorstel indienen dat zodanig is geformuleerd dat alsnog een cycle ont-
staat. Daarmee opent zich alsnog de mogelijkheid van agendabeheer en strategisch
stemmen. Het uit elkaar spelen van de politieke tegenstander met een dergelijk slim
gekozen nieuw alternatief is een bekende politieke strategie. Nog een andere moge-
lijkheid die Riker noemt - als vorm van strategisch stemmen - is uitruil van stem-
men ("Ik stem voor jouw voorstel als jij voor het mijne stemt".)39

Waar het nu om gaat is dit. Wanneer er sprake is van een cycle, heeft niet de
feitelijke distributie van meningen geleid tot een winnaar, maar - al dan niet be-
wuste - manipulatie van de agenda en stemprocedures. Kan dit resulteren in een
besluit dat een minder goede fit heeft met `de wil van allen' dan wanneer de stem-
mingen niet waren gemanipuleerd? Ja, in principe wel. Bij elke denkbare stemregel
is het mogelijk dat als gevolg van manipulatie een andere uitkomst uit de bus rolt
dan wanneer iedereen eerlijk conform zijn werkelijke voorkeuren had gestemd.
Alleen, omdat we meestal alleen weten wat mensen hebben gestemd, en niet wat
hun werkelijke voorkeuren waren, kunnen we niet achterhalen wat er nu precies
gebeurd is. En dus concludeert Riker dat "all voting is rendered uninterpretable
and meaningless. Manipulated outcomes are meaningless because they are mani-
pulated, and unmanipulated outcomes are meaningless because they cannot be
distinguished from manipulated ones."4o Het is volgens Riker dan ook onjuist de
resultaten van stemmingen te interpreteren als een representatie van `de wil van
het volk'. Rousseau en zijn ideeën kunnen wat hem betreft bij het oud vuil.

"The absence of political equilibria means that outcomes depend not simply on
participants' values and constitutional structures, but also on matters such as
whether some people have the will or wit to vote strategically, whether some leader
has the skill, energy, and resources to manipulate the agenda, or whether some back-
bencher - in a committee or out - has the imagination and determination to gener-
ate a cyclical majority by introducing newalternatives and new issues [...~, the notion
that political outcomes are the will of the people must be revised to say that they are the
will of the smarter, bolder, more powerful, more creative, or luckier people. "4'

Stél nu dat we elke afwijking van een aangenomen wet ten opzichte van wat men
oorspronkelijk wenste beschouwen als reden voor politieke ontevredenheid, hoe-
veel onvrede mogen we dan verwachten? Zeer veel. Ten eerste zullen veel burgers
in het traject naar formulering van de eindvoorstellen al flink moeten inleveren op

39. Nu moet worden vermeld dat de opvattingen van Riker niet zonder kritiek zijn gebleven. Die
richt zich niet zozeer op de logica van zijn redeneringen op zich, maar op de vraag of `cycles' in
praktijk nu werkelijk vaak voorkomen. Zie bijvoorbeeld Mackie (2003).
40. Riker (r982), p. z37.
4i. Riker (rg82), p. 200, accentuering WLT.
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hun oorspronkelijke wensen. Maar ten tweede bestaat vervolgens óók nog eens de
kans dat - al dan niet door welbewuste manipulatie - een eindvoorstel wordt aan-
genomen dat feitelijk slechts de steun heeft van een minderheid. "Hence, one can
expect majority dissatisfaction as the typical situation in political decisions," aldus
Riker.42 Dit staat welhaast diametraal tegenover wat Rousseau beoogde, namelijk
een algemene wil die iedereen zou herkennen als in zijn belang, en waarmee ieder
dus vrijwillig zou instemmen.

c Representatie
Kan het ook anders? Misschien hebben we de rekenregels van de public choice theo-
rie helemaal niet nodig om van de wil van allen naar de algemene wil te komen. Elke
tijd kent individuen die zo'n scherp waarnemer zijn, over zoveel intellectueel en
creatief talent beschikken, dat zij uit zichzelf zien ( of inenen te zien) wat de algeme-
ne wil is. Mensen met `grootheid van geest', in de termen van Rousseau. In praktijk
maken politici geen gecompliceerde rekensommen om tot de algemene wil te ko-
men, maar gaan zij veeleer afop hun gevoel om te interpreteren wat kiezers willen.
Sommigen zijn daarin buitengewoon goed. Lieden als Hans Wiegel of Pim Fortuyn
lijken een feilloos gevoel te hebben voor wat `de mensen in het land' willen.

Toch verschilt men doorgaans in interpretatie van wat de burgers willen. Wat
is nu het criterium om te bepalen welke creatieve interpretatie de beste is, en dus
kan worden aangemerkt als de algemene wil? Het gaat hier in wezen om de funda-
mentele vraag hoe we losse observaties kunnen ordenen tot betekenisvolle gehelen
(het bekende inductieprobleem). Er zijn vele vertrekpunten om deze vraag te be-
handelen en tot een antwoord te komen.43 Ik kies als startpunt voor een uiteenzet-
ting van Ankersmit over het onderscheid tussen beschrijvingen van de werkelijk-
heid en representaties van de werkelijkheid. Hoewel deze termen op het eerste
gezicht synoniem lijken, gaat het bij Ankersmit om wezenlijk onderscheiden zaken:

~ in een beschrijving worden attributen toegeschreven aan objecten in de werke-
lijkheid, bijvoorbeeld in de uitspraken: `de kat is zwart', `de tafel is rond', `bur-
ger x vindt y'. Van dergelijke uitspraken is vast te stellen ofze waar zijn of niet,
want als de kat wit is, de tafel vierkant en burger x juist niet-yvindt, zijn de uit-
spraken onwaar (mits we ervan uitgaan dat onze ogen en oren ons niet heb-
ben bedrogen).

~ bij een representatie gaat het om een beeld van de werkelijkheid, bijvoorbeeld

4z. Riker (i982), p. 207.
q3. Zo komt men via de wetenschapsfilosofische inzichten van bijvoorbeeld Popper en Kuhn
grosso modo tot dezelfde inzichten. Anlcersmit put voor zijn onderscheid tussen beschrijvingen en
representaties dan ook niet uit specifieke theorievorming op gebied van geschiedenis ofpoliticolo-
gie, maar uit algemene filosofische inzichten zoals die van Rorty.
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een schilderij van een zwarte kat. Van een beeld kan men niet zeggen dat het
waar of niet waar is. Hooguit kan men zeggen dat het ene beeld op het eerste
gezicht beter gelijkt dan het andere. Men kan dus over representaties spreken
in termen van (veronderstelde) correspondentie tussen beeld en werkelijkheid.
Een representatie is in wezen een coherente en consistente organisatie~inte-
gratie van beschrijvingen, en uit een representatie kunnen dus ook ware
beschrijvingen worden afgeleid, zoals: de kat is zwart.

Enkele opmerkingen bij deze tweedeling zijn op hun plaats. Ten eerste zal niet
iedereen onderschrijven dat representatie bij beschrijvende uitspraken geen rol
speelt. Voor wie meent dat alle taal een vorm van representatie is (zoals Lacan) be-
staat het voorgestelde onderscheid in wezen niet. Ik vind het onderscheid tussen
beschrijving en representatie van Ankersmit echter vruchtbaar, en zal me daarom
in de rest van dit proefschrift daaraan conformeren. Ten tweede zij alvast opge-
merkt dat we het type representatie waarover Ankersmit hier spreekt moeten
kwalificeren als epistemologische of descriptieve representatie. Het gaat om een
voorstelling van de werkelijkheid. In de politiek heeft representatie nog een tweede
betekenis, namelijk `handelen namens burgerslkiezers'. Dit is het soort represen-
tatie dat Rousseau zo rigoureus van de hand wees, en in een directe democratie per
definitie niet kan bestaan. In dit hoofdstuk is politieke representatie niet aan de
orde. Dat komt in het volgende hoofdstuk.

Welnu, zonder epistemologischeldescriptieve representatie is de wereld slechts
chaos, zo stelt Ankersmit. "Representation gives us organizations ofknowledge that
are meant to give us hold of the world."~ Representaties beelden dus niet zozeer de
werkelijkheid af, maar - net als discours - constitueren zij de werkelijkheid door
deze haar contouren te verlenen. Een representatie kan visueel van aard zijn, zoals
een schilderij of een plattegrond, maar ook talig van aard. Een historische verhan-
deling bijvoorbeeld organiseert een aantal relevant geachte beschrijvende uitspra-
ken over het verleden in een samenhangend verhaal dat inzicht biedt in de loop der
geschiedenis (en laat irrelevante feiten weg). Ankersmit beperkt zich tot de domei-
nen van de geschiedenis en de politiek, maar het toepassingsgebied van beschrijving
en representatie is breder. In wezen is elk (wetenschappelijk) model niet slechts een
droge opsomming van empirische gegevens (beschrijvingen), maar een representa-
tie van de werkelijkheid die inzichtelijk maakt hoe die empirische gegevens met el-
kaar samenhangen (en waarbij eventuele anomalieën worden weggelaten).

De vraag is hoe van losse beschrijvingen te komen tot representaties waarin
deze beschrijvingen op een samenhangende wijze zijn geordend. De crux is nu dat
er geen vertaalregels of algoritmes bestaan waarmee we `automatisch' deze stap
kunnen maken. In termen van Ankersmit, er bestaat geen tertium comparationis,

4q. Ankersmit (zoo3), p. 37.
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een gemeenschappelijke achtergrond waarmee we van beschrijvingen naar repre-
sentaties kunnen redeneren. Men kan beschrijvingen ordenen, herordenen, groe-
peren, masseren tot in de eeuwigheid (al dan niet met hulp van statistische hulp-
middelen) maar desondanks zullen nooit uit eigener beweging deze beschrijvingen
zich organiseren tot representaties. Dat gebeurt pas wanneer de beschouwer be-
paalde verbanden veronderstelt tussen de beschrijvingen en deze als het ware toe-
voegt aan de beschrijvingen. Representaties vinden hun oorsprong dus in de intuï-
tie en creativiteit van de opsteller. Er bestaat een principiële kloof tussen de wereld
van representaties en de wereld van beschrijvingen, net zoals er een principiële
kloof bestaat tussen onze talige verhalen over de werkelijkheid en die werkelijkheid
zélf (zie de vorige paragraaf) of tussen een schilderij van een landschap en het land-
schap zélf. Geïnspireerd door dit soort metaforen, spreekt Ankersmit van een esthe-
tische kloof en esthetische representatie. Eén en ander impliceert dat mensen kun-
nen verschillen in hun waardering van representaties. Waar de één een getrouwe
afbeelding meent te zien, ziet de ander mogelijk een grove vertekening van de wer-
kelijkheid. Uiteindelijk is het een kwestie van smaak.

Het is echter een ander uiterste om te vervallen in een relativistische `anything
goes' houding waarin voor elke representatie evenveel te zeggen valt, en het dus al-
lemaal niet uitmaakt. Het is wel degelijk mogelijk om te stellen dat de ene represen-
tatie `beter' is dan de andere in de betekenis van zinniger, plausibeler, geloofwaardi-
ger ofbruikbaarder. Hier gelden allereerst de bekende wetenschappelijke criteria als
omvattendheid, nauwkeurigheid, compleetheid, eenvoud, vruchtbaarheid. Een re-
presentatie die een grote verzameling aan beschrijvende uitspraken organiseert, zal
doorgaans (maar niet altijd!) de voorkeur krijgen boven een representatie die
slechts één afwijkende uitspraak goed representeert en het leeuwendeel van de uit-
spraken buiten beschouwing laat. Deze wetenschappelijke criteria zijn vaak weer
verbonden met een ander relevant criterium, namelijk bruikbaarheid. Wie de weg
zoekt in Amsterdam, zal eerder succes hebben met een actuele stadsplattegrond dan
met één uit de veertiende eeuw. Als een man wordt afgebeeld als op `De schreeuw'
van Munch, kan dat heel passend zijn als het gaat om het representeren van de exis-
tentiële angst van een vluchteling. Maar een douanier op Schiphol die deze vluchte-
ling moet uitpikken uit honderden arriverende vliegreizigers zal toch meer hebben
aan een afbeelding waarin met name de specifieke gezichtskenmerken van de man
zo nauwkeurig mogelijk zijn gerepresenteerd. Kortom, de ene representatie is voor
bepaalde gebruikstoepassingen `beter' dan de andere.

Is het erg dat verschillende representaties van dezelfde werkelijkheid mogelijk
zijn? Nee, integendeel, juist in de onbepaaldheid van representaties en de daaruit
voortvloeiende diversiteit in representaties, ligt de motor van een continu gesprek
waarin steeds nieuwe aspecten van de werkelijkheid voor het voetlicht verschijnen en
worden bediscussieerd op betekenis. Een probleem zouden we pas hebben als ieder-
een het eens is over één `juiste' representatie, want dat betekent dat we vastzitten in
slechts één beperkte visie op de werkelijkheid. Die zijn we - wellicht onbewust - gaan-
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deweg gaan beschouwen als de werkelijkheid, de enig denkbare en mogelijke. Het af-
sterven van het gesprek over verschillende perspectieven, leidt tot blindheid voor fei-
ten en verbanden in de werkelijkheid die vallen buiten het dominante perspectief.

Tegen deze achtergrond valt het concept van de algemene wil beter te plaatsen.
We moeten het beschouwen als een representatie, een poging om de verzameling
individuele willen te vangen in één beeld. Dit impliceert dat er geen objectieve regels
bestaan om van de wil van allen te redeneren naar de algemene wil. Om de stap van
de één naar de ander te maken kan gedegen informatieverzameling weliswaar hel-
pen, maar uiteindelijk is een creatieve sprong nodig. Zoals Ankersmit stelt:

"... on the one hand we have the chaotic context in which political action is to oc-
cur, and on the other there is one specific political action that is, in the end, consid-
ered to be the most appropriate one. Hence, when moving form chaotic manifold to
action, somewhere and somehow a step toward synthesis and unification has to be
made [... Representation... J is essentially aesthetic. That is to say, no one can or will
doubt for a moment that all of the instruments discovered and refined by (social)
scientists and by epistemologists discussing the relationship between knowledge (or
language) and the world may be immensely valuable for our knowledge of the past
and for political action. But whatever help is offered to us form these specialists, in
the end an act of aesthetic synthesis will have to round off the process; and this final
act ofaesthetic synthesis cannot be reduced to these specialists' tools"as

De oorsprong van de algemene wil ligt dus in `the eye of the beholder'. Vervolgens
kan men deze voorstelling natuurlijk wel toetsen aan de individuele willen, en be-
oordelen welke van concurrerende voorstellingen het beste correspondeert met die
individuele willen. De beste voorstelling van de algemene wil is de voorstelling die
de meeste individuele willen omvat. Het relevante esthetische criterium is omvat-
tendheid. Criteria als schoonheid ofelegantie kunnen voor de beoordeling van een
kunstwerk of een wetenschappelijke theorie relevant zijn, maar bij de beoordeling
van concepties van de algemene wil dient het toch uitsluitend te gaan om draagvlak.
Bij wetenschappelijke theorieën spreekt men wel van streven naar maacimale empi-
rische inhoud. Naar analogie hiervan zou men kunnen stellen dat men bij de bepa-
ling van de algemene wil moet streven naar maximale sociale inhoud. ab

45. Ankersmit (zoo2), p. z.
46. Het lijkt vreemd om in een hoofdstuk dat over directe democratie gaat, uitgebreid te spreken
over representatie en dit begrip relevant te verklaren voor een discussie over Rousseau - die zoals

eerder aangehaald immers niets moest hebben van representatie. Ook Ankersmit reserveert het be-
grip `representatie' consequent voor zijn bespreking van de representatieve democratie en niet
voor de directe democratie. Het punt is echter dat men onderscheid moet maken tussen `represen-
tatie' in de algemene epistemologischeldescriptieve betekenis van dit hoofdstuk, en representatie
in de meer specifieke domeingebonden betekenis van `handelen namens' waarvan bij politieke re-
presentatie sprake is. Dit is onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Ankersmit verwerpt de directe democratie omdat een burger in een directe democratie zich niet
een representatie van het geheel za] vormen en de daarmee verbonden integrale afweging zal ma-
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4 WIE KENT HET EIGEN BELANG HET BESTE?

Als het zo is dat de algemene wil zijn oorsprong niet vindt in de feitelijke distribu-
tie van individuele willen maar in de creativiteit van de beschouwer, mogen we dan
ook concluderen dat sommige mensen beter zijn toegerust om die algemene wil te
bepalen dan andere? Mensen verschillen immers in creativiteit, intelligentie en
kennis van zaken. Ofnog een stapje verder: is het mogelijk dat experts beter weten
wat in het belang is van de burgers dan die burgers zelf? Rousseau beantwoordt
deze vraag bevestigend. Verlichte geesten zijn beter in staat dan de burgers zelfom
te bepalen wat deze `eigenlijk' willen, en daarom mogen zij burgers die hun `eigen-
lijke' wil niet zien dwingen zich neer te leggen bij de algemene wil. Of zoals zijn be-
roemde formulering luidt, zij mogen deze burgers dwingen `vrij te zijn'. Heeft
Rousseau met deze stellingname gelijk?

a De theorie
Een theoretisch antwoord op deze vraag is te vinden bij Robert Dahl, nader be-
paald in zijn boek Democracy and its critics uit 1989. Dahl spreekt niet van individu-
ele willen maar van individuele belangen, maar dat maakt voor mijn betoog geen
verschil. Hoe moeten we volgens Dahl `belang' definiëren? Wanneer is iets in
iemands belang? Stel dat iemand een bepaalde beleidsactie wenst, en niet doorziet
dat deze actie hem feitelijk niet zal brengen wat hij wil maar juist contraproductief
zal zijn, kortom, deze actie hem alleen maar van de wal in de sloot zal helpen. Is
deze actie dan toch in zijn belang, domweg omdat hij deze nu eenmaal wil? Nee. De
definitie van Dahl: "A person's interest or good is whatever that person would
choose with fullest attainable understanding of the experience resulting from that
choice and its most relevant alternatives."47 Dit wordt ook wel aangeduid als `en-
lightened understanding'.~ Met deze definitie hebben we een helder richtsnoer.

ken waartoe het kiezen van een vertegenwoordiger hem dwingt. "In a representative democracy
[... ) when making up his mind about for whom or for what party he shall cast his vote, the citizen
will have to take together all political issues he considers important and take a decision about how
to fit them into a representation of the political universe. This moment of representation would be

lost with direct democracy (in all its variants)" (2003, p. zi. Zie ook r996 , p. 47 of ioo2, p. ri5). Dit
lijkt mij onjuist. Ook in een directe democratie kan een burger zich een dergelijke representatie van
het geheel vormen, en zijn mening vervolgens daarop baseren. Sterker nog, dat lijkt me in een `as-
sembly democracy' waarin de burger daadwerkelijk alle andere burgers hoort en zíet, en dus - ex-

pliciet of impliciet - ook wordt uitgenodigd zich in de positie van de ander te verplaatsen, makke-
lijker dan in een representatieve democratie.

47. Dahl (1989), p.i8o.
48. Dahl sluit hiermee aan op Rawls, die op zijn beurt weer aansluit bij Sidgwick. Volgens de laat-

ste is iemands belang datgene "what he would now desire and seek if the consequences of all the va-
rious courses ofcondud open to him were, at the present point of time, accurately foreseen by him

and adequately realized in imagination," zo vat Rawls samen (p. 366). In Rawls' begrippenkader
kunnen we iemands `plan' als rationeel betitelen, indien dit het plan is waarvoor hij zou kiezen na

zorgvuldige overdenking in het licht van alle relevante feiten, van hoe het zou zijn de verschillende
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Als iemand een bepaalde voorkeur heeft waarvoor hij niet zou kiezen indien hij be-
ter geïnformeerd zou zijn, is deze voorkeur niet in zijn belang. Nader bepaald zal ik
in dit proefschrift twee opvattingen van belang (ofwil) gebruiken:

~ verlicht (ofgeïnformeerd) belang: datgene waarvoor men zou kiezen als men
beschikt over alle beschikbare informatie over de gevolgen van de verschillende
beleidsopties. Men zou ook kunnen spreken van de `verlichte wil';

~ feitelijk gepercipieerd belang: datgene waarvoor men zou kiezen op basis van
de informatie die men nu feitelijk heeft, hoe uitgebreid ofbeperkt die ook moge
zijn. Men zou ook kunnen spreken van de `gepercipieerde wil'

Men kan de vraag stellen wat dan wel de 'fullest attainable' of `alle beschikbare' in-
formatie is? Valt concreter aan te geven op welk moment men een zodanige mate
van geïnformeerdheid heeft bereikt dat werkelijk kan worden gesproken van ver-
licht belang c.q. verlichte wil? Echt noodzakelijk is deze specificatie niet. Het gaat
meer om het ideaal dat wordt geformuleerd. Voor het denken en het betoog is het
van belang dat er conceptueel onderscheidwordt gemaakt tussen gepercipieerd en
verlicht belang, zodat het mogelijk wordt te denken in termen van meer of minder
geïnformeerde opvattingen van het eigenbelang, een ideale situatie die meer of
minder dicht is genaderd. (Maar indien men dit toch zou willen concretiseren, dan
is het wellicht een optie om te stellen dat het verlicht belang datgene is waarvoor
iemand zou kiezen indien hij beschikt over dezelfde informatie als het lid van de
politieke gemeenschap die over de betreffende kwestie het best is geïnformeerd.)

Moet men bij het realiseren van volkssoevereiniteit nu uitgaan van het ver-
licht belang of het feitelijk gepercipieerd belang? Moet `de algemene wil' zoveel
mogelijk gepercipieerde ofzoveel mogelijk verlichte willen omvatten? In de vorige
paragraaf over de aggregatie van individuele willen heb ik met opzet deze lastige
vraag ontweken. Het is echter een cruciaal punt. Het standpunt van Rousseau is in
ieder geval duidelijk: hij kiest expliciet voor het verlicht belang. Zoals enkele pagi-
na's terug beschreven ziet volgens hem het volk niet altijd het goede. Men moet het
de goede weg tonen en leren ontdekken wat het wil. De algemene wil dient dus het
aggregaat te zijn van de verlichte belangen, niet van de feitelijk gepercipieerde be-
langen. Ook Dahl zit op deze lijn. Zijn omschrijving van `the common good' bevat
enerzijds enkele procedurele elementen, en anderzijds een inhoudelijk element:
"[A]n essential element in the meaning ofthe common good among the members

plannen uit te voeren. (p.366). Eenzelfde opvatting van verlicht belang hanteert Mansbridge (t983),
in een boek dat in latere hoofdstukken nog enige malen zal worden aangehaald. "I will define `inte-
rests' as `enlightened preferences' among policy choices, `enlightened' meaning the preferences
that people would have if their information were perfect, including the knowledge they would have
in retrospect if they hadachance to live out the consequences ofeach choice before actually making
a decision."(p. z5).
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of a group is what the members would choose if they possessed the fullest attaina-
ble understanding of the experience that would result from their choice and its
most relevant alternatives."a9

Maar is dit nog wel volkssoevereiniteit? Is democratie niet juist dat de staat
doet wat de burgers zeggen te willen, ook al is dat misschien het verkeerde? Weder-
om een lastige kwestie. Als de staat doet wat de burgers zeggen te willen, leidt dat
wellicht op korte termijn tot winst. De burgers zijn tevreden want hun wensen zijn
gehonoreerd (en de staat heeft zich bij de meerderheid populair gemaakt). Maar
als daardoor een middel wordt gekozen dat niet werkt ofzelfs contraproductief is,
zijn uiteindelijk de belangen van de burgers niet gediend, en dat leidt op den duur
wellicht tot ontevredenheid. Als de staat kritiekloos uitvoert wat burgers zeggen te
willen, en hen niet waarschuwt tegen voorzienbare contraproductieve effecten van
hun wensen, is het niet uitgesloten dat zij naderhandverbolgen naar de staat kijken
met een verontwaardigd `Had je dat ons niet van tevoren kunnen vertellen?' Het is
net als met een belastingadviseur. In de regel verwacht men van deze adviseur dat
hij niet klakkeloos de wensen van zijn cliënten uitvoert, maar op basis van zijn ken-
nis en kunde aangeeft met welke acties zijn cliënten uiteindelijk het meest gebaat
zijn. Kortom, als het gaat om de volkssoevereiniteit, dient de staat uit te gaan van
de verlichte belangen van de burgers. So (Overigens, ik zal in deel II ingaan op een

49. Dahl (i989), p. 308.
50. Op deze plaats zou men kunnen tegenwerpen dat ik ten onrechte uitga van een inhoudelijke
opvatting van volkssoevereiniteit. Dat wil zeggen, ten onrechte ga ikervan uit dat de legitimiteit van
een besluit van de staat afhangt van de mate waarin dit besluit inhoudelijk zo goed mogelijk repre-
senteert wat de burgers uiteindelijk willen. Hierop zou men kunnen tegenwerpen dat dit het ver-
keerde aangrijpingspunt is. Volkssoevereiniteit zou moeten aangrijpen op het proces. Dat wil zeg-
gen, een besluit is legitiem wanneer de procedurevoor besluitvorming zoals die is vastgesteld door de
burgers correct is gevolgd. Wat de uitkomst van het proces is, doet er in wezen niet toe, zolang die
uitkomst maar volgens de geldende democratische regels is bereikt. (In zo'n opvatting zou men
waarschijnlijk eerder streven naar maxirnale sociale inhoud in termen van gepercipieerde willen ).

Deze tegenwerping is echter niet houdbaar. Het probleem is dat er niet één procedure voor de-
mocratische besluitvorming bestaat die overal en altijd als enige juiste en legitieme mag gelden. Er
zijn talloze procedures denkbaar (niet alleen voor de aggregatie van voorkeuren -zie Riker- maar
ook voor representatie van voorkeuren: bijvoorbeeld: proportionele representatie, kiesdrempels,
winner takes all systemen, districtenstelsels, getrapte verkiezingen etc). Welke procedure dan te kie-
zen? Wat is de meest rechtvaardige en legitieme procedure? Om die vraag te kunnen beantwoorden
is een criterium nodig, en dat mbet uiteindelijk wel een inhoudelijk criterium zijn. Immers, verwij-
zing naar een ander `meer algemeen' procesmatig criterium, leidt onmiddellijk tot de vraag waar-
aan dat andere `meer algemene` procesmatige criterium dan wel zijn legitimiteit en rechtvaardig-
heid ontleent. Dit lost het probleem dus niet op maar leidt tot een cirkelredenering. Om uit deze
cirkel te breken, móet men daarom wel de stap naar het inhoudelijke zetten. Nader bepaald: wie de
rechtvaardigheid en legitimiteit van een procedure wil kunnen beoordelen, kan niet anders dan dit
oordeel baseren op de mate waarin de uitkomsten van die procedure een adequate representatie
geven van waar óet de burgers inhoudelijk uiteindelijk om gaat. Uiteindelijk is dat het enig moge-
lijke en relevante criterium. (Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk: volledig congruent hier-
mee is Pitkins stellingname dat het oordeel in hoeverre er sprake is van goede representatie (in de
betekenis van `acting for') afhangt van de mate waarin volksvertegenwoordigers de uitkomst van
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ander normatief kader, van waaruit een belangrijke uitzondering op deze regel kan
worden beredeneerd.)

Niet iedereen zal enthousiast zijn over het voorstel onderscheid te maken tussen
verlicht en gepercipieerd belang. Het lijkt niet te passen in een tijd waarin burgers
worden beschouwd als goed opgeleid, mondig en geëmancipeerd. De suggestie dat
sommige burgers hun eigen belang niet kennen, lijkt een rechtvaardiging voor het
regenteske gedrag dat velen tegenwoordig als verwerpelijk beschouwen... Hierop
kan echter worden tegengeworpen dat vrijwel iedereen in zijn gedrag dit onder-
scheid tussen gepercipieerd en verlicht belang erkent. Mensen proberen immers
elkaar te overtuigen. Iedereen die gelooft in het nut van politieke deliberatie,
onderschrijft impliciet de mogelijkheid van een verschil tussen wat mensen in eer-
ste aanleg beschouwen als hun belang, en wat zij beschouwen als hun belang nadat
zij de nodige informatie en argumenten hebben uitgewisseld. Als er geen onder-
scheid zou bestaan tussen gepercipieerde en verlichte wil, ofals dat onderscheid ir-
relevant is, waarom zou men dan nog met elkaar in gesprek gaan? Kan men dan
uberhaupt iemand dan wel op andere gedachten brengen (zonder te dreigen met
geweld)?5'

Een tweede reden voor gering enthousiasme is wellicht de opening die hier-
mee geboden lijkt te worden voor de Rousseau-achtige opvatting dat een `verlich-
te geest' beter kan bepalen wat in iemands belang is dan die persoon zélf, voor ge-
vaarlijke noties als `vals bewustzijn', et cetera... Want het is natuurlijk niet reëel te
veronderstellen dat iedere burger kan beschikken over alle beschikbare informatie
en dus zijn eigen verlicht belang kan bepalen. Met dit onderscheid wordt voor de
staat dus ruimte gecreëerd om allerlei discutabele acties te verkopen als `uiteinde-
lijk in het belang van de burgers'. De hamvraag is daarom deze: kan de staat inder-

de procedure kunnen rechtvaardigen in termen van de belangen van hun kiezers. Als ze dat niet
kunnen, is er ook naar de mening van Ankersmit sprake van misrepresentatie (zie Ankersmit i997,

P.15).
De onvermijdelijke conclusie is dat werkelijke volkssoevereiniteit in laatste instantie dient aan te

grijpen op de inhoud van de besluiten van de staat, niet op de wijze hoe die tot stand zijn gekomen.
Overigens stemt dit overeen met de alledaagse observatie dat het -althans naar mijn indruk- de
meeste burgers au fond weinig kan schelen ofeen besluit wel ofniet volgens de correcte procedure
tot stand is gekomen (en dus procesmatig legitiem is) zolang de uitkomst hen maar bevalt (en voor
hen dus inhoudelijk legitiem is).
5r. De volgende enigszins paradoxale situatie doet zich voor. Wie het niet met mijn onderscheid
eens is, en mij ervan wil overtuigen dat er geen verschil bestaat tussen gepercipieerd en verlicht be-
lang (of dat het veronderstellen van een dergelijk onderscheid een heilloze weg is), kan voor zijn ar-
gumentatie nooit een beroep doen op kennis over de werkelijkheid. Daarmee zou hij namelijk zijn
eigen stelling ontkrachten. Hij zou daarmee impliciet zeggen dat er een bepaalde kennis bestaat die
mij op andere gedachten kan brengen, die mij kan doen inzien dat ik er verstandig aan doe niet lan-
ger onderscheid te maken tussen gepercipieerd en verlicht belang. Het paradoxale is dat hij met
deze overtuigingspoging opmetaniveau dus exact het tegenovergestelde communiceert van wat hij
feitelijk beweert.
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daad beter inschatten wat iemands verlicht belang is dan deze persoon zelf? Kan
uberhaupt een ander beter inschatten wat in iemands belang is dan deze persoon
zelf? Tot op zekere hoogte is dat laatste inderdaad mogelijk, volgens Dahl: "We can
do so [...] by a process ofenlightened sympathy through which we try to grasp the
desires, wants, needs, and values of other human beings, and, by a thought experi-
ment, try to imagine what they would choose to do if they understood the conse-
quences of their choices. To the extent that we succeed in this effort, we possess an
enlightened understanding of the interests of others."SZ In het dagelijks leven ma-
ken we voortdurend inschattingen over wat in het belang van de ander is. Ouders
weerhouden kinderen van wat slecht voor hen is, volwassenen proberen elkaar re-
gelmatig te overtuigen van wat het beste voor de ander is, of proberen elkaar te
weerhouden van zaken waarvan ze vrezen dat de ander er later spijt van zal krijgen.
"Except by monstrously deforming our ordinary, everyday, garden variety human
qualities we cannot avoid making judgements about the interests of others or re-
ject enlightened sympathy as a means of doing so."s3

Maar deze inschattingen zijn niet perfect. Zeker de `enlightened sympathy'
van de staat schiet al snel tekort. De staat kan onmogelijk voor elke individuele
burger succesvol dit "gedachte-experiment" uitvoeren, want hij heeft onvoldoen-
de kennis van de concrete omstandigheden van elke burger. Zijn maatregelen om
de arbeidsmarkt te liberaliseren in het belang van individu x? Dienen maatregelen
die de toegang tot onderwijs vergemakkelijken het belang van individu y? Boven-
dien, vaak gaat het niet eens zozeer om het kennen van de specifieke omstandighe-
den van iedere burger, als wel om de trade-offs die hij maakt tussen verschillende

wensen en waarden. Daar weet de staat nog minder van. Hij kan onmogelijk per
onderwerp deze belangenafweging voor ieder individu maken, laat staan beter dan
het individu. Dahls stellingname is daarom dat "[i]n the absence of a compelling
showing ofthe contrary everyone should be assumed to be the best judge ofhis or
her own good interests". Dit noemt Dahl de `presumption of personal autonomy'.

Deze veronderstelling is niet een epistemologisch principe waarop geen uitzon-
deringen mogelijk zijn, maar moet beschouwd worden als `a rule ofprudence':

"[O]ne could reasonably deny that A is acting in her own interests and still insist
that the rule be upheld in A's case. Because a prudential rule is a mix of moral and
empirical judgements it displays the inherent messiness of a contingent statement
that is not derived rigorously form axioms or empirical laws. Instead a prudential
rule draws upon a flawed and imprecise understanding ofhuman experience. It dis-
plays all the imperfections ofcontingency. It does not lay down an absolutely invio-
lable right or duty, or purport to say what definitely will happen, or estimate pre-
cisely what is most likely to happen. It admits ofexceptions. But it does tell us where

52. Dahl ( t989), p.181.

53. Dahl ~i989), p. i81.
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the burden ofproofmust lie when a claim is made for an exception, that is, for re-
placing personal autonomy by a paternalistic authority."sa

Hiermee plaatst Dahl zich in wezen in de pragmatische traditie. De `presumption
of personal autonomy' is `waar' omdat (vooralsnog) alle ervaring erop wijst dat
uitgaan van dit principe uiteindelijk het meeste succes oplevert in het realiseren
van de doelen van positieve en negatieve vrijheid.

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat men de vraag wat de staat moet doen he-
lemaal niet moet relateren aan de individuele belangen van burgers. Het zal best dat
burgers uiteindelijk zelfhet beste weten wat ze willen, maar dat is helemaal niet re-
levant. Los van de individuele wensen van burgers bestaat er een algemeen belang
dat men kan afleiden uit een universeel waardensysteem en een onafhankelijke we-
tenschap. En dát is wat de staat moet volgen, niet één ofander aggregaat van indivi-
duele willen. Dit is de lijn van Plato, en eigenlijk ook die van Rousseau. Deze rede-
nering gaat echter mank. Want als er buiten de mensen om een overkoepelend
waardensysteem bestaat dat aangeeft wat goed is, hoe is dat dan kenbaar? Waar vin-
den die waarden hun oorsprong? We komen dan toch weer terug bij de waarden
van de burgers. Uiteindelijk kan de wijsheid van een besluit alleen worden beoor-
deeld met de maatstaf van hun belangen. Het is onzinnig om te stellen dat de crite-
ria voor waardering van beleidsalternatieven buiten de burgers liggen. Ergo: "The
claim that rulers ought to possess knowledge about a special kind ofgeneral good
that consists of something different from a combination of the interests of those
who compose the collectivity, or are affected by its politics, cannot be sustained."ss

De consequentie van voorgaande alinea's is dat de staat wel mag proberen
door informatieverstrekking burgers te overtuigen dat ze beter anders kunnen kie-
zen, sterker nog, daar waar de staat meent dat burgers door kennisgebrek hun ver-
licht belang niet zien, moet hij zelfs trachten hen op andere gedachten te brengen.
Maar het laatste oordeel ligt uiteindelijk bij de burgers zelf De staat mag hen niet
`dwingen vrij te zijn', zoals Rousseau schreef. Mogelijk maken de burgers daarbij
een - in de ogen van de staat - verkeerde keus, maar desondanks is het wijs ervan
uit te gaan dat in laatste instantie zijzelf het beste hun belang kennen.

b De empirie
Als er inderdaad een verschil is tussen gepercipieerde en verlichte wil, dan zou men
dat empirisch moeten kunnen waarnemen. Het opmerkelijke is dat, hoewel ieder-
een het eens is over het belang van informatie en verstand van zaken voor de poli-
tieke meningsvorming, er slechts weinig systematisch onderzoek is gedaan naar de

54. Dahl ( i989), p. ioo-toi.
55. Dahl (i989), p. 74.
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effecten van (on)geïnformeerdheid. Een recente uitzondering op de regel is onder-
zoek van Althaus dat werd gepubliceerd in aoo3. Hij heeft bij in totaa1235 opinie-
vragen uit drie Amerikaanse National Election Studies (NES) vergeleken wat de
respondenten feitelijk hebben geantwoord, en wat zij - blijkens een op statistische
analyse gebaseerde simulatie - geantwoord zouden hebben als zij ma~cimaal geïn-
formeerd waren geweest over politieke aangelegenheden.5ó Hieronder een kwalita-
tief overzicht van de effecten.

Question Type Fully informed Opinion Relative ofSurveyed Opinion

Approval
~ Congressional Less approving
~ Presidential Less approving
~ Presidentia] Policy Less approving

Policy
~ Abortion
~ Affirmative action

~ Child care
~ CrimelSocial uiire,t

~ Education
~ Elder care
~ Environmental
~ Fiscal

~ Foreign
~ Gay rights
~ Health
~ Immigration
~ Governance
~ Other social policy
~ Welfare

More pro-choice
More supportive of the principle of affirmative action, less supportive of specific
types of remedial solutions
More supportive of parental leave
Less supportive of increasing spending to reduce crime, drugs, and homelessness,
but less supportive of punitive solutions to crime
Less supportive ofprayer in schools
Less supportive of expanding Social Security and Medicare
Less supportive of doing more to protect environment
Less supportive of cutting taxes; more willing to cut domestic programs and par

higher taxes to reduce federal budget deficit; less supportive of raising taxes to
fund domestic programs
More interventionist in general, more dovish concerning military
More progressive
More supportive of free marker solutions to health insurance problems
More progressive
More libertarian
More supportive of increased spending on space and science research
More supportive of decreasing spending on welfare

Value
~ Equality More supportive of equal rights, but not at all casts; less likely to see unequal op-

portunities as the source of many social problems
~ Morality Less supportive of adjusting morals to accommodate changing society, attaches

less importance to being tolerant of other people's different moral standards, less
supportive of position that newer lifestyles are contributing to social breakdown

~ Other value No clear pattern

Overgenomen uit Althaus (zoo3), p.rz9

56. Om dat laatste te berekenen, ging hij ruwweg als volgt te werk. Alle NES-studies bevatten een

aantal betrekkeGjk eenvoudige politieke kennisvragen. De antwoorden op deze vragen werden ge-

bruikt als indicator voor geïnformeerdheid. Vervolgens werd een regressie-analyse gemaakt om te

bepalen welke invloed geïnformeerdheid had op de enquêteantwoorden. Daarna werd aan iedere

respondent de hoogst mogelijke score voor geïnfomeerdheid toegekend, en werd met hulp van de

regressie-coëfficient hun mening opnieuw berekend.
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Wat betreft de omvang van de effecten: bij bijna de helft van de 235 vragen bedroeg
het informatie-effect 6 procentpunten of ineer, bij ruim een derde 6 tot io punten,
en bij bijna een vijfde meer dan io punten. Dit leidde ertoe dat in ruim een kwart
van de vragen de preferentie-volgorde in de gesimuleerde vorm een andere was
dan de feitelijk gemeten volgorde. Conclusie: informatie maakt veel uit.s~ Soortge-
lijke informatie-effecten vonden ook Delli Carpini en Keeter op basis van een aan-
tal vragen uit de NES i992.58

Nu zou men kunnen proberen het probleem van informatie-effecten te elimi-
neren door respondenten tijdens het onderzoek te voorzien van meer informatie,
zodat zij alsnog gefundeerd hun mening kunnen geven. Price en Neijens bespreken
enkele prominente voorbeelden van een dergelijke aanpak. 59 De meest vergaande
vorm is de zogenaamde `deliberative poll' van James Fishkin. Bij deze onderzoeks-
vorm wordt allereerst een representatieve steekproef een enquête afgenomen over
wat te doen aangaande een aantal issues. Daarna wordt hen enkele dagen lang de ge-
legenheid geboden zich te laten informeren door allerlei deskundigen en te discus-
siëren. Vervolgens wordt opnieuw de enquête afgenomen. Deze tweede enquête
meet dus het meer verlichte oordeel. Met zoveel woorden trekt Fishkin de parallel
met de oude Atheense democratie. "The idea behind Deliberative Polling, going
back to ancient Athens, has come home. Once again, after 2,40o years, randomly se-
lected microcosms are providing official input to government to decision making."~

Maar anders dan bij de oude Grieken, kunnen we bij Fishkin wél nagaan wat
de effecten van de informatie en deliberatie zijn. Het blijkt dat in die paar dagen
discussie veel mensen inderdaad gaan schuiven in opvatting. Fishkin beschrijft on-
dermeer de National Issues Convention uit i996. Daarin liet een representatieve
steekproef van 466 Amerikanen zich twee volle dagen informeren, en ging zij in
discussie over beleidsvraagstukken op het gebied van de Amerikaanse economie,
buitenlandse politiek en `family policies'. In veel gevallen weken de resultaten van
de nameting significant afvan de resultaten van de voormeting. Niet zelden veran-
derden voorstanders in tegenstanders en vice versa. Bij de meeste van de voorge-
legde economische kwesties, maakte circa een kwart van de respondenten deze
switch. Fishkin beschrijft ook enkele `deliberative polls' over regionale energie-
voorziening, een onderwerp waarin burgers normaliter nauwelijks zijn geïnteres-
seerd en waarover zij ook nauwelijks zijn geïnformeerd. Bij deze polls werden zelfs
veranderingen van rond de vijftig procent gemeten!6i

57. Overigens blijkt het veel minder eenvoudig om te voorspellen bij welke vragen informatie-ef-
fecten het sterkst zijn. Dit blijkt niet zondermeer aan te sluiten op common sense intuïties over mak-
kelijke en moeilijke vragen.
58. Delli Carpini en Keeter (i996), p. 238 e.v.
59. price en Neijens (i997).
60. Fishkin (i999), p. 36.
6i. Zie Fishkin (i997 en i999).
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j CONCLUSIE

De algemene conclusie luidt dat indien de staat zo goed mogelijk de positieve en
negatieve vrijheid van de burgers moet dienen, zijn beleidsbesluiten zoveel moge-
lijk verlichte individuele willen moeten omvatten. Zijn daden dienen niet aan te
grijpen op de gepercipieerde belangen van burgers, maar op hun verlichte belan-
gen. Hiermee is verdisconteerd dat meer informatie kan leiden tot andere politie-
ke wensen. Het is op deze wijze dat `de algemene wil' van Rousseau het best kan
worden begrepen: als het aggregaat van de verlichte willen. Helaas valt er - anders
dan Rousseau veronderstelde - bij redistributieve besluiten geen formulering te
vinden die alle individuele verlichte willen omvat. De essentie van politiek is nu
juist het bestaan van belangenconflicten. De ambitie moet daarom bescheidener
zijn: de staat dient te kiezen voor die handelswijze die zoveel mogelijk verlichte wil-
len omvat, en dus het ideaal van Rousseau zo dicht mogelijk nadert.ó2 Dit is de im-
peratief die volgt uit de norm van volkssoevereiniteit. Welke handelswijze dat is,
kan nooit zondermeer uit de afzonderlijke individuele willen worden afgeleid.
Stemregels noch andere vertaalmechanismen bieden hier soelaas. Om te bepalen
welke handelswijze de voorkeur verdient, moet de staat altijd een `creatieve
sprong' maken vanuit die afzonderlijke willen, en zo iets nieuws toevoegen dat niet
herleidbaar is tot die afzonderlijke willen.

Wat betekenen deze inzichten voor de actuele problematiek rond `de kloof.
Moet die kloofworden gedicht? Kán die uberhaupt worden gedicht? Een kloofloze
democratie is in theorie wél mogelijk als het gaat om een informationele kloof tus-
sen burgers en staat. In een directe democratie kan iedereen zijn stem verheffen in
de volksvergadering, dus het is in theorie mogelijk dat de beleidsmakers exact we-
ten wat de individuele willen van de burgers zijn. Dat - althans bij de oude Grieken
- slechts een deel der burgers het woord nam, heeft niet te maken met principiële
onmogelijkheden maar met andere redenen. Niet iedereen kan of durft zijn me-
ning te geven. Uit voorgaande blijkt echter dat een kloofloze democratie niet moge-
lijk is wanneer het gaat om een andere kloof, namelijk een inhoudelijke kloof. In een
democratie is het onmogelijk dat iedereen bij een politiek besluit volledig zijn zin
krijgt (of, een bescheidener ambitie, in ieder geval niemand bij een politiek besluit
verliest). Ook in een directe democratie zal er verschil blijven bestaan tussen wat
iemand oorspronkelijk verlangde en wat hij uiteindelijk krijgt. Het ervaringsgege-
ven dat in een democratie nagenoeg iedereen meer of minder moet inleveren,
wordt beschreven en verklaard door de public-choice theorie. Op grond hiervan
concludeert Riker dat "one can expect majority dissatisfaction as the typical situa-
tion in political decisions."

Bovendien moeten we een - gepaste - hoeveelheid onvrede positief waarde-

6z. Ankersmit spreekt in dit verband van de algemene wil als regulatief idee, Witteveen van het al-
gemeen belang als nuttige fictie (zie Witteveen, 2000).
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ren. Gemis en verlangen zijn de drijvende krachten waardoor het democratisch
proces altijd blijft doorgaan. Het is de ontevredenheid die mensen motiveert om
de huidige toedeling van waarden (opnieuw) ter discussie te stellen en het is de on-
bepaaldheid van de algemene wil waardoor verdedigbaar wordt dat een andere
toedeling van waarden beter of rechtvaardiger is. In een democratie houdt de poli-
tiek nooit op. Misschien teleurstellend voor wie een hekel heeft aan politiek, maar
goed voor de politieke gemeenschap als geheel, want juist hierdoor kan zij zich
steeds weer aanpassen aan veranderende omstandigheden. In een kloofloze demo-
cratie bestaat geen ontevredenheid en wordt de algemene wil dus niet geproblema-
tiseerd. Daarmee valt echter ook de levensbron van de democratie weg. Een kloof-
loze democratie zou wel eens een dode democratie kunnen blijken.

De conclusie is dat `beter luisteren' naar de burgers via opinieonderzoek (of
andere vormen van directe democratie) het probleem van ontevreden burgers- ge-
lukkig - maar ten dele zal oplossen. Dergelijk onderzoek kan hooguit voorkomen
dat besluiten worden gebaseerd op onjuiste ideeën over wat burgers willen, maar
kan niet voorkomen dat (vrijwel) iedereen water in de wijn moet doen ten opzichte
van zijn initiële wens. Deze conclusie lijkt zo voor de hand liggend dat ze welhaast
triviaal is. Toch is de vraag of iedereen even helder het onderscheid maakt tussen in-
formationele en inhoudelijke kloof. In het publieke debat wordt soms de indruk ge-
wekt dat de ontevredenheid van burgers die in aoo2 massaal zichtbaar werd, haar
oorsprong heeft in gebrek aan kennis bij de politici over wat het volk wil. De politiek
zou niet meer weten `wat er leeft'. Echter, in veel gevallen is ook een alternatieve ver-
klaring mogelijk. Veel beleidsmakers weten heus wel dat burgers zich ergeren aan
wachtlijsten, files, slecht openbaar vervoer, onveiligheid et cetera.ó3 Het punt is al-
leen dat de staat die problemen niet even in een handomdraai kan oplossen. En het
punt is dat toegeven aan de wens van de ene ontevreden groep burgers, leidt tot
nieuwe onvrede bij een andere groep burgers. Dit zijn simpele waarheden. Het `ma-
nagement van verwachtingen' door de politieke en bestuurlijke elite in dezen is ech-
ter weinig gelukkig. Velen trokken sinds aooa ostentatief het boetekleed aan. Men
riep publiekelijk voortaan beter te luisteren, vaker de wijken in te gaan, burgers
meer invloed te geven, al dan niet door middel van bestuurlijke vernieuwing. Hier-
mee wordt gesuggereerd dat de kloofvooral informationeel van aard is en niet in-
houdelijk. Nu valt er ongetwijfeld winst te boeken op het gebied van kennis van wat
burgers willen en wat hen beweegt, maar mijn indruk is toch dat maar weinigen
erop wijzen dat het - los hiervan - nu eenmaal onmogelijk is iedereen zijn zin te ge-
ven, en men genoegen zal moeten nemen met minder.

Tot slot, terug naar de klassieken. Bij de behandeling van de directe democratie
zijn we gestuit op twee onverwachte parallellen met opinieonderzoek. De eerste is

63. De grote uitzondering was de onvrede over `de buitenlanders' (zie het volgende hoofdstuk).
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dat de oude Grieken probeerden de acties van de staat te baseren op wat tegen-
woordig een representatieve steekproef van burgers genoemd zou worden. Dat
hiermee het bestuur ten dele in handen kwam van leken en amateurs, zag men niet
als nadeel maar juist als een groot pré. De tweede is het `verbod' van Rousseau op
onderlinge afstemming van stemvoorkeuren."Om werkelijk de uitspraak van de
algemene wil te krijgen is het dus van belang dat er geen deelgroepering is in de
staat en dat iedere burger alleen vanuit zichzelf zijn mening geeft," aldus Rousseau.
Stemmen wordt daarmee welhaast gelijk aan een anonieme opiniepeiling. Als in de
tijd van de oude Grieken of Rousseau de techniek van representatief opinieonder-
zoek reeds had bestaan, had deze hen zeker aangesproken. Het instrument is
nieuw, maar de achterliggende idee is net zo oud als de democratie zelf.



Hoofdstuk a:

Representatieve democratie

Gedurende het grootste deel der Westerse geschiedenis werd democratie geassoci-
eerd met `assembly democracy', dat wil zeggen, het bijeenkomen van burgers in
publieke vergaderingen voor politieke activiteit. Zoals Rousseau al constateerde,
was dat alleen mogelijk in een kleine en afgebakende gemeenschap, bijvoorbeeld
een stad-staat. Pas eind i8e eeuw ontstond het idee van volkssoevereiniteit door
middel van vertegenwoordiging in de politieke organen. Dat opende nieuwe per-
spectieven: nu kon zelfs de grootste staat nog democratisch bestuurd worden.
James Mill zag het idee van representatieve democratie zelfs als `the grand disco-
very ofmodern times' waarin `the solution of all difficulties, both speculative and
practical, would be found'.'

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van wat enkele klassieke denkers heb-
ben geschreven over de representatieve democratie. Het draait hierbij vooral om de
vraag hoe zij de verhouding zien tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde.
In de tweede paragraaf volgt een uitgebreide bespreking hiervan, aan de hand van
de categorieën voor representatie van Pitkin. In paragraaf 3 presenteer ik enig empi-
risch materiaal over stemmotieven en representatie in Nederland. Nagegaan wordt
in hoeverre hetgeen in de voorgaande paragrafen theoretisch is beredeneerd ook
daadwerkelijk in de praktijk voorkomt. Tot slot trek ik in de laatste paragraaf con-
clusies over de vraag wat uitgaande van de norm van volkssoevereiniteit de wense-
lijkheid is van het verrichten van opinieonderzoek.

1 ANKERPUNTEN UIT HET VERLEDEN

De geestelijke Emmanuel Joseph Sieyès staat over het algemeen te boek als de theo-
retische architect van de Franse revolutie. Hij dankt zijn roem aan zijn pamflet
Qu'est ce qu'est le tiers état? (`Wat is de derde stand?'), gepubliceerd in januari i789.
Zijn ideeën over representatie zet hij echter uitgebreider uiteen in een ander pam-
flet, te weten Vues sur le moyens d'exécution dont les représentants de la Francepour-
ront disposer en i789, dat werd gepubliceerd in mei i789.Z Dit was Sieyès' plan voor

i. Geciteerd in Sabine (i963), p. 695, aangehaald op Held (i996), p. ii9.
2. Het was overigens eerder geschreven dan `Wat is de derde stand', namelijk in de zomer van
i788. (Zie Sonenscher, Zoo3).



REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE 65

een revolutie. Hoewel de naam van Rousseau nergens wordt genoemd, is het niet
moeilijk het verband te leggen met `Het maatschappelijk verdrag'. Net als Rous-
seau meent Sieyès dat iemands wil onvervreemdbaar is, en dat legitimiteit uitein-
delijk alleen kan worden ontleend aan vrijwillige instemming. Maar een associatie
van mensen heeft ook een gemeenschappelijke wil.

"Om aan gemeenschappelijke behoeften tegemoet te komen, dient er een algemene
wil te zijn. Die wil moet van nature het algemene product zijn van alle individuele
willen, en de allereerste gemeenschappelijke wil van een aantal mensen waarvan
men veronderstelt dat zij zich tot een politieke gemeenschap verenigen, zou zonder
twijfel exact de som alle individuele willen zijn. Maar verlangen dat in de toekomst
de gemeenschappelijke wil altijd exact de som moet zijn van iedere individuele wil,
zou betekenen dat men de mogelijkheid opgeeft van een gemeenschappelijk willen,
en zou het uiteenvallen van de gemeenschap tot gevolg hebben. Het is daarom abso-
luut noodzakelijk de gemeenschappelijke wil te identificeren in een eensgezinde
meerderheid. Maar geloof niet dat met een dergelijke conventie de samenleving in
feite slechts wordt geregeerd door een wil die incompleet is. Iedere burger gaat, door
zijn daad van aansluiting bij de gemeenschap, de blijvende afspraak aan zichzelf ge-
bonden te beschouwen aan de zienswijze van de meerderheid, zelfs wanneer zijn
eigen wil behoort tot de minderheid. Hij onderwerpt zichzelf vóóraf, zo zij bena-
drukt, door een vrije daad van wilsuiting, en zal zichzelf enkel toestaan de gemeen-
schap of zijn land te verlaten als de wetten die men daar maakt hem niet bevallen.
Op deze wijze staat continu verblijf gelijk aan een vrijwillige instemming met de wil
der meerderheid, een stilzwijgende bevestiging van die initiële afspraak waarbij hij
zich verplicht heeft de wil van de meerderheid als zijn eigen te beschouwen."3

Deze redenering lost - in ieder geval theoretisch - de contradicties van Rousseau
op door te stellen dat minderheden zich soms zullen moeten neerleggen bij de wil
van de meerderheid, maar dat zij in laatste instantie uit vrije wil voor deze situatie
hebben gekozen. (Bij het realiteitsgehalte van deze redenering kan men uiteraard
grote twijfels hebben). Nu dient deze gedachte nog vertaald te worden naar een si-
tuatie van grootschalige democratie.

"Als het aantal burgers toeneemt, wordt het moeilijk, onmogelijk zelfs, voor hen sa-
men te komen om de individuele willen met elkaar te confronteren, en deze met el-
kaar te verzoenen teneinde een algemene wil te vormen. Dit maakt het noodzakelijk
om de gemeenschap te verdelen in meerdere distriden, en dat elke afdeling enkele le-
den een stem toevertrouwt die zij kunnen meenemen naar een gemeenschappelijke
ontmoetingsplaats. Maar snel zal men inzien dat de methode van delegeren van een-
voudige stemmendragers in essentie verkeerd is, omdat de afgevaardigden, die ver-
plicht zijn om zich gewetensvol te houden aan hun opdrachtgevers, het vaak niet met
elkaar eens kunnen worden, waardoor het onmogelijk wordt uit het totaal der stem-
men een gemeenschappelijke wil te destilleren. Maar er móet een gemeenschappelij-

3. Sieyès (i789), p.17-i8 (eigen vertaling, accentuering in origineel).



66 HET GEHEIM VAN DE BURGER

ke wil zijn, en iedere methode die niet deze wil niet oplevert, schiet wezenlijk tekort.

Men zal merken dat als het nodig is om opnieuw de opdrachtgevers van de verschil-

lende districten te raadplegen, hen te informeren over wat gebeurd is, te wachten op

nieuwe instructies, en het hele proces steeds te herhalen, net zolang tot er een ak-

koord tussen de verschillende visies gevonden kan worden, de zaken nooit ten einde

zullen komen, dat het algemeen belang daaronder zal leiden, en dat door de poging
het gebruik van haar wil onder directe controle te houden, de massa der verbonde-
nen in feite zichzelf de mogelijk heeft ontnomen om zijn wil uberhaupt te gebruiken
[...] Dit leidt ertoe dat de gemeenschap besluit haar gemandateerden meer vertrou-
wen te schenken. Zij geeft hen volmacht elkaar te ontmoeten, te overleggen, hun me-
ningen te verzoenen, en te komen tot een gemeenschappelijke wil, zodat zij nu echte
vertegenwoordigers heeft in plaatsvan slechts stemmendragers. Maar laten we opmer-

ken (want deze waarheden moet men altijd voor de geest houden) dat de missie die

aan deze vertegenwoordigers wordt gegeven nooit een vervreemding is. Het is een

missie die in essentie steeds herroepbaar, beperkt en vrij is naar gelang van dewil van

de opdrachtgever, zowel in tijd als in de aard van het onderwerp."4

Deze delegatie past uitstekend in een ander uitgangspunt in Sieyès' denken, name-
lijk dat het doelmatig is taken te verdelen. "Hoe meer een samenleving zich ont-
wikkelt in de kunst van handel en productie, des te duidelijker wordt het dat het
werk dat gerelateerd is aan publieke functies, net als bij private werkzaamheden,
goedkoper en effectiever uitgevoerd kan worden door mensen die hiervan hun ex-
clusieve beroep maken."5 Sieyès had grote bewondering voor het in i776 gepubli-
ceerde Wealth of nations van Adam Smith, en trok Smiths idee van taakverdeling
op de arbeidsmarkt door naar het politieke domein. Zoals men zijn schoenen laat
maken door een schoenmaker, zo laat men als het ware ook zijn wetten maken
door politieke representanten.b

De cruciale vragen zijn nu wie worden geselecteerd als vertegenwoordigers, en
in hoe groot het mandaat moet zijn dat zij krijgen. Over dat laatste liet de Britse
staatsman Edmund Burke geen misverstand bestaan. In een beroemde en door
iedereen aangehaalde toespraak voor zijn kiezers in Bristol uit i774 zegt hij over de
taken van de vertegenwoordiger:

"[H]is unbiased opinion, his mature judgement, his enlightened conscience, he

ought not to sacrifice to you, to any man, or to any set of living [... ] Your represen-

tative owes you, not his industry only, but his judgement; and he betrays, instead of

q. Sieyès (t789), p. t9-u (eigen vertaling, accentuering WLT).

5. Sieyès (t789), p. u3 (eigen vertaling).

6. Sieyès rekt in wezen het begrip `representatie' zo ver op dat elke maatschappelijke taakverde-

ling een vorm van representatie is. De schoenmaker is dus een representant van degene die zijn

schoenen laat maken. "Since it is not the nation as a body, since it is not every citizen who goes

about producing everything needed to meet his needs, it can be said quite truthfully that all the

work undertaken in society is representative." (Archives National, Paris, z84 AP 4, dossier 5. Aan-

gehaald en vertaald door Sonenscher, Zoo3, pagina ~ncix, voetnoot 47).
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servingyou, if he sacrifies it to your opinion, [... ] Parliament is not a congress ofam-
bassadors from different and hostile interests, which interest each must maintain, as
an agent and advocate, against other agents and advocates; but Parliament is a delib-
erative assembly of one nation, with one interest, that of the whole - where not local
purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting form
the general reason of the whole. You choose a member indeed; but when vou have
chosen him, he is not a member ofBristol, but he is a member ofParliarnent.'~

Volgens Burke is het algemeen belang uiteindelijk kenbaar. Het is weliswaar lang
niet altijd onmiddellijk zichtbaar en duidelijk, maar als alle informatie beschikbaar
is en alle deelbelangen worden ingebracht, zullen de vertegenwoordigers via rede
en debat vroeg oflaat tot de juiste oplossing komen. Daarmee wordt politiek voor-
al een kwestie van informatie, kennis, ervaring en goed oordeel. En dat is een zaak
voor de elite, voor de `natural aristocracy'8. Het gewone volk mist de eigenschap-
pen die voor goed bestuur noodzakelijk zijn. Edoch, als er een juiste oplossing be-
staat voor politieke problemen, en als wijze staatslieden die doormiddel van reflec-
tie en debat kunnen vinden, waarom dan uberhaupt nog verkiezingen gehouden?
Omdat representatie "a substratum in the actual"v dient te hebben. Er moet enige
relatie zijn tussen kiezer en gekozene, want er bestaat ook nog zoiets als gevoelens
van het volk, mogelijke klachten of ontevredenheid. Daarmee dient het parlement
rekening te houden. De kiezers mogen dan ongeschikt zijn om deel te nemen aan
het beleidsdebat, ze kunnen wel goed oordelen over hun eigen gevoelens.

"[TJhe most poor, illiterate, and uninformed creatures upon earth are judges of a
practicaloppression. It is a matter of feeling; and as such persons generally have felt
most of it, and are not ofan over-lively sensibility, they are the best judges of it. But
for the real cause, or the appropriate remedy, they ought never to be called into
council about the one or the other. They ought to be totally shut out: because their
reason is weak; because, when once roused, their passions are ungoverned ...""'

Het is als de verhouding tussen een patiënt en een dokter: de eerste kan het beste
aangeven wat hij voelt, maar het is aan de laatste om vervolgens de juiste oplossing
te bepalen. Periodieke verkiezingen vormen nu de garantie dat ook op langere ter-
mijn de vertegenwoordigers enige voeling houden met hun kiezers en mogelijke
klachten of ontevredenheid.

In de jaren dat Burke in Engeland zijn standpunten verwoordde, werd in de
Verenigde Staten de onafhankelijkheid uitgeroepen. In i887 werd een constitutie
opgesteld die daarna geratificeerd moest worden in alle staten. De jaren die nu vol-

7. Burke (i774), Speech at mr. Burke's arrival at Bristol, accentueringen in origineel.
8. Burke (t79t), `An appeal form the new to the old Whigs'.
9. Burke (i79z), `Letter to Sir Hercules Langrishe'.
io. Burke (179z), `Letter to Sir Hercules Langrishe', accentueringen in origineel.
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gden stonden in het teken van de `ratification contest'. Tegenstanders van de consti-
tutie - bekend geworden als de anti-federalisten - publiceerden onder
pseudoniemen als `Brutus' en `Cato' in diverse kranten hun kritiek. In reactie
daarop schreven Hamilton, Madison en Jay onder de naam `Publius' verdedigingen
van de constitutie, die eveneens in diverse kranten werden gepubliceerd. Eén van de
belangrijkste geschilpunten tussen federalisten en anti-federalisten was de omvang
van het congres ( senaat plus huis van afgevaardigden). Anders dan bij Burke ging de
discussie niet over de vraag in hoeverre een vetegenwoordiger de mening van zijn
achterban moest volgen, maar over de omvang van het congres. In de voorgestelde
constitutie zou de senaat bestaan uit twee senatoren per staat, en het huis van
afgevaardigden uit 65 mensen. Volgens de anti-federalisten waren deze aantallen
veel te gering om te garanderen dat de volksvertegenwoordiging een goede af-
spiegeling zou zijn van de bevolking als geheel. Zo schrijft Brutus in zijn derde essay:

"The very term, representative, implies, that the person or body chosen for this pur-

pose, should resemble those who appoint them - a representation of the people of

America, if it be a true one, must be like the people. It ought to be so constituted,

that a person, who is a stranger to the country, might be able to form a just idea of

their character, byknowing that of their representatives. They are the sign - the peo-

ple are the thing signified. [... ] It is obvious, that for an assembly to be a true likeness

of the people of any country, they must be considerably numerous. - One man or a

few men, cannot possibly represent the feelings, opinions, and characters of a great

multitude."

Echter, als de representatieve organen zo klein zouden blijven, zouden gewone
mensen weinig kans maken te worden gerepresenteerd, en zal alleen de `natural
aristocracy' worden gekozen.

"The great body of the yeomen of the country cannot expect any of their order in

this assembly - the station will be too elevated for them to aspire to - the distance

between the people and their representatives, will be so very great, that there is no

probability that a farmer, however respectable, will be chosen - the mechanicks of

every branch, must expect to be excluded from a seat in this Body- It will and must

be esteemed a station too high and exalted to be filled by anybut the first men in the

state, in point of fortune; so that in reality there will be no part of the people repre-

sented, but the rich, even in that branch ofthe legislature, which is called the democ-

ratic. - The well born, and highest orders in life, as they term themselves, will be ig-

norant of the sentiments of the middling class ofcitizens, strangers to their ability,

wants, and difficulties, and void ofsympathy, and fellow feeling."

Voor de federalisten was `likeness' geen relevant criterium voor vertegenwoordi-
gers. Het gaat erom de beste te kiezen, ongeacht rijkdom, afkomst, geloof of be-
roep. Hebben de anti-federalisten dan geen gelijk dat die besten onvoldoende ken-
nis hebben van wat de gewone mensen willen? Nee, zo meenden de federalisten. In
de voorgestelde constitutie zal het congres weliswaar in hoofdzaak bestaan uit
`landholders, merchants, and men ofthe leamed professions.'



REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE (9

"... [b] ut where is the danger that the interests and feelings of the different classes of
citizens will not be understood or attended to by these three descriptions of inen?
Will not the landholder know and feel whatever will promote or injure the interest
of landed property? And will he not, from his own interest in that species ofproper-
ty, be sufficiently prone to resist every attempt to prejudice or encumber ít? Will not
the merchant understand and be disposed to cultivate, as far as may be proper, the
interests of the mechanic and manufacturing arts to which his commerce is so near-
ly allied? Will not the man of the learned profession, who will feel a neutrality to the
rivalships between the different branches of industry, be likely to prove an impartial
arbiter between them, ready to promote either, so far as it shall appear to him con-
ducive to the general interests of the society?

If we take into the account the momentary humours or dispositions which may
happen to prevail in particular parts of the society, and to which a wise admini-
stration will never be inattentive, is the man whose situation leads to extensive in-
quiry and information less likely to be a competent judge of their nature, extent, and
foundation than one whose observation does not travel beyond the circle of his
neighbours and acquaintances? Is it not natural that a man who is a candidate for the
favor of the people, and who is dependent on the suffrages of his fellow-citizens for
the continuance ofhis public honors, should take care to inform himselfof their dis-
positions and inclinations and should be willingto allow them their proper degree of
influence upon his conduct? This dependence, and the necessity of being bound,
himselfand his posterity, by the laws to which he gives his assent are the true and they
are the strong chords ofsympathy between the representative and the constituent."

Zoals bekend wonnen uiteindelijk de federalisten. De anti-federalisten hebben ech-
ter belangrijke historische waarde omdat zij, aldus Manin, als eerste het ideaal van de
gelijkheid tussen leiders en het volk formuleerden. Dat ideaal speelde enige jaren la-
ter ook een grote rol in het Frankrijk van het begin van de i8e eeuw. Na de revolutie
kende Frankrijk geen politieke instituties meerwaarin de samenleving was georgani-
seerd, enkel nog het revolutionair bestuur in Parijs enerzijds en de massa der burgers
anderzijds. Het was essentieel dat het contact tussen beide op één ofandere wijze zou
worden hersteld. De vraag hoe de burgers vertegenwoordigd dienden te worden in
de staat, was daardoor van urgent en allesoverheersend belang voor de actuele poli-
tiek. A1 in i789 had Mirabeau opgemerkt dat de assemblée "voor de natie moet zijn
wat een landkaart is voor het land; zowel in delen als in zijn geheel moet de kopie al-
tijd dezelfde verhoudingen hebben als het origineel."" Mirabeau ging dus nog een
stap verder dan de anti-federalisten door bepaalde `projectieregels' te suggereren.'Z

Eén van de eerste voorstanders van algemeen stemrecht was John Stuart
Milll. De hiervoor genoemde denkers schreven weliswaar over de wenselijke ver-
houding tussen vertegenwoordigers en kiezers, maar zij dachten hierbij beslist niet

n. ~~... pour la nation ce qu'est une carte réduite pour son étendue physique; soit en partie, soit en
grand, la copie doit toujours avoir les même proportions que 1'original~~ Rosanvallon, Le peuple in-
trouvable, p.17. Aangehaald in Ankersmit (zoo3), p. 7[eigen vertaling].
iz. Deze alinea is in gebaseerd op Ankersmit (ZOO3), die zich weer baseert op Rosanvallon.
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aan álle burgers. Kiesrecht was in hun tijd iets voor de bovenlaag van vrije mannen.
Net als Burke vond Mill dat een vertegenwoordiger de vrijheid moet hebben zijn
eigen mening te volgen. Helaas bestaat altijd het gevaar dat de kiezers hem zullen
binden aan allerlei restricties, waardoor hij slechts hun verlengstuk wordt.

"For let the system of representation be what it may, it will be converted into one of

mere delegation if the electors so choose. As long as they are free not to vote, and free

to vote as they like, they cannot be prevented from making their vote depend on any

condition they think fit to annex to it. By refusing to elect anyone who will not pledge
himself to all their opinions, and even, if they please, to consult with them before vot-
ing on any important subject not foreseen, they can reduce their representative to
their mere mouthpiece, or compel him in honour, when no longer willing to act in
that capacity, to resign his seat [...] We may hope that the electors will not act on this
notion of the use of the suffrage; but a representative government needs to be so
framed that, even if they do, theyshall not be able to effect what ought not to be in the
power of any body ofpersons-class legislation for their own benefit."

Het tegengaan van dit gevaar wordt in eerste instantie gerealiseerd door de schei-
ding van machten en het systeem van `checks and balances'. Echter, uiteindelijk is
het geen kwestie van regels ofwetgeving, maar van `constitutional morality', van
`the temper of mind' van de kiezers, hun gevoel voor hun democratische plicht.
Volgens Mill was het daarom wenselijk dat iedere burger stemrecht zou krijgen en
enige tijd actief zou zijn in het openbaar bestuur. Dit zou een educatieve werking
hebben. Mill verwachte dat de burgers daardoor meer voeling voor en affiniteit
met het algemeen belang zouden krijgen (zie ook hoofdstuk io).

Rond de overgang van de i9e naar de aoe eeuw werd in de meeste Westerse
democratieën het stemrecht uitgebreid tot alle volwassenen. Dat had natuurlijk
gevolgen voor de relatie tussen kiezer en vertegenwoordiger. Eén van de beroemd-
ste analyses van de massademocratie is die van de econoom Joseph Schumpeter in
zijn boek Capitalism, Socialism and Democracy uit 1943. Schumpeter had geen hoge
dunk van het kiezersvolk. Omdat politiek zo ver van het dagelijks leven afstaat, is
het electoraat intellectueel zwak, vatbaar voor emotionele impulsen en makkelijk
beïnvloedbaar. Hun opvattingen over politieke kwesties zijn niet gebaseerd op
eigen ervaringen, en hun wensen en behoeften weinig gearticuleerd en doorleefd.

"In de psyche van de gemiddelde burger staan de grote politieke kwesties in het alge-

meen op één lijn met de vrijetijdsbestedingen die niet tot hobbies zijn uitgegroeid en

met de onderwerpen waarover zonder enig verantwoordelijkheidsbesef kan worden

geconverseerd. [...] De gemiddelde burger valt dan ook, zodra hij zich op politiek

terrein gaat bewegen, terug tot lagere geestelijke prestaties [...] Hij betoogt en analy-

seert op een wijze die hij binnen de sfeer van zijn werkelijke belangen als infantiel

zou beschouwen. Zijn denken wordt associatief en met emoties doortrokken.""

13. Schumpeter (i943)~ P. 30~~3.
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De beleidsvorming moeten zij dus aan de leiders overlaten. Democratie be-
schouwde Schumpeter dan ook als een methode om geschikte leiders en elites te
kweken en te kiezen, en om falende leiders weg te sturen. Niet minder maar ook
beslist niet meer. De rol van de kiezers is om eventueel disfunctionerende regerin-
gen naar huis te sturen en te vervangen door een andere elite. Maar zij "moeten be-
grijpen dat wanneer zij eenmaal iemand hebben gekozen, het politieke optreden
zijn zaak is en niet die van hen. Dat betekent dat zij ervan moeten afzien hen voor
te schrijven wat hij moet doen..."'4

Als de burger zo infantiel redeneert en zo makkelijk beïnvloedbaar is, bestaat
er dan eigenlijk wel zoiets als `de wil van het volk'? Volgens Schumpeter is die wil
grotendeels gefabriceerd met hulp van reclametechnieken. Bij onderwerpen die
onderdeel vormen van de dagelijkse ervaringen van kiezers, hebben dergelijke
technieken op den duur geen succes, omdat onwaarheid wordt gecorrigeerd door
de directe ervaring. "Het is eenvoudig niet waar, dat huisvrouwen gemakkelijk
worden bedrogen als het gaat om voedsel, huishoudelijke artikelen waarmee zij
vertrouwd zijn."'S Maar in de politiek ontbreekt deze corrigerende eigen ervaring.
Gevolg is dat allerlei groepen met zelfzuchtige bedoelingen, zoals beroepspolitici,
vertegenwoordigers van een economisch belang, idealisten en andere belangheb-
benden, in staat zijn "vorm te geven aan de wil van het volk en binnen zeer ruime
marge zelfs in staat zijn die in het leven te roepen. Wij hebben bij de analyse van
politieke processen grotendeels te maken niet met een werkelijke maar met een ge-
fabriceerde wil."i6

Met dit laatste citaat zijn we zo ver verwijderd van Rousseau als binnen de
grenzen der democratie maar mogelijk is. Bij Rousseau nemen alle burgers actief
deel in de vormgeving van de wil van het volk, die fungeert als legitimatie en drij-
vende kracht van het politieke proces. Schumpeter staat hier diametraal tegenover:
Eens in de zoveel jaar mogen de burgers hun leiders aanwijzen, maar verder moe-
ten zij de politiek overlaten aan de profs.

2 BESPREKING

Tot zover enkele mijlpalen in het Westerse politieke denken over representatieve
democratie. Vallen in een directe democratie staat en samenleving samen, in een
representatieve democratie worden beide uit elkaar getrokken. De ideeën van de
bovenaangehaalde denkers kunnen worden gelezen als de worsteling met de infor-
mationele kloof ( en de daaruit voortvloeiende ongekendheid) en de arbeidsdeling
(en de daarmee samenhangende verschillen in kennis en wijsheid) die ontstaan

i4. Schumpeter (i943), p. 339.
i5. Schumpeter (i943), p. 299, accentuering in origineel.
i6. Schumpeter (1943), p. 304.
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wanneer staat en samenleving uit elkaar worden getrokken. De vraag is hoe groot
de afstand tussen beide mag worden. Alle denkers zijn het erover eens dat er een
verbinding moet zijn tussen het handelen van de staat en de wil van de burgers.

Maar hoe kan die verbinding het beste worden gegarandeerd? Hoe kan de staat
voeling houden met wat burgers vinden en willen? Als vertrekpunt voor een ant-
woord op deze vragen neem ik de categorieën voor representatie van de Ameri-
kaanse politicologe Pitkin uit haar klassieke The concept of representation uit i967.
Nader bepaald gaat het om haar categorieën `descriptive representation' and
`representation as acting for'.

a Descriptieve representatie
Een eerste wijze van verankering van de opvattingen van volksvertegenwoordigers
in de opvattingen van kiezers ligt in de herkomst en karakteristieken van deze
volksvertegenwoordigers. Regelmatig zijn zorgen te vernemen over de samenstel-
ling van het parlement. Die zou geen goede afspiegeling zijn van de samenleving.
Teveel kamerleden zijn beroepspolitici, te weinig kamerleden komen uit het be-

drijfsleven, er moeten meer allochtonen in de Kamer, et cetera. De visie op repre-
sentatie die aan deze zorgen ten grondslag ligt, is wat Pitkin aanduidt als `descrip-
tieve vertegenwoordiging' (en Ankersmit als mimetische representatie). `Behind

all the applications of the descriptive view to political life hovers the recurrent ideal
of the perfect replica, the flawless image, the map which contains everything...', al-

dus Pitkin.'~ Deze visie vinden we duidelijk terug bij de anti-federalisten en Mira-
beau. Volgens hen moet het parlement denken, redeneren en handelen zoals het
volk dat het vertegenwoordigt zelf zou doen. In termen van opinieonderzoek: het

parlement dient een representatieve steekproef te zijn van de populatie als geheel,
zodat men zich verder probleemloos kan beperken tot de steekproef.

Helaas is er een aantal problemen met deze visie op representatie. Allereerst,
wat zijn de criteria om te bepalen of het parlement een goede afspiegeling is van de
populatie als geheel? Is het nodig dat elke regio zijn eigen vertegenwoordiger heeft

ofniet? Moeten boeren of `mechanichs' er wel of niet bij? De eis dat het parlement
voldoende vrouwen of allochtonen moet bevatten, heefr enige logica als het gaat
over zaken als abortus respectievelijk de integratie van minderheden. Maar wie

deze logica normatief voorschrijft, komt in de problemen als het debat gaat over
bijvoorbeeld werklozen of lager opgeleiden. Voorts, hoe te bepalen of een indivi-
duele vertegenwoordiger (of partij) daadwerkelijk een goede representant is van

de groep die hij zegt te vertegenwoordigen? Hoewel de kiezers van één vertegen-
woordiger (of partij) een relatief homogene groep vormen - anders zou men wel

voor een ander stemmen - bestaan er ook binnen deze groep meningsverschillen.

17. Pitkin (1967), p. 86.
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Dus ook voor de individuele vertegenwoordiger (of partij) is de vraag hoe de ver-
schillende opvattingen te aggregeren tot het door hem ofhaar in het parlement te
verwoorden standpunt. In beide gevallen geldt wat in het vorig hoofdstuk is gezegd
over representatie: het ontbreekt ons aan een tertium comparationis. Dat wil zeg-
gen, we missen objectieve vertaalregels om van kiezers naar gekozenen te redene-
ren. De standpunten van individuele vertegenwoordigers zijn slechts een interpre-
tatie van de meningen van hun achterban. En de samenstelling van het parlement
berust slechts op een interpretatie van hoe de samenleving moet worden opge-
deeld in onderscheiden groepen. Dit interpretatieve karakter van vertegenwoordi-
ging komt vooral duidelijk naar voren bij politieke kwesties waarover de kiezers
geen mening hebben, bijvoorbeeld omdat het zo technisch is dat maar weinigen
het begrijpen, of omdat het hen domweg niet interesseert. De `mimetische reactie'
voor de vertegenwoordigers zou dan zijn om collectief `weet niet' uit te roepen en
niets te besluiten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Op zo'n moment zullen verte-
genwoordigers moeten reageren door meningen of standpunten te construeren
waarvan ze aannemen dat dit is wat hun achterban zou willen als zij net zo goed
geïnformeerd en betrokken zou zijn als zijzelf.

Als er geen algemene projectieregels bestaan om van kiezer naar gekozene te
redeneren, is het dan geen slimme oplossing om te stellen dat iedereen zijn eigen
afspiegelregels moet aanhouden? Als iedereen nu stemt op iemand die - naar zijn
subjectieve inschatting - zoveel mogelijk op hem of haar lijkt, dan resulteert er per
saldo toch een vollcsvertegenwoordiging die zoveel als mogelijk op het electoraat
lijkt. Toch is dit geen oplossing. Hier stuiten we namelijk op een tweede probleem
van de descriptieve visie. Het selectiemechanisme van verkiezingen leidt volgens
Manin namelijk intrinsiek tot atypische vertegenwoordigers. Als alle kandidaten
gelijk zouden zijn, zou het onmogelijk zijn om een meer dan toevallige keuze te
maken. Daarom gaan zowel kandidaten als kiezers op zoek naar een voor die kan-
didaat specifieke karakteristiek die anderen niet hebben en~of waarin hij superieur
is aan de andere kandidaten. (Wat die karakteristiek is kan uiteraard van geval tot
geval en van persoon tot persoon verschillen.) Verkiezingen leiden dus altijd tot de
selectie van iemand die niet in alle opzichten vergelijkbaar is met de anderen, maar
op minstens één aspect superieur. Maar wat nu als `zoveel mogelijk lijken op de
kiezer' het onderscheidend criterium is? Ook in dát geval moet toch voor één of
enkele eigenschappen gekozen worden (bijvoorbeeld: karakter) waarin de kandi-
daat zoveel mogelijk op de kiezer lijkt. Maar dat betekent dat die kandidaat geko-
zen wordt wiens positie op de relevante dimensie het dichtst staat bij de kiezers.
"Thus, even in that case, voters are led to select a candidate who is superior to them
in that he possesses a quality that they particularly value and that most ofthem do
not possess: closeness to the others with respect to a given trait."'8 Manin conclu-

t8. Manin (i993), p. i41.
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deert dat verkiezingen een selectiemechanisme zijn "that hinders the selection of
citizens who resemble others. At the heart ofthe elective procedure, there is a for-
ce pulling in the opposite direction from the similarity between rulers and rules."~9
(Overigens gaat het hierbij niet per se om daadwerkelijke superioriteit maar om
waargenomen superioriteit. Of de kandidaat die het allemaal zo mooi kon zeggen
ook echt zijn plannen kan waarmaken, moet je maar afwachten.) Concluderend:

"The democratic ideal of similarity between rulers and ruled had demonstrated,

since the end of the eighteenth century, such a powerful appeal that it may not be
unimportant to show that it is incompatible in principle with the elective proce-

dure, however amended. In an elective system the only possible question concerns
the type of superiority that is to govern. But when asked `Who are the aristoi that
should govern?' the democrat turns to the people and lets them decide."Zo

Nu hoeft dit allemaal geen probl::em te zijn, zolang de aristocraten wat betreft hun
inhoudelijke standpunten maar een goede representatie zijn van de populatie als
geheel. De vraag is echter of dit wel altijd zo is. Het veronderstelt namelijk dat
iedereen stemt, en daarbij kiest voor de `aristocraat' die zijn wensen en voorkeuren
het beste representeert. Dit is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Ten eerste, wie uitgaat van een louter economische kosten-baten analyse, zal
concluderen dat het irrationeel is zich goed te verdiepen in de vraag welke partij
zijn belangen het beste dient. Sterker nog, het blijkt irrationeel om uberhaupt te
gaan stemmen. Tot deze conclusie komt Anthony Downs in zijn bekende An eco-
nomic theory of democracy uit i957. Want wat wint een burger met stemmen? Het is
uiterst onwaarschijnlijk dat nu net zijn ene stem ertoe leidt dat de partij van zijn
voorkeur de verkiezing wint, en niet een andere. De baten van stemmen in termen
van persoonlijk voordeel zijn dus uiterst gering. Het maakt waarschijnlijk toch niet
uit.~' Anderzijds zijn er aan verkiezingen wel kosten verbonden. Zo zal de kiezer
zich allereerst moeten informeren over de vraag welke partij het beste zijn belan-
gen representeert. De kosten in tijd en energie van deze informatiegaring gaan
waarschijnlijk uit boven de baten. "Because nearly every citizen realizes his vote is
not decisive in each election, the incentive ofmost citizens to acquire information
before voting is very small", zo schrijft Downs.22 Het is "individually irrational to
be well informed."Z3 Hierdoor is de kans reëel dat een burger stemt voor de partij

i9. Manin ~t993), p. i4z.
zo. Manin (i993), p. tóo.
Zi. Er is nog wel een tweede opbrengst. Meer in abstracto draagt stemmen bij aan een lange ter-

mijn doel, namelijk het instandhouden van het democratische systeem als zodanig. Immers, als

niemand zou gaan stemmen, stort het systeem in. Omdat de meeste burgers graag dit systeem wen-

sen te behouden, ligt daar nog wel enige opbrengst, zij het dat die in principe vervalt als men denkt

dat (voldoende) andere mensen gaan stemmen.
z2. Downs (i957), p. ~g8.
z3. Downs (i957)~ p. ~46.
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die niet het beste correspondeert met zijn inhoudelijke voorkeur. Een andere kos-
tenpost is de gang naar het stembureau. Die kost tijd, een nat pak als het regent, en
eventueel gederfde inkomsten als men hiervoor vrij moet nemen van het werk.
Louter statistisch gezien is de kans dat iemands stem het verschil maakt tussen
winst of verlies voor de partij van zijn voorkeur kleiner dan de kans dat hij op weg
naar het stembureau wordt overreden. Dus wellicht is het verstandiger thuis te
blijven... Volgens Downs mogen we niet-stemmen eerder verwachten bij de lage-
re inkomensgroepen dan bij de hogere. De kosten van de stemgang als zodanig
(zoals gederfde inkomsten) zijn voor de lagere inkomensgroepen zwaarder om te
dragen dan voor de hogere inkomensgroepen. Bovendien zijn de kosten van infor-
matiegaring en -verwerking zwaarder voor de lagere inkomensgroepen, omdat zij
vaak minder goed zijn opgeleid. Ze beschikken daarom over minder vaardigheid
in het verwerven en verwerken van informatie om besluiten te nemen. Daardoor
neemt zijn onzekerheid over welke stem hem het meeste nut biedt toe, en dus de
prikkel om te stemmen af.~

Ten tweede kan iemand uit strategische overwegingen opzettelijk op de `ver-
keerde' partij stemmen. Zulk gedrag kan optreden als er meer dan twee keuzemo-
gelijkheden zijn. Stel bijvoorbeeld dat men moet kiezen uit drie presidentskandi-
daten. Twee van hen maken een reële kans om te winnen, maar de derde staat
zozeer op achterstand dat hij geen schijn van kans heeft. Dan kunnen mensen wier
voorkeur eigenlijk uitgaat naar de kansloze nummer drie, besluiten toch te stem-
men voor de `minst slechte' van de andere twee, in de hoop dat deze dan wint en zo
erger wordt voorkomen. Als in aooo in de Verenigde Staten net iets meer Nader-
aanhangers hadden besloten uit strategische overwegingen toch maar op Gore te
stemmen, had de recente geschiedenis wellicht een ander verloop gekregen. De
Nederlandse democratie is er bij uitstek één die uitnodigt tot strategisch stemmen.
Dat komt door de combinatie van veel partijen, waardoor altijd coalitieregeringen
nodig zijn, en zuiver proportionele vertegenwoordiging. Ook al ligt hun inhoude-
lijke voorkeur misschien bij GroenLinks, sommige kiezers stemmen op het mo-
ment suprème toch maar PvdA in de hoop te voorkomen dat het CDA de premier
mag leveren. Dus wat is wijsheid voor de rationele kiezer? Mueller hierover:

"[I]f only some parties will join the cabinet, and the cabinet will decide all govern-
ment policies, the rational citizen should consider the probability that each party
will enter the cabinet, as well as its position on the issues, when deciding which par-
ty to vote for. Thus, under the cabinet form of [proportional representation], the
distribution of votes across parties may also inaccurately reflect the distribution of
citizen's preferences for the policy positions ofeach party."~5

z4. Overigens is het goed te bedenken dat deze redeneringen van Downs stammen uit i957, en
voor een deel zijn geschreven met de Amerikaanse sítuatie voor ogen. Zoals bekend moeten Ame-
rikanen zich laten registreren voordat ze mogen stemmen.
z5. Mueller (zoo3), p. 300.
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Naarmate meer mensen strategisch stemmen, resulteert het samenspel van her-
haalde verkiezingspolls en reactie daarop van kiezers sterker in een potentieel cha-
otisch proces waarin de uiteindelijke verkiezingsuitslag steeds minder correspon-
deert met de feitelijke verdeling van meningen over het electoraat. Althans, dat kán
gebeuren.... Maar het hoeft niet. Juist omdat onduidelijk blijft ofen in welke mate
een dergelijk proces heeft plaatsgevonden, is het moeilijk uitspraken te doen over
wat het volk nu werkelijk inhoudelijk wil.

Ten derde kunnen burgers retrospectief stemmen. In dat geval kijkt men niet
vooruit naar wat elke partij belooft te gaan doen, maar wordt het stemoordeel ge-
baseerd op wat de partij die men de vorige keer heeft gestemd nadien heeft gepres-
teerd. Wie daarover ontevreden is, kan besluiten nu op een andere partij te stem-
men, ook al staat die inhoudelijk misschien verder af van wat men wenst dan de
oorspronkelijke partij. Natuurlijk kan een dergelijke `straP verkeerd uitpakken,
want mogelijk zal blijken dat deze andere partij het nog veel slechter doet. Toch is
retrospectief stemmen rationeel. Ten eerste wordt het toekomstig gedrag van een
partij waarschijnlijk beter voorspeld door haar daden in het verleden dan door de
beloften in haar programma. Ten tweede heeft een retrospectieve stem een grotere
'disciplinerende werking' op politici dan een prospectieve stem. De prikkel die uit-
gaat van de dreiging de volgende verkiezing te worden weggestemd, is voor een cal-
culerende vertegenwoordiger sterker dan die van het mogelijke verwijt dat hij zijn
beloften heeft geschonden. En dus stelt Manin: "[I] n a representative system, ifci-
tizens wish to influence the course of public decisions, they should vote on the ba-
sis of retrospective considerations."z'

Concluderend, volgens Pitkin is de descriptieve visie op vertegenwoordiging
gepast en relevant wanneer het doel van de representatie is om informatie te leve-
ren. Representatie betekent hier het zichtbaar maken "of something from which we
can draw accurate conclusions about the represented, gather information about the
represented, because it is in relevant ways like the represented."Z' Probleem is echter
ten eerste dat er geen projectieregels zijn om te bepalen ofhet volk wel correct wordt
gerepresenteerd in het parlement, en ten tweede dat het selectiemechanisme van
verkiezingen leidt tot vertekeningen in de samenstelling van de volksvertegen-
woordiging ten opzichte van het mimetische ideaal. Ergo: wie een écht descriptief
representatief parlement wil, moet de vertegenwoordigers niet via verkiezingen se-
lecteren, maar door random steekproeftrekking. Wat dat betreft hadden de oude
Grieken het beter geregeld met hun omvangrijke volksvertegenwoordigingen die
vooral op basis van loting en rotatie werden samengesteld.

26. Manin (i983), p. i79 (accentuering in origineel). Overigens is het bij coalitieregeringen vaak

lastig te identificeren welk coalitielid in welke mate verantwoordelijk is voor slagen of falen van

wellc beleidsonderdeel.
27. Pitkin (1967), p. SI.



REPRE,SENTATIEVE DEMOCRATIE 77

b Representatie als `actingfor'
Toch zou het voorbarig zijn het parlement voortaan ook volgens aselecte steekproef-
trekking samen te stellen. Een belangrijke reden is dat de descriptieve visie op repre-
sentatie slechts één aspect belicht van het complexe begrip dat representatie is, één die
geen aandacht heeft voor "the creative activities ofa representative legislature, the for-
ging ofconsensus, the formulation ofpolicy, the activity we roughly designate by `go-
verning"', aldus Pitkin.~ En misschien is het wel verstandig voor deze bepaald niet
eenvoudige activiteiten juist geen dwarsdoorsnee te nemen van de bevolking, maar de
besten te kiezen. Kortom, we moeten niet alleen kijken naar wie vertegenwoordigers
zijn maar ook naar wat ze doen. Sterker nog, dat is uiteindelijk belangrijker dan de
vraag of volksvertegenwoordigers al dan niet lijken op hun achterban. De - meestal
impliciete - veronderstelling die ten grondslag ligt aan de descriptieve visie is dat
vertegenwoordigers net zo zullen handelen als hun achterban zou hebben gehandeld,
alsofzij door hun afkomst en achtergrond niet eens anders zouden kunnen. .. Welnu,
deze veronderstelling is evident onjuist. Iedereen kan zien dat parlementariërs lang
niet altijd doen wat hun achterban zou hebben gedaan. Terecht? Hiermee komen we
op de belangrijkste controverse in de klassieke theorieën over representatieve demo-
cratie. Deze werd door Burke eloquent op de agenda gezet, en luidt als volgt: moet een
vertegenwoordiger zich opstellen als lasthebber ofals een vertrouweling?

~ in de eerste opvatting is de vertegenwoordiger niet meer dan verlengstuk en
vervanger van degenen die hij vertegenwoordigt. Hij moet de standpunten
van degene die hij vertegenwoordigt inbrengen, als ware hij een megafoon, en
hij wordt niet geacht zijn handelen te laten beïnvloeden door eigen standpun-
ten of ineningen;

~ in de tweede opvatting is de vertegenwoordiger een vertrouweling van degene
die hij vertegenwoordigt. Hij is gevolmachtigd te handelen zoals hem naar
zijn eigen inzicht het beste lijkt voor zijn achterban, zonder dat deze hem al-
lerlei instructies meegeeft of beperkingen oplegt.

Nu kan, zoals reeds Sieyès opmerkt in zijn pamflet, geen enkele vertegenwoordiger
zich beperken tot uitsluitend de eerste rol. Als geen der partijen een absolute meer-
derheid heeft en alle vertegenwoordigers vasthouden aan de rol van lasthebber,
verwordt het parlementaire debat tot eindeloos herhalen van de bekende stand-
punten, en wordt nooit een overeenstemming bereikt. Dus óók een vertegenwoor-
diger die zich beschouwt als lasthebber zal op enig moment de stap richting ver-
trouweling moeten zetten, en akkoord moeten gaan met wat zijn achterban
weliswaar niet als wens had meegegeven, maar hij beschouwt als het best haalbare.

Kan men ook los van deze praktische overweging uitspraken doen over welke

28. Pitkin (i967).
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van deze twee taakopvattingen normatief gezien de beste is? Nee, aldus Pitkin. Beide
visies zijn verdedigbaar, en zij sluiten elkaar ook niet uit. Er zijn veel gevallen waarin
vertegenwoordiger en achterban het eens zijn. Het probleem ontstaat pas als de ver-
tegenwoordiger iets anders wil dan de mensen die hij vertegenwoordigt willen. Vol-
gens Pitkin handelt een vertegenwoordiger niet per se verkeerd als hij anders handelt
dan zijn kiezers zouden wensen, maar hij moet daarvoor wel een bevredigende ver-
klaring geven in termen van hun belangen. Bijvoorbeeld dat als zijn kiezers zouden
beschikken over alle informatie die hij bezit, ze hetzelfde zouden hebben gedaan (en
dus eigenlijk de vertegenwoordiger wel degelijk in het verlicht belang van de achter-
ban handelt). Een dergelijke afwijking moet echter niet te vaak voorkomen. Naar-
mate de vertegenwoordiger vaker afwijkt van wat zijn achterban wil, kan men sterker
de vraag opwerpen ofhij nog wel hun vertegenwoordiger genoemd magworden. Re-
presentatie in de betekenis van `acting for' betekent volgens Pitkin dus:

`...acting in the interest of the represented, in a manner responsive to them. The
representative must act independently; his action must involve discretion and judg-
ment; he must be the one who acts. The represented must, also be (conceived as) ca-
pable of independent action and judgement, not merely being taken care of. And,
despite the resulting potential for conflict between representative and represented
about what is to be done, that conflict must not normally take place. [...] He must
not be found persistently at odds with the wishes of the represented without good
reason in terms of their interest, without a good explanation ofwhy their wishes are
not in accord with their interest."~9

Met de omschrijving van Pitkin zijn buitengrenzen aangegeven in de lasthebber-
vertrouweling discussie, maar binnen die grenzen zijn vele verschillende gradaties
in responsiviteit mogelijk. Welke positie iemand op dit spectrum kiest, hangt on-
dermeer af van zijn inschatting van kennis en capaciteiten van de kiezers. Hoe ho-
ger men die inschat, hoe eerder men zal kiezen voor een opstelling als lasthebber.
Geen van de bovengenoemde auteurs hebben echter in dezen een hoge dunk van
de kiezers. Het meest cynisch is Schumpeter, de enige die ook daadwerkelijk heeft
kunnen zien wat er gebeurt als alle burgers stemrecht krijgen.

Een opmerking over terminologie. Waar hebben we het precies over? Wat zijn
precies die kennis en capaciteiten waarover vertegenwoordigers moeten beschik-
ken en die men bij kiezers vaak mist? Bij gebrek aan beter kies ik voor de term `in-
formatie' c.q. een verschil in `geïnformeerdheid'. Dit klinkt cognitiever en beperk-
ter dan de aangehaalde denkers zou goeddunken. Zij dachten ook aan zaken als
redeneervermogen en wijsheid, maar om het simpel te houden, beperk ik me toch
tot `informatie'. Waar het nu om gaat is dit: de stap van directe democratie naar re-
presentatieve democratie leidt per definitie tot een arbeidsdeling, en mede daar-
door tot verschillen in geïnformeerdheid tussen kiezer en gekozene. Want:

z9. Pitkin (i967), p. zo9.
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~ zoals gesteld, leiden verkiezingen tot selectie van de besten. Wat het criterium
is om `de beste' te bepalen, verschilt per samenleving, maar in Nederland be-
vinden zich onder `de besten' veel mensen met een bovengemiddeld niveau
van geïnformeerdheid (of het vermogen zich snel en grondig te informeren);

~ zoals eveneens eerder gesteld, kan in een representatieve democratie `rational
ignorance' optreden. Het is voor kiezers irrationeel zich goed te verdiepen in
de vraag welke partij nu het beste hun belangen behartigt. Meer algemeen is
het voor hen irrationeel veel aandacht te besteden aan politiek-bestuurlijke
kwesties die niet direct raken aan de eigen levenssfeer;

~ voor de vertegenwoordiger is er juist wél de prikkel daartoe. Hij kan immers
worden weggestemd als hij zijn verkiezingsbeloften niet realiseert. Dat zal
hem stimuleren zo goed mogelijke informatie te vergaren over hoe effectief te
interveniëren in de werkelijkheid. Dit is bovendien onderdeel van zijn werk,
zodat - anders dan bij kiezers - de tijd die hij hieraan besteedt niet ten koste
hoeft te gaan van inkomen uit werk.

Dat vertegenwoordigers zich voor een deel als vertrouwelingen opstellen, heeft dus
niet alleen als reden dat - wil men tot een besluit komen - zij enigszins zullen moe-
ten inleveren op hun oorspronkelijke standpunt. Het is ook mogelijk dat vertegen-
woordigers door hun grotere geïnformeerdheid beter kunnen inschatten met welk
concreet alternatief hun achterban uiteindelijk het meest is gediend, en zij daarom
afwijken van de voorkeur van hun achterban. Zoals Burke al opmerkte: de kiezers
zijn als de patiënt die het beste weet waar het pijn doet, maar de vertegenwoordi-
gers zijn als de dokter die het beste de remedie kan bepalen.

Nu zou men op deze redenering kunnen tegenwerpen dat anno de aie eeuw
burgers veel beter geïnformeerd en opgeleid zijn dan vroeger. De situatie van Bur-
ke bestaat niet meer. Politici kunnen toch niet langer claimen te beschikken over
`superior wisdom'? Op basis van dat argument wordt de traditionele taakverdeling
van de representatieve democratie door sommigen veroordeeld als achterhaald en
paternalistisch, en wordt gepleit voor introductie van meer direct democratische
elementen.j" Bij deze redenering kan men echter vraagtekens plaatsen. Ongetwij-
feld zijn burgers gemiddeld genomen beter opgeleid dan vroeger. Maar daar gaat
het niet om. De cruciale vraag is of burgers anno heden beter hun verlicht belang
kunnen bepalen dan vroeger. Alleen indien men deze vraag positiefbeantwoordt,
is de redenering valide. Dat gezegd hebbende, zou nu een eerste kanttekening kun-
nen luiden dat niet alleen de burgers beter zijn opgeleid, maar politici ook. Dat
wordt nog wel eens vergeten. En belangrijker nog, politici kunnen beschikken over
een veel groter en deskundiger ambtenarenapparaat dan vroeger, om nog maar te
zwijgen van de vele planbureaus, commissies en adviesraden vol knappe koppen

30. Zie bijvoorbeeld In 't Veld, Zoo4.
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die hen terzijde staan. Per saldo is de `voorsprong' in geïnformeerdheid van politi-
ci mogelijk helemaal niet afgenomen. Of zelfs groter geworden... Want een twee-
de, meer principiële kanttekening is dat naarmate in de wereld meer informatie
wordt gegenereerd over `hoe de werkelijkheid werkt', juist onzekerder wordt ofhet
gepercipieerd belang wel gelijk is aan het verlicht belang. In het vorige hoofdstuk
heb ik verlicht belang in praktische zin gedefinieerd als `datgene waarvoor iemand
zou kiezen indien hij beschikt over dezelfde informatie als het lid van de politieke
gemeenschap die over de betreffende kwestie het best is geïnformeerd.' Welnu, als
alle kennis in de wereld in één handzaam boek zou passen, kan iedereen binnen
een paar dagen studeren behoren tot `de best geïnformeerde burgers van het land'.
De staat kan dan moeilijk pretenderen beter te weten wat iemands verlicht belang
is dan deze burgers zelf. Maar naarmate er meer boeken komen, groeit ook de af-
stand tussen het informatieniveau van de gemiddelde burger (die misschien een
paar boeken heeft gelezen) en dat var. de best geïnformeerde burger (die het mees-
te boeken van iedereen heeft gelezen). Daardoor neemt de kans toe dat deze laat-
ste, op basis van al zijn kennis, oordeelt dat wat de andere burgers willen niet de be-
leidsoptie is die hun belang het beste dient. Anders gezegd, met het toenemen van
de beschikbare informatie, wordt het bepalen van het verlicht belang meer en meer
een vakspecialisme, dat bijvoorbeeld kennis van de wetenschappelijke literatuur
vereist. Daarom is de cruciale variabele niet eens zozeer het individuele opleidings-
niveau en de intelligentie van burgers en politici, als wel de mate waarin men be-
schikt over de tijd en faciliteiten om de almaar groeiende berg aan relevante infor-
matie te verwerken. Welnu, het is evident dat de staat op dit gebied beschikt over
een geweldig surplus ten opzichte van individuele burgers.3' Daardoor ontstaat een
soort Matthëus-effect: naarmate in de wereld meer relevante informatie wordt ge-
genereerd over `hoe de werkelijkheid werkt', zal - vanwege dit verschil in
verwerkingscapaciteit - de staat zijn voorsprong in geïnformeerdheid op de ge-
middelde burger verder kunnen vergroten.j2 En dus zal het eerder gebeuren dat de
staat oordeelt dat - uit oogpunt van volkssoevereiniteit! - het wijs is iets anders te
doen dan burgers zeggen te willen.33

3i. Of de staat in praktijk ook altijd gebruik maakt van dat surplus is natuurlijk niet gegarandeerd.
3a. Het Mattheus effect duidt op het fenomeen dat maatregelen die bedoeld zijn om maatschap-
pelijke verschillen te verkleinen (bijvoorbeeld subsidies, onderwijs) vaak per saldo die verschillen
juist vergroten, doordat vooral degenen die al veel `hebben' effectief gebruik weten te maken van
die maatregelen.

33- Maar de staat weet het vaak toch ook niet? Zijn we inmiddels niet tot het inzicht gekomen dat
in veel gevallen de staat domweg niet echt weet wat beleid voor effecten zal hebben, en doet dit geen
afbreuk aan deze redenering? Nee. Het betrefr hier wel degelijk een vorm van wijsheid, omdat het
kan voorkómen dat men al te gemakkelijk toegeefr aan beleidsimpulsen (Keihard ingrijpen! Stren-
ger straffen! Meer asfalt!), tot interventies waarvan bij nadere bestudering allerminst zeker is of ze
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Maar natuurlijk zijn er wel grenzen. Als verschil in géinformeerdheid ertoe leidt dat
politici voortdurend afwijken van wat hun kiezers zeggen te willen, kan men zich af-
vragen of er nog wel sprake is van vertegenwoordiging. De verwijdering en ver-
vreemding die kunnen optreden bij de vergaande arbeidsdeling van een grootscha-
lige representatieve democratie, werden al in i925 even mooi als deprimerend
beschreven door Walter Lippmann.

"The private citizen today has come to feel rather like a dead spectator in the back
row, who ought to keep his mind on the mystery off there, but cannot quite manage
to keep awake. He knows he issomehow affected by what is going on. Rules and reg-
ulations continually, taxes annually and wars occasionally remind him that he is be-
ing swept along by great drifts of circumstance. Yet these public affairs are in no
convincing wayhis affairs. They are for the most part invisible. They are managed, if
they are managed at all, at distant centers, from behind the scenes, by unnamed
powers. As a private person he does not know for certain what is going on, orwho is
doing it, or where he is being carried [...] In the cold light of experience he knows
that hissovereignty is a fiction. He reigns in theory, but in fact he does not govern."34

Waar het op aankomt, is dat de burgers zich nog zodanig kunnen herkennen in de
handelingen van hun vertegenwoordigers dat zij het gevoel hebben dat ze daad-
werkelijk gerepresenteerd worden. Daarom dient de staat zich responsief te beto-
nen voor wat de burgers willen. Dat kan de staat alleen als hij weet wat de wensen
van de burgers zijn, als politici weten waarvoor zij responsief moeten zijn. Welnu,
waar halen zij die informatie vandaan? Met die vraag zijn we weer terug bij af, na-
melijk bij het probleem van de descriptieve vertegenwoordiging.

Nu zou men kunnen opperen dat hiervoor nu juist de verkiezingen dienen. In
een democratie is dat toch het glorieuze moment waarop de burgers duidelijk ma-
ken wat zij willen? Daarop kan de staat zich vervolgens toch richten? Dit klinkt
plausibel, maar is onjuist. Zo is allereerst het keuzemenu voor de burgers beperkt
tot hooguit enkele tientallen partijen. Veel mensen hebben dan ook het gevoel dat
eigenlijk geen enkele partij echt goed representeert wat zij vinden en willen35 Bo-
vendien mogen zij maar eens in de vier jaar stemmen. Maar belangrijker: een stem
heeft als zodanig geen inhoudelijke betekenis. Uit de keus voor een bepaalde partij
valt niet af te leiden welke wensen en belangen aan die keus ten grondslag hebben
gelegen. Wat waren precies de programmapunten en beoordelingsdimensies die
bij de kiezer de doorslag gaven? Welke trade-offs heeft hij gemaakt? Oflag aan zijn

wel zullen helpen, en die mogelijk de politieke gemeenschap alleen maar van de wal in de sloot zul-
len helpen. Terughoudendheid vanuit dit besef dat `we weten dat we niet veel weten' is dus meer in
het verlicht belang van burgers dan het domweg toegeven aan de beleidsimpulsen.
34. Walter Lippmann (i927)~ p- 3~4.
35. 7~oa1s het hoofdstuk over directe democratie duidelijk maakt, is er strikt genomen maar één op-

lossing voor dit probleem: er moeten net zoveel partijen zijn als burgers, ofwel, iedereen is zijn eigen
partij. Alleen in dat geval kan iedereen stemmen op een `partij' die exact afspiegelt wat hij vindt.
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keus voor deze partij geen inhoudelijke afweging ten grondslag, maar was het een
retrospectieve of strategische stem? Er bestaan geen algoritmes om het geaggre-
geerde oordeel dat een stem tot uitdrukking brengt te `ontleden' in de samenstel-
lende `deel-opinies' over de verschillende concrete politieke kwesties van het mo-
ment. Daarom mag men uit de stem op een bepaalde partij ook niet concluderen
dat de kiezer in kwestie het eens is met de afzonderlijke standpunten van die partij.
De onvermijdelijke conclusie is dat verkiezingsuitslagen als zodanig inhoudelijk
niets betekenen, net zozeer als dat het getal `twee' op zichzelf niets betekent. Duide-
lijk is dat in verkiezingen het volk heeft gesproken, maar niemand weet precies wat
het heeft gezegd. Elke claim hierover is een arbitraire interpretatie. Natuurlijk
vormt het mechanisme van verkiezingen wel een prikkel tot responsiviteit - de
meeste politici zullen immers niet graag bij de volgende verkiezingen worden weg-
gestuurd - maar de verkiezingsuitslag zélf vertelt hen niet voor wélke inhoudelijke
wensen ze responsief moeten zijn. Verkiezingsuitslagen worden dan ook niet zel-
den gevolgd door allerlei concurrerende interpretaties over wat de kiezers nu ei-
genlijk hebben willen uitdrukken met hun stemgedrag, en door aanvechtbare uit-
spraken over het mandaat dat de kiezers zouden hebben gegeven. Willen politici
niet afhankelijk zijn van de interpretaties die door anderen worden aangeleverd,
dan zullen zij zelf aanvullende informatiegarings-instrumenten moeten hebben.
Bijvoorbeeld opinieonderzoek.

3 EMPIRISCHE EVIDENTIE

Tot nu toe was dit hoofdstuk allemaal theorie. Voordat we op basis van die theorie
conclusies trekken over de wenselijkheid van opinieonderzoek, is het goed een rea-
lity check uit te voeren. Komt wat op papier is beredeneerd ook echt in de praktijk
voor? Of zijn het slechts de gedachtespinsels van zorgelijke theoretici die in de wer-
kelijkheid gelukkig nooit zijn gesignaleerd. Om die vraag te beantwoorden, in deze
paragraaf enige empirische evidentie. Kortheidshalve beperk ik me tot alleen de
Nederlandse situatie.

In Nederland schommelt het opkomstpercentage voor de parlementsverkie-
zingen sinds de afschaffing van de opkomstplicht in 197o tussen 73 procent (in
1998) en 88 procent (in 1977). Uit empirisch onderzoek blijken verschillen in op-
komstgeneigdheid. Ouderen (maar niet de alleroudsten), hoger opgeleiden, men-
sen met een hoger inkomen, mensen die in de publieke sector werken, protestan-
ten en kerkgangers, bewoners van rijkere buurten, inwoners van kleinere
gemeenten of bewoners van het platteland en forensenplaatsen gaan vaker stem-
men dan de complementaire groepen.3ó Een vergelijkbaar beeld rijst op uit een se-

36. Zie voor een beknopt overzicht SCP (zooz), p. H ev. Dit rapport bouwt weer voort op een eer-
der overzicht naar opkomst van Aarts (i999)-
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cundaire analyse van het SCP op de databestanden van het CBS-onderzoek `Per-
manent onderzoek van de leefsituatie' voor de jaren i997, 1998 en 1999.3' Daaruit
blijkt dat onder niet-stemmers zich een oververtegenwoordiging bevindt van jon-
geren, laag-opgeleiden, mensen met lage inkomens, niet-werkenden en niet kerke-
lijke~gelovige mensen. Niet verrassend is dat niet-stemmers relatief vaker zeggen

geen interesse te hebben in politiek. Onder hen bevinden zich ook relatief ineer
mensen die zich niet gelukkig voelen, en meer mensen die ontevreden zijn over de

huidige regering. Combineert men een aantal van deze factoren, dan blijkt bij-
voorbeeld dat van de lager opgeleide vrouwen tot a5 jaar een derde niet gaat stem-
men. Van de niet in politiek geïnteresseerde, niet-gelovige mannen die (zeer) on-
tevreden zijn over de regering, gaat zelfs bijna de helft niet stemmen.

Deze resultaten passen in het traditionele beeld dat niet-stemmers vooral
voorkomen in sociaal-economisch en cultureel perifere groepen, zoals ook voor-
speld door powns. Toch kan met deze en enkele vergelijkbare factoren die het SCP
heeft meegenomen nog geen a5 procent van de variantie worden verklaard. In het
wel- ofniet-stemmen spelen blijkbaar andere factoren ook een rol. Dat kan variëren
van triviale redenen als `geen tijd' en `vergeten' tot een onbekommerde levenshou-
ding waarin politiek domweg geen issue is. Als in focusgroepen-onderzoek de niet-
stemmers langer met ellcaar discussiëren over hun stemgedrag, blijken ze niet zel-
den te gaan twijfelen, en raken ze alsnog geneigd tot stemmen. Het SCP concludeert
dat het verschil tussen stemmers en niet-stemmers `flinterdun' is.38 Kortom, de ver-
tekening bij verkiezingen als gevolg van zelfselectie zou wel eens kunnen meevallen.

Op grond van welke overweging bepalen kiezers hun stemkeuze? In het Na-
tionale Kiezersonderzoek wordt sinds i97i de open vraag gesteld om welke
reden(en) de respondenten hebben gekozen voor de partij waarop zij hebben ge-
stemd. Vervolgens worden de antwoorden gecodeerd. Hieronder de resultaten
voor aoo2 en Zoo3.39 Duidelijk is dus dat politiek inhoudelijke overwegingen het
meest worden genoemd, maar zeker niet het enige motief zijn. Een substantieel
deel der respondenten noemt andere overwegingen, zoals de persoon van de poli-
tici, en motieven die te maken hebben met de machtsvraag. Opvallend is overigens
dat retrospectieve overwegingen nauwelijks worden genoemd.

37. Het aantal stemmers en niet-stemmers werd bepaald door mensen de volgende vraag voor te
leggen: `Stel dat er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden. Op welke

partij zou u dan stemmen?'. De mensen die hierop antwoordden met `ga niet stemmen', werden
geteld als niet-stemmers. Het percentage dat `ga niet stemmen' antwoordde, lag beduidend lager

dan het percentage mensen dat feitelijk bij de verkiezingen wegbleef. Zie het SCP-onderzoek voor
een discussie hierover.
38. SCP (zooza), p. t54.
39. In de tabel a zijn alleen de antwoorden opgenomen die minstens één der jaren door (afgerond)

minstens twee procent van de respondenten zijn genoemd Het NKO van zoo3 bevatte zowel een panel
gedeelte als nieuwe respondenten. In deze tabel zijn alleen de percentages voor de nieuwe responden-
ten opgenomen. Deze zijn in de meeste gevallen nagenoeg gelijk aan die van de panel-respondenten.
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Bron: NKO (n zooz - i9o7, n zoo3 - i287, meerdere antwoorden toegestaan)

De realiteit van strategisch stemgedrag blijkt ook uit een experiment van Van Hol-
steyn en Irwin. In het NKO aoo2 zei bijna driekwart van de respondenten `meer-
malen' of zelfs `zeer vaak' de resultaten van opiniepeilingen te hebben gezien. De
meesten geloven dat de peilingen een (redelijk) beeld geven van de steun voor de
diverse partijen, en bijna driekwart zegt dat het voor hen `veel uitmaakt' welke par-
tijen na de verkiezingen de coalitieregering zullen vormen.4o Kortom, de condities
voor strategisch stemgedrag zijn aanwezig. In het NKO voorafgaand aan de verkie-
zingen van aoo2 legden Irwin en Van Holsteyn nu vier mogelijke `vignetten' met
fictieve poll-resultaten voor. Eén luidde bijvoorbeeld als volgt:

"Stel dat de opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen de volgende uitslag voor-
spellen: PvdA 36 zetels, WD 37, CDA 30, GroenLinks io, D66 9, Lijst Pim Fortuyn
14, overige partijen 14. De WD is met deze uitslag de grootste partij en kan daarom
de premier leveren. Hoewel D66 een stuk kleiner is geworden, hebben alle drie de
regeringspartijen te kennen gegeven dat zij door willen gaan met de Paarse coalitie.
Er zijn zelfs al gesprekken gaande over een eventuele voortzetting van de huidige co-
alitie tussen PvdA, WD, D66. Als er in deze situatie Tweede-Kamerverkiezingen
zouden zijn, op welke partij zou u dan stemmen?"

Ten tijde van het interview zei ruim 2o procent van de respondenten nog niet te
weten wat ze zouden gaan stemmen. Maar nadat hen dit oféén van de andere vig-
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40. Zie Van Holsteyn en Irwin (zooq).
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netten was getoond, zei 88 procent van hen nu wél een stemvoorkeur te hebben.
Kennelijk zat men te wachten op dit soort informatie. Bovendien leken zij de aan-
geboden informatie op strategische wijze te gebruiken. Slechts 38 procent van hen
antwoordde bij elk vignet met dezelfde stemvoorkeur, terwijl de anderen minstens
één keer van voorkeur veranderden als zij de andere situaties kregen voorgelegd.
Deze laatsten hebben dus minstens één keer een stem gegeven aan een partij die
niet hun wensen en meningen het beste representeert. Van de bijna 8o procent die
ten tijde van het interview al wel een stemvoorkeur had, veranderde 26 procent bij
minstens één van de vier vignetten van stemvoorkeur." Aldus blijkt minimaal een
kwart van de ondervraagde kiesgerechtigden onder specifieke omstandigheden
een eerdere stemvoorkeur te verlaten om een andere partijkeuze te maken, hoogst-
waarschijnlijk in reactie op de informatie die peilingen en daarin zichtbare
krachtsverhoudingen bieden en mede gezien de verwachtingen ten aanzien van de
aanstaande regeringscoalitie."4'

KIENE KIEZER BREEKT HOOFD EN HART
DEN HAAG - Strategisch kiezen is zo simpel nog niet. `Stem op mij dan krijg jehet
CDA er gratis bij' en meer van die breinbrekers. Het komt erop neer dat deze kie-
zer zichzelf per definitie geweld aan moetdoen. Zijn ware liefde wordt het nooit.

Als twee enorme magneten hangen Jan Peter Balkenende en Wouter Bos vandaag
boven het land. Met lede ogen zien de kleinere partijen hoe beide politici de kiezers
als ijzervijlsel naar zich toe trekken. De kiezer stemt nu eenmaal graag op een win-
naar. Toch proberen de lijsttrekkers links en rechts van PvdA en CDA tot op het
laatst hun bezwerende boodschappen uit te zenden. Zedoen dat omvan de vertwij-
feld zwevende kiezer een strategische stemmer te maken.

`Laat u niet verleiden door de macht, stem lijst acht', dicht André Rouvoet van de
ChristenUnie. Ook Femke Halsema, Jan Marijnissen en Gerrit Zalm willen de kie-
zer over destreep trekken met de paradox dathij moet stemmen op een partij die zit
in de hoek waar de klappen vallen. Rijm en demagogie samengevat, lijkt het domste
wat de kiezer kan doen op departij van zijn eerste voorkeur te stemmen.
SGP-voorman Van der Vlies bedacht dat de godvruchtige CDA-stemmer het best
een kruisje bij de SGP kan zetten omdat `wij een coalitie met het CDA steunen, zo-
lang ze godvruchtig te werk gaat. En wij behoeden hen van dat pad af te wijken'. Jan
Marijnissen heeft eenzelfde redenering voor twijfelaars tussen de SP en de PvdA.
`Alleen een grote SP dwingt de PvdA links van het midden te blijven. Houd Wouter
Bos bij de les, stem Jijst zes.'

GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema ziet de kiezers ook bij bosjes richting
PvdA vertrekken. Maar een stem op Wouter leidt niet automatisch tot regerings-
deelname, bezweert ze. Wie GroenLinks stemt zorgt in elk geval voor een sterker
naar links neigende oppositie. Maar ook Gerrit Zalm, die ziet dat de oppositie lonkt,

4i. Zie Van Holsteyn en Irwin (2004).
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heeft een breinbreker: een rechtgeaard christen-democraat die wil dat CDA en
WD een coalitie vormen, moet juist niet op het CDA stemmen. Alleen een grote
WD maakt een coalitie tussen die twee mogelijk. `Een stem op Jan Peter iseen stem
op Wouter. Stem op mij, dan krijg je het CDA er gratis bij'.

Balkenende kwam zondag met een vondst die precies het tegenovergestelde sug-
gereert. `Een stem op Gerrit is een stem op Wouter', beweerde hij. Het gaat erom
welke partij het grootste wordt. Wie twijfelt tussen CDA en VVD en toch op Gerrit
(Zalm) stemt, helpt Wouter Bos aan een meerderheid. Die gaat aankoersen op
PvdA-CDA. De PvdA heeft nog geen claim gelegd bij andere partijen, maar wel een
hersenkraker voor het eigen publiek georganiseerd. Want een stem op Wouter
blijkt sinds zondagmiddag een stem op Job. Rest D66. Volgens Thom de Graaf
wordt er op hem niet strategisch gestemd. De partij neigt naar links noch rechts.
Maar de stemmer op Thom de Graaf loopt wel grote kans een kabinet van CDA,
WD en D66 in het zadel te helpen. Doen te weinig mensen dat, dan zal De Graaf
mogelijk aftreden. Dan blijkt een stem op Thom vooral een stem op Lousewies van
der Laan.

Uit: Volkskrant, az januari Zoo3 (internet-editie), accentuering WLT

Tot zover de kiezers. Hoe zit het met de parlementariërs? "De rekruteringsproces-
sen binnen politieke partijen leiden ertoe dat de Tweede Kamer, als rechtstreeks
gekozen volksvertegenwoordiging, qua maatschappelijke achtergrond volstrekt
niet representatief is voor het electoraat," aldus Thomassen en Zielonka-Goei in
een bundel artikelen over de Parlementaire Studie i99o, de voorlaatste aflevering
van een periodieke enquête onder kamerleden. (Nadien is in aooi opnieuw een en-
quête gehouden, maar daarvan is slechts een beperkte selectie van gegevens gepu-
bliceerd. Deze paragraaf is daarom grotendeels gebaseerd op de resultaten van
i99o.) In i99o deden i38 van de i5o tweede kamerleden aan de enquête mee. Hun
gemiddelde leeftijd was op dat moment ruim 47 jaar en driekwart van hen was
man. De helft werkte voordat zij kamerlid werden bij overheid (inclusief leger) of
in het onderwijs, en bijna een vijfde bij een politieke ofsociaal-economische orga-
nisatie. Het percentage dat vóór het kamerlidmaatschap werkte bij handel, indu-
strie, grootwinkelbedrijf, scheepvaart, transportwezen, bank- en verzekeringswe-
zen of in een vrij beroep, bedroeg bij elkaar nog geen tien procent. Van de
kamerleden heeft 63 procent een universitaire opleiding afgerond, veruit in de
meeste gevallen binnen één van de gammafaculteiten. De belangstelling voor poli-
tiek kwam vaak al van huis uit: meer dan 6o procent had een vader met (zeer) gro-
te belangstelling voor politiek, en 3o procent had in de familie één of ineer perso-
nen die hen voor gingen in een vertegenwoordigende functie. Bij bijna een derde
ontstond de belangstelling voor een politieke functie al vóór het aie levensjaar. 4Z

qz. De n varieerde bij de vragen in deze alinea tussen de izi en rz5.
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Devraag is natuurlijk in hoeverre deze vertekening `richting aristocratie' ook ge-
paard gaat met een vertekening in politieke opvattingen. Is de Tweede Kamer repre-
sentatief voor de opvattingen onder het electoraat? In de parlementaire studies van
i972, i979 en i99o is de Kamerleden enkele items over politieke issues voorgelegd, te
weten over ontwikkelingshulp, abortus, (optreden tegen verstoringen van) de open-
bare orde, kernenergie, medezeggenschap in het bedrijfsleven, belastingbeleid en de-
fensiebeleid.43 Van deze items was ook bekend hoe kiezers hierop scoorden. In i972
bleek de mate van overeenstemming hoog bij abortus, inkomensbeleid, medezeg-
genschap en defensiebeleid. Bij openbare orde, ontwikkelingshulp en belastingpoli-
tiek was dit echter volstrekt niet het geval.~ Ditwerdvooralveroorzaakt doorhet gro-
te verschil in opvatting tussen kiezers en vertegenwoordigers bij de PvdA. In i979 was
de situatie niet wezenlijk anders. Voor het jaar i99o kan alleen een vergelijking ge-
maakt worden voor de onderwerpen abortus, euthanasie en inkomensverschillen.
Hier blijkt de overeenstemming tussen Kamerleden en kiezers groot.

Waar staan de Nederlandse parlementariërs in het spectrum van lasthebber
naar vertrouweling? In het parlementair onderzoek van i99o werd aan de leden
van de Tweede Kamer gevraagd: "Beschouwt u uzelf in de eerste plaats als verte-
genwoordiger van de leden van uw partij, als vertegenwoordiger van de kiezers van
uw partij, ofals vertegenwoordiger van alle kiezers?" Tweederde antwoordde zich
vooral te beschouwen als vertegenwoordiger van de kiezers van zijn partij, éénder-
de als vertegenwoordiger van álle kiezers, en bijna niemand als vertegenwoordiger
van alleen de partijleden. Ook werd hen de volgende vraag voorgelegd: "Veronder-
stel nu dat een kamerlid meent dat de meeste van de kiezers op zijn partij een ande-
re mening over een bepaalde kwestie hebben dan hijzelf, wat zou hij dan volgens u
moeten doen? Zou hij in de Kamer moeten stemmen overeenkomstig de mening
van de kiezers van zijn partij ofvolgens zijn eigen mening?" De resultaten:

1972 (o~o) 1979 (o~o) 1990 (o~o) 2ooi (o~o)

Mening kiezers 7 7 io zi
Hangt ervan af 22 29 34 40
Eigen mening 7i 64 56 40

Bron: Andeweg en Thomassen, zoo3 (n - i4i (i97z); iz9 (i979); t3o (i99o); iz9 (zoot))

Bekeken over deze vier jaar is er duidelijk een trend waarneembaar. De rolopvat-
ting van vertrouweling neemt gestaag in populariteit af en die van gedelegeerde
toe. Hiermee in overeenstemming is een ander gegeven, namelijk dat steeds min-

43. De vraag bestond uit een zevenpuntschaal met aan de einden twee extreme standpunten, zoals
'de overheid moet abortus onder alle omstandigheden verbieden' en aan de andere kant "iedere
vrouw heeft het recht om hierover zelf te beslissen".
44. Het onderwerp `kernenergie' werd in i972 niet aan de Kamerleden voorgelegd.
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der kamerleden de stelling onderschrijven dat `de meeste burgers meer letten op
hun eigen belang dan op het algemeen belang'. Was in i979 nog 87 van de onder-
vraagden het hiermee eens, in i99o was dit gedaald tot 73 procent en in aooi tot 49
procent. Dat alles neemt niet weg dat ook in Zooi slechts een vijfde van de kamer-
leden antwoordt zondermeer te doen wat de kiezers willen. Waarom besluiten Ka-
merleden soms anders? In i99o werd ook de volgende vraag gesteld: "Kamerleden
denken wel eens anders over politieke kwesties dan de kiezers van hun partij. Hoe
verklaart u dit verschil?" Hieronder staan de antwoorden.

1990 (o~o)

Kamerleden hebben meer kennislinformatie 50
Kamerleden moeten verschillende belangen afwegen, streven algemeen belang 46

na, kiezers streven deelbelang na
Politieke haalbaarheid, noodzaak van politieke compromissen io
Kamerleden hebben een voortrekkersfunctie 6
Niet alles kan in verkiezingsprogramma worden geregeld; kiezers stemmen op 6

basius van enkele items, niet op basis van het gehele verkiezingsprogramma
Kloof tussen kiezers en gekozenen, beslotenheid van het Binnenhof 4
Andere verantwoordelijkheden 3

Bron: Thomassen, Van Schendelen en Zielonka-Goei, i99z (n -138)

Opvallend is daarbij de lage score van `de k1ooP, een onderwerp dat kort daarna
veel publiciteit zou gaan krijgen.45 In aooi werd daarom ook gevraagd of er volgens
de respondenten een kloof tussen kiezer en gekozenen bestaat en waarin die dan
tot uitdrukking komt. De resultaten:

2om (o~o)

De `kloofbestaat niet io
De `kloof wordt overdreven, is onvermijdelijk i5
De oorzaak van de `klooP ligt bij de kiezer 56
De oorzaak van de `kloof ligt bij de volksvertegenwoordigers 40
Andere oorzaken van de `kloof(de media etc) 5

Bron: Andeweg en Thomassen, zoo3

Kamerleden blijken de `schuld' voor de kloofdus eerder te leggen bij de kiezer dan
bij de politici. Eén van de geïnterviewden: "Wij doen hier een heleboel dingen die
niet uit te leggen zijn aan de kiezers. De kiezer is echt niet in alles geïnteresseerd.
Acht van de tien gevallen die wij hier doen worden niet gemeld in de pers. De on-
derwerpen zijn niet interessant voor de kiezer. Kamerleden weten juist veel meer
van de burger."ab

45. zie Van Gunsteren an Andeweg (i994).
46. Andeweg en Thomassen (2003).
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Een tweede speler die het kamerlid zou kunnen binden aan steminstructies is
de partij. Op de vraag "Als er een meningsverschil is tussen uw fractie en het partij-
bestuur, wie zou er dan volgens u het laatste woord moeten hebben?", antwoordt
in i99o vrijwel niemand dat het partijbestuur het laatste woord moet hebben. Een
derde zegt dat het van het onderwerp afhangt wie het laatste woord krijgt, en twee-
derde vindt dat altijd de fractie het laatste woord heeft. 47 Op zijn beurt vindt het
individuele kamerlid dat hij een zekere vrijheid heeft ten opzichte van de fractie.
Als er gestemd moet worden en het lid heeft een andere mening dan de fractie,
volgt ii procent altijd zijn eigen mening, Zo procent altijd de fractiemening, terwijl
het bij de overige 69 procent `ervan afhangt'. Bij hen is meestal `het geweten' een
reden eventueel van het fractiestandpunt af te wijken. De belangrijkste schakel tus-
sen de kiezer en gekozene blijkt het verkiezingsprogramma van de partij. "Het is
overduidelijk dat politieke representatie voor de meeste kamerleden betekent dat
men uitdrukking geeft aan de beginselen en het programma van de politieke partij.
Daarop is men ten opzichte van de kiezers aanspreekbaar," zo schrijven Thomas-
sen en Zielonka-Goei.~ Bijna driekwart van de ondervraagde kamerleden beaamt
dan ook dat "bij meningsverschillen binnen de fractie het verkiezingsprogramma
een belangrijke rol in de discussie [speelt] ".a9

Wat leert dit beknopte overzicht van de Nederlandse empirie? Dat de idee van
mimetische representatíe empirisch inderdaad niet klopt. De vertekenende in-
vloed als gevolg van niet-stemmers valt waarschijnlijk wel mee, maar het blijkt dat
een substantieel deel der kiezers - al dan niet opzettelijk - stemt op een partij die
niet het beste past bij hun beleidsmatige wensen en voorkeuren. Voorts is de maat-
schappelijke achtergrond van de leden van de Tweede Kamer volstrekt niet repre-
sentatief voor die van de kiezers. Hiermee is niet gezegd dat de standpunten van
het parlement díls heel andere zijn dan die van de kiezers. Bij die paar issues waar-
van in i99o een vergelijking mogelijk was tussen parlementsleden en kiezers, bleek
wel degelijk overeenstemming. Maar een garantie daarop is er allerminst, zoals
blijkt uit de jaren i97a en i979. Toen dacht het parlement heel anders over openba-
re orde, ontwikkelingshulp en belastingpolitiek dan haar kiezers. Op het gebied
van openbare orde lijkt het parlement in de jaren negentig de aansluiting met het
vollc hervonden te hebben. Maar niemand garandeert dat er nadien (inmiddels)
discrepanties op andere gebieden zijn ontstaan. Integendeel, alles wijst erop dat in
de jaren negentig een discrepantie is gegroeid tussen parlement en burgers in
opvattingen over allochtonen en vreemdelingen. Want van hoe recente datum is
nu eigenlijk het ongenoegen van Nederlanders over `de buitenlanders'? Dat blijkt
geen verschijnsel van slechts de laatste jaren. Uit cijfers van het NKO blijkt dat al in

47. Thomassen en Zielonka-Goei (199z), p. ZoS.
48. Thomassen en Zielonka-Goei (i99z), P. 2oz.

49. Thomassen en Zielonka-Goei (i992), p. Zo4.
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1994 de multiculturele samenleving op weinig enthousiasme kon rekenen. Sinds
dat jaar werd de respondenten gevraagd op onderstaande zevenpuntschaal hun
positie aan te geven.

1994 (o~o) i998 (oIo) zoo2 (o~o) 2003 (o~o)

allochtonen en etnische minderheden moeten
in Nederland kunnen blijven met behoud van
alle gewoonten van de eigen cultuur

score: I of a iz ii 7 6
score:3 9 I2 9 io
score:4 i9 zz t6 zo
score:5 t6 zz zo 25
score: 6 of 7 44 34 49 39

allochtonen en etnische minderheden moeten
zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur

Gemiddelde positie 4,9 4,7 5,2 S,o
Overgenomen uit: Van Holsteyn en Den Ridder, 2005

In alle jaren zit een duidelijke meerderheid aan de aanpassen-kant, voor een groot
deel zelfs op de twee meest extreme posities.5o Deze strenge houding stemt goed
overeen met SCP-cijfers. In i991,1995, 200o en zooa vindt steeds ongeveer de helft
van de Nederlanders dat `er teveel buitenlanders zijn'. Bij enkele andere vragen is
sprake van een trend. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal mensen dat zegt zélfnega-
tief te staan tegenover buitenlanders toe van iz o~o in i995 tot a2 0~o in zoo2, terwijl
het aantal mensen dat zegt geen bezwaar te hebben tegen mensen van een ander ras
als naaste buren afneemt van 540~o in i99i tot 430~o in Zooz.s' De politiek had dus
kunnen weten wat haar boven het hoofd hing. ..

Overigens gaat het bij het ideaal van mimetische representatie uiteindelijk
niet om de particuliere standpunten van Kamerleden, maar om de standpunten
van hun partij. Die moeten aansluiten op de opinies van de kiezer. En wie verkie-
zingsuitslagen wil verklaren, moet niet kijken naar de feitelijke standpunten van
politieke partijen, maar naar de standpunten zoals kiezers die percipiëren. In het
NKO werd daarom ook gevraagd waar men de verschillende politieke partijen po-
sitioneert op de onderwerpen van vreemdelingenbeleid en integratie. De LPF
bleek nu de ruimte die nog ter rechterzijde van de WD bestond in te nemen, en
werd beoordeeld als de meest strenge partij. Voorts blijkt uit andere vragen en ana-

50. Sinds i998 wordt ook gevraagd hoe men staat tegenover het toelaten van asielzoekers, en hier-
uit blijkt dat men al in i998 vrijwel net zo afwijzend staat tegenover `meer asielzoekers toelaten' als
in zooz en zoo3. Zie Van Holsteyn en Den Ridder (zoo5), p. u7.
5i. SCP (zoo3), p. 309.
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lyses dat mensen die in Zoo2 op de LPF hebben gestemd, dat inderdaad in grote

meerderheid deden vanwege haar strenge allochtonen- en vreemdelingenstand-
punt.SZ En dus concluderen Adriaansen, Van den Brug en Van Spanje op basis van

de NKO-gegevens:

"De LPF bleek in te springen op een grote electorale behoefte. Op het gebied van
immigratie was al jaren eerder een kloof ontstaan tussen de mening van een grote
groep kiezers en die van politieke en bestuurlijke elites, die het immigratiethema
lange tijd als taboe beschouwden. Fortuyn was niet de eerste diehet taboe op dit the-
ma doorbrak. Wel was hij de eerste die er in slaagde zeer radicale standpunten in te
nemen op het gebied van immigratie en tegelijkertijd door grote groepen burgers
niet als een gevaarlijke, anti-democratische of extreem-rechtse politicus te worden
beschouwd. Met de mobilisatie van het immigratie-thema slaagde de LPF erin een
grote groep kiezers aan te trekken. Ons onderzoek heeft laten zien dat voor de mo-
bilisatie op het thema uniculturalisme al zeker acht jaar eerder een aanzienlijke elec-
torale markt bestond. Zo bezien was de verkiezingsuitslag van zooz dan ook niet een
uiting van een kiezer op drift, maar een kiezer die juist precies wist wat hij wilde - al
heel lang."s3

4 CONCLUSIE

De vraag waarmee dit deel begon was deze: als de besluitvorming van de staat zo
goed mogelijk dient te corresponderen met de wil van het volk, wat is dan de wen-
selijkheid van het verrichten van opinieonderzoek ten behoeve van die beleidsvor-
ming? Ik heb betoogd dat verkiezingsuitslagen als zodanig niets vertellen over wat
kiezers inhoudelijk willen, en ook het parlement als informatiebron hierover te-
kortkomingen kent. Vanwege het selectiemechanisme van verkiezingen mag men
namelijk een `aristocratische bias' verwachten. Bovendien is onzeker of de kiezers
uberhaupt hebben gestemd op basis van programmatisch-inhoudelijke overwe-
gingen. De conclusie was dat indien de staat tot legitiem beleid wil komen, het
wenselijk is dat híj aanvullende informatie vergaart. Overigens wordt dit de facto
erkend door parlementariërs. Zij ontplooien immers diverse activiteiten om `voe-
ling te houden' met de samenleving. Ze lezen burgerbrieven, houden werkbezoe-
ken, trekken `de wijken in', enzovoort. Het nadeel van deze methoden is echter dat
onduidelijk is in hoeverre zij een representatief beeld opleveren. Goed uitgevoerd
opinieonderzoek is op dit punt superieur. Daarom is het vreemd dat aandacht
voor burgerbrieven, werkbezoeken en wat dies meer zij, volstrekt zijn geaccep-
teerd als bron van informatie, en ook positief worden gewaardeerd als goede teke-

5z. Van Praag (zoo3), Adriaansen en van Spanje (zoo3) en Van der Brug, (zoo3). Aan het eind van
de slotbeschouwing van dit boek besteed ik meer aandacht aan deze empirische evidentie.

53. Adriaansen, Van den Brug en Van Spanje (zoo5), p- z3g~9-
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nen van responsiviteit, maar opinieonderzoek vaak met argwaan wordt bekeken.
Plots klinkt dan de angst voor polldriven government (zie de inleiding). Bepaalde
politici gaan er dan ook prat op `niet te doen' aan opinieonderzoek en geven de
voorkeur aan methodologisch minder solide instrumenten van informatiegaring
zoals het spreekwoordelijk bezoek aan de vismarkt.

Kortom, opinieonderzoek vormt een wenselijke aanvulling op andere bron-
nen van informatie over wat burgers vinden en willen. Mits valide, betrouwbaar
en representatief, leidt zulk onderzoek tot een rijker beeld van de werkelijkheid,
en dat is altijd goed.54 Nu is dit een ongevaarlijke conclusie. Wie dergelijk onder-
zoek wil doen, moet vooral zijn gang gaan... mits de staat maar de vrijheid be-
houdt zich niets aan te trekken van de resultaten, en zijn eigen afweging te maken
in de vraag welk beleid de voorkeur verdient. Dit is natuurlijk de kwestie waar het
om gaat. Het hete hangijzer is niet of de staat wel of niet opinieonderzoek moet
doen, maar de vraag in welke mate hij responsief dient te zijn voor de resultaten
van zulk onderzoek. Moet hij zondermeer kiezen voor de handelwijze die blijkens
het opinieonderzoek op de grootste instemming kan rekenen? Nee. Het probleem
is namelijk dat opinieonderzoek het gepercipieerd belang van de burgers meet, en
dat hoeft helemaal niet gelijk te zijn aan hun verlicht belang. Zoals betoogd in het
vorige hoofdstuk, is het echter dit verlicht belang waarvan de staat moet uitgaan.
Dit leidt tot de volgende algemene regel: responsiviteit voor opinieonderzoek is
wenselijker naarmate we sterker mogen veronderstellen dat meer informatie burgers
nietzal brengen toteen andereopinie. Immers, hoe kleiner de kans dat meer infor-
matie de respondenten zal brengen tot een andere mening, hoe groter de kans dat
wat wordt gemeten gelijk is aan hun verlicht belang. De vraag is vervolgens na-
tuurlijk in welke gevallen we dat mogen veronderstellen. De belangrijkste variabe-
le is hier het beleidsonderwerp in kwestie. Het is opmerkelijk dat wanneer over de
lasthebber-vertrouweling controverse wordt gesproken, dat altijd in generieke
termen gebeurt. Nooit wordt een onderscheid gemaakt naar onderwerp. Maar bij
het ene onderwerp is het waarschijnlijker dat meer informatie tot een andere
voorkeur zal leiden dan bij het andere onderwerp. Welke regelmatigheden hier
relevant zijn, valt niet ondubbelzinnig vast te stellen. De volgende vier zijn echter
verdedigbaar.

Ten eerste, de kans dat meer informatie leidt tot een andere opinie is groter bij
vragen over oplossingen dan bij vragen over problemen. Hiermee grijp ik terug op
het onderscheid in typen opinievragen dat in de inleiding is gemaakt. Onder de ca-
tegorie van problemen vallen bijvoorbeeld vragen naar gevoelens van onveiligheid
op straat, tevredenheid over het onderwijs, ergernis over files, genot van de eigen
woning, enzovoort. Het is onwaarschijnlijk dat meer informatie ertoe leidt dat
men in dit soort kwesties plots van mening verandert, voortaan met plezier in de

54- In hoofdstuk io volgt de uitzondering op deze regel.
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file staat en de eigen woning opeens als kasteel ervaart.55 Dat geldt echter niet voor
oplossingen. Om hierover iets verstandigs te zeggen, is vaak materiekennis vereist,
variërend van actuele empirische informatie, economische en bestuurskundige in-
zichten, tot minder scherp omschreven tacit knowledge, kortom, al die specialisti-
sche informatie die nodig is voor succesvolle social engineering. Heeft men zich die
eenmaal eigen gemaakt, dan zou wel eens kunnen blijken dat wat in eerste instan-
tie zo'n aantrekkelijke oplossing leek (`strenger straffen', `kleinere klassen', `meer
asfalt', `huurbescherming') bij nader inzien toch niet zo'n goed idee is, bijvoor-
beeld omdat het niet werkt ofallerlei onbedoelde gevolgen heeft.

Ten tweede, de kans dat meer informatie leidt tot een andere opinie is groter
naarmate het probleem waarover de vraag gaat, verder is verwijderd van de eigen
omgeving en levenssfeer. Sommige vragen gaan over problemen die letterlijk dicht
bij huis liggen (`Bent u tevreden over de kwaliteit van de school van uw kind?' `Voelt
u zich veilig in uw eigen wijk?'), terwijl andere vragen gaan over problemen voorbij
de eigen leefomgeving. (`Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het onderwijs in Neder-
land', `Is Nederland de laatste jaren veiliger of onveiliger geworden?'). In de regel
zijn mensen beter en indringender geïnformeerd over wat zij zelf in hun eigen leef-
omgeving meemaken dan over omstandigheden voorbij de eigen leefomgeving,
waarover men mogelijk slechts weet `van horen zeggen'. Wat men in het laatste ge-
val meet, zijn veel minder doorleefde ervaringen, en veel meer - soms oppervlakki-
ge indrukken die mogelijk sterk worden beïnvloed door het actuele nieuws in de
media. Daarom zullen dit soort opinies veel eerder kunnen veranderen als gevolg
van nieuwe informatie. In hoofdstuk 7 zal ik uitgebreider ingaan op deze kwestie.

Ten derde, hoe `geïsoleerder' het onderwerp, hoe kleiner de kans dat meer in-
formatie leidt tot een andere opinie. In de regel vergt een oordeel over geïsoleerde
onderwerpen minder kennis van zaken dan een oordeel over onderwerpen die ver-
bonden zijn met allerlei andere beleidsterreinen. In dat laatste geval moet men im-
mers de verbanden kennen tussen die gerelateerde beleidsterreinen, want anders is
het onmogelijk de vereiste integrale afweging te maken (zie hoofdstuk i, paragraaf
3b). Voorbeelden van geïsoleerde onderwerpen zijn de positie van het konings-
huis, regels voor orgaandonatie ofhet kunstbeleid. Dit zijn betrekkelijk op zichzelf
staande kwesties. Er is wel enig verband met andere beleidsterreinen, maar toch
aanzienlijk minder dan als het gaat over bijvoorbeeld sociale voorzieningen ofma-
cro-economie. Ingrepen op die laatste terreinen hebben al snel forse consequenties
voor diverse andere beleidsterreinen.

55. Het type informatie dat men bij problemen zou kunnen inbrengen in een poging om de opinie

te veranderen, is dat men toch eigenlijk tevreden zou moeten zijn met wat men heefr, gezien de nog

veel grotere ellende van anderen. Dit soort informatie doet echter niet af aan het feit dat het nog

steeds in het belang is van de respondent dit `luxeprobleem' aan te pakken. Zij leidt er niet toe dat het

verlicht belang opeens zich wijzigt in het laten voortbestaan van de oorspronkelijk als probleem er-

varen conditie, net zomin als honger in de Derde Wereld spruitjes tot een delicatesse maakt.
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Ten vierde, hoe sterker het onderwerp in kwestie raakt aan centrale waarden,
hoe kleiner de kans dat meer informatie leidt tot een andere opinie. Anders dan bij
de vorige drie regelmatigheden, draait het hier niet om een gebrek aan informatie,
maar om ongevoeligheid voor informatie. Bepaalde opinies zijn zozeer verbonden
met iemands levensovertuiging, dat het niet werkelijk uitmaakt of iemand nu veel
of weinig over het onderwerp weet. Voorbeelden hiervan zijn leven-en-dood-
kwesties als abortus, euthanasie of de doodstraf.

Men kan de verschillende onderwerpen nu op een glijdende schaal zetten. Bij
het ene extreem staan vragen waarbij meer informatie niet zal leiden tot een ande-
re mening dan de initiële opvatting. Aan deze zijdevan de schaal staat bijvoorbeeld
de abortuskwestie. Dat is een makkelijk te begrijpen kwestie; probleem, oplossing
en het verband tussen beide zijn volstrekt helder. Er bestaan ook geen uitsluitend
aan experts bekende alternatieve oplossingen om een ongewenste zwangerschap af
te breken. Bovendien ligt het onderwerp dicht bij de eigen leefwereld. Veel mensen
zullen wel eens over abortus hebben nagedacht, bijvoorbeeld omdat ze er in hun
eigen leven mee werden geconfronteerd. Voorts kan deze kwestie betrekkelijk ge-
ïsoleerd worden beschouwd - besluiten over abortuswetgeving hebben weinig re-
percussies voor andere beleidsterreinen. En misschien nog wel het belangrijkste:
de kwestie is zozeer verbonden met fundamentele waarden dat ze nagenoeg onge-
voelig is voor meer informatie. Andere voorbeelden aan deze zijde van het spec-
trum zijn dicht-bij-huis kwesties als problemen in de eigen wijk of de school in de
buurt. Hoe leefbaar is de eigen wijk en hoe de leefbaarheid te verbeteren? Mag de
school een vierdaagse lesweek invoeren? Omdat in dicht-bij-huis kwesties vaak lo-
kale verschillen een rol spelen, zijn burgers hier niet zelden beter geïnformeerd dan
hun landelijke representanten. Als in dit soort gevallen de volksvertegenwoordiger
afwijkt van de mening van de burger, is het zeer de vraag of dat wel terecht is. Wat
weet hij dan wel dat zijn kiezers niet weten? Dit zijn toch onderwerpen waarin we
de gemiddelde burger oordeelsbevoegd mogen veronderstellen? De vertegen-
woordiger is hier de gedelegeerde die de `instructies' van zijn kiezers moet volgen.
Hij zou hiervan alleen moeten afwijken voorzover dat nodig is om binnen het par-
lement tot een besluit te kunnen komen.

Op het andere extreem van de glijdende schaal staan vragen waarin een kleine
toename van informatie al kan leiden tot aanpassing van de initiële voorkeur.
Voorbeeld bij uitstek is macro-economie. Dat is per definitie een onderwerp dat
verder reikt dan de eigen levenssfeer. Om hierover voldoende geïnformeerd te zijn,
moet men welhaast economie gestudeerd hebben. En dan nog... zelfs de deskun-
digen verschillen vaak van mening over de vraag wat te doen. Eén factor hierbij zal
ongetwijfeld zijn dat het een allesbehalve geïsoleerd onderwerp is. Ingrepen in de
economie hebben repercussies op welhaast alle beleidsterreinen, die op hun beurt
weer kunnen terugkaatsen naar de economie. Andere voorbeelden aan deze zijde
van de schaal zijn Europese wetgeving offinanciering van de gezondheidszorg. Stel
nu dat een vertegenwoordiger tóch in opinieonderzoek gaat vragen hoeveel de
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overheid moet bezuinigen, ofhoe de gezondheidszorg voortaan moet worden ge-
financierd. Grote kans dat de respondenten kiezen voor een antwoord dat hen op
het eerste gezicht voordeel oplevert, maar dat zij niet hadden gekozen als zij meer
informatie hadden gehad. Ze geven dus een mening die welbeschouwd hun belan-
gen niet het beste representeert. In zo'n geval is het - uit soevereiniteitsoogpunt
gezien - wenselijk dat volksvertegenwoordigers niet kritiekloos de enquête-
resultaten volgen, maar zelf bepalen welk besluit het beste is voor hun achterban.
Wie tóch opinieonderzoek naar oplossingen doet bij dit soort onderwerpen, is
waarschijnlijk niet op zoek naar de oplossing waarmee zijn kiezers het beste zijn
gediend, maar naar de oplossing die het best verkoopbaar is enlofzijn populariteit
zal maximaliseren. Wellicht dat kritiek op polldriven government vooral ontstaat
waar men een dergelijke opzet vermoedt.

Tot slot, mogelijk bekruipt de lezer langzamerhand een onprettig gevoel. Het
klinkt allemaal nogal paternalistisch... Begeef ik me hier niet op glad ijs? Doe ik
hier niet hetzelfde als Rousseau: eerst zeggen dat ieders mening belangrijk is, maar
vervolgens een terugtrekkende beweging maken door te stellen dat we veel zaken
toch maar beter kunnen overlaten aan deskundigen, omdat die nu eenmaal beter
weten wat in ieders belang is.. .. Nee, de zaak ligt hier anders. Het criterium voor de
legitimiteit van een besluit blijft namelijk verankerd in de burgers, en niet in een
centrum van kennis buiten de burgers. óók als een vertegenwoordiger besluit dat
een onderwerp ongeschikt is voor opinieonderzoek en hij zijn eigen mening wil
volgen, moet hij zijn acties uiteindelijk kunnen rechtvaardigen in termen van de be-
langen van zijn achterban. Ontsporingen ontstaan pas als men per se wil volhouden
dat politiek geen verliezers hoeft te kennen, doordat er oplossingen bestaan waar-
mee iedereen vrijwillig zal instemmen. Omdat die in de wereld van gewone sterve-
lingen niet zijn te vinden, móest Rousseau wel zijn toevlucht zoeken tot een tran-
scendente algemene wil die alleen door `gidsen' van bovenmenselijke kwaliteit
gekend zou kunnen worden en die aan mensen opgelegd moest worden.



Hoofdstuk 3:

Beleidstheorieën

We willen minder files. .. Maar wat is hiertoe het beste middel? Aanleggen van meer
wegen? Toepassing van het prijsmechanisme? Ofgrootschalige propaganda tegen het
autorijden? We willen een veiliger samenleving. Hoe dat te realiseren? Scherper toe-
zicht en strenge straffen, vergroten van sociale competenties van mensen, of tegen-
gaan van deprivatie? En als we meer mensen willen in de zorg of in het onderwijs, wat
is dan de beste aanpak? Hogere salarissen, lagere werkdruk, meer carrièreperspectie-
ven?A1 deze vragen hebben één punt gemeen: ze gaan over de vraagwat mensen drijft.
Wat zijn hun motieven om wel of niet te gaan autorijden, wel of niet te vervallen tot
crimineel gedrag, wel ofniet te kiezen voor een carrière in het onderwijs respectieve-
lijk de zorg? Voor welke prikkels zijn zij gevoelig? Kennis hiervan is voor de staat es-
sentieel om de doelen te realiseren die de politiek hem heeft opgedragen. Wie uitgaat
van empirisch onjuiste opvattingen over wat mensen beweegt, loopt het risico tot een
verkeerde beleidsbepaling te komen, met alle onbedoelde gevolgen van dien. Dit
hoofdstuk gaat over de vraag hoe de staat het gedrag van onderdanen zo effectief mo-
gelijk kan beïnvloeden in de door de volksvertegenwoordiging bepaalde richting.`

Dit hoofdstuk gaat dus over sociale technologie. Sleutelwoord is het begrip
`beleidstheorie'. Hoogerwerf definieert een beleidstheorie als "het geheel van veron-
derstellingen dat aan een beleid ten grondslag ligt."Z In essentie is een beleidstheorie
het antwoord op de vraag: waarom leidt maatregel a tot effect b? Bij het opstellen van
een goede beleidstheorie kan opinieonderzoek nuttige diensten bewijzen. De reac-
ties van mensen op beleidsprikkels zullen immers - mede - worden bepaald door
hun attitudes. Opinieonderzoek is een instrument om deze te meten, en aldus te
voorspellen in hoeverre maatregel a ook echt zal leiden tot effect b. Het verschil met
het type opinieonderzoek dat in het vorige hoofdstuk is behandeld, is dat hier niet
wordt gevraagd wat respondenten van de mogelijke beleidsmaatregelen vinden,

i. Of inen een dergelijke rol voorde staat nu wenselijk acht of niet, feit is dat hij voortdurend de
opdracht krijgt allerhande maatschappelijke problemen op te lossen.
z. Hoogerwerf (i984), p. 495. Hoogerwerf maakt hierbij een onderscheid tussen normatieve ver-
onderstellingen, causale veronderstellingen en finale veronderstellingen. In normatieve veronder-
stellingen wordt een relatie gelegd tussen beginselen en normen, in causale veronderstellingen
worden relaties gelegd tussen oorzaken en gevolgen, en in finale veronderstellingen worden relaties
gelegd tussen doeleinden en middelen (zie p. 5z6). Het is voor mijn betoog niet noodzakelijk dit
onderscheid aan te brengen.
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maar dat wordt gezocht naar de achterliggende drijfveren die bepalen hoe zij zullen
reageren op die beleidsmaatregelen. De vraag is dus niet: wat vindt u van rekening-
rijden, maar: hoe belangrijk zijn kostenafwegingen in uw keuze voor de auto of een
ander middel van vervoer? De vraag is niet: wat vindt u van het nieuwste offensief te-
gen jeugdcriminaliteit, maar: wat zou u persoonlijk erger vinden: een gevangenis-
strafof tewerkstelling? Enigszins overdreven gesteld, in deze conceptie worden men-
sen niet beschouwd als subjecten, maar als objecten, als dingen die in een bepaalde
richting moeten worden geduwd. De vraag is nu wat hun `bewegingwetten' zijn.

Het gaat dus om het in kaart brengen van de onderliggende attitudes. Deze attitu-
des zijn in de regel stabieler dan vluchtige opinies over de concrete kwesties van alledag,
omdat ze zijn verankerd in dieper liggende waarden, bijvoorbeeld religieuze waarden.
Maar ook hierin kunnen - in ieder geval op geaggregeerd niveau - veranderingen op-
treden. Een voorbeeld is de secularisering van na de oorlog. Voor de beleidsvorming is
zo'n verschuiving uiterst relevant. De wetgeving voor het bijzonder onderwijs bijvoor-
beeld is gebaseerd op deveronderstelling dat denominatie één van de belangrijkste mo-
tieven is in het schoolkeuzegedrag van ouders. En veelwetgeving gaat uit van de veron-
derstelling dat onderdanen hun keuze baseren op rationele afweging van financiële
kosten en baten. Beide beleidstheorieën zijn (inmiddels?) aanvechtbaar. Zij kunnen
daarom leidentot `oplossingen' die veel geld kosten maar het probleem niet ( meer) ver-
helpen. De vraag in dit hoofdstuk luidt daarom: wat is de waarde van opinieonderzoek
voor de totstandkorning en acceptatie van een zo goed mogelijke beleidstheorYe? `Zo goed
mogelijk' betekent hier dat de beleidstheorie zo groot mogelijke kans geeft dat de geko-
zen maatregelen daadwerkelijk de beoogde effecten realiseren, ofwat zuiniger geformu-
leerd, zo min mogelijk onbedoelde gevolgen hebben. Omdat we het hier hebben over
een interventie in de werkelijkheid, is deze eis een empirische: de beleidstheorie moet
(de relevante relaties in) de empirische werkelijkheid zo goed mogelijk representeren.

Nu zou dit hoofdstuk heel kort kunnen blijven, namelijk door te antwoorden
dat men voor goede beleidstheorieën terecht kan bij de wetenschap. Een beleidsma-
ker hoeft slechts de wetenschappers te vragen naar de state of the art rond zijn be-
leidsprobleem, en kan vervolgens hun theorieën overnemen. Waarom dan nog opi-
nieonderzoek doen? Er zijn twee complicaties. Ten eerste, voor veel van de
beleidsopgaven waarvoor beleidsmakers zich gesteld zien, is geen bruikbaar weten-
schappelijk onderzoek voorhanden. Voor zaken als het beïnvloeden van beroeps-
keuze van mensen of het veranderen van gedragingen als onveilig vrijen, zijn geen
kant en klare gevalideerde theorieën beschikbaar. Ten tweede, ook als die theorieën
wél beschikbaar zijn, blijkt dat beleidsmakers deze niet zonder meer overnemen.
"Een empirisch aanvechtbare theorie, zoals de arbeidskostentheorie over de werk-
loosheid, kan toch vele jaren door politieke actoren worden gesteund [...] en een
empirisch juiste theorie kan lange tijd worden afgewezen," zo schrijft Hoogerwerf.3

3. Hoogerwerf (i989), p. 333~4.
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Zo makkelijk komen we er dus niet vanaf. Het is zaak langer bij de materie stil

te staan. In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk zal ik ingaan op twee sterk
verschillende benaderingen van beleidstheorieën in de Nederlandse literatuur, te
weten die van Hoogerwerf en Van Twist (en impliciet ook Hajer). Ik zal daarbij ook

kort ingaan op de (wetenschaps)filosofische achtergronden van beide benaderin-
gen. Beide tradities lijken op het eerste gezicht onverenigbaar. Omdat ik toch de
goede punten van beide wil verenigen, volgt in paragraaf 4 eerst een samenvatting
van het wetenschapsfilosofische werk van Bruno Latour. Op basis hiervan formu-
leer ik vervolgens in paragraaf 5 een conceptueel kader waarin de benaderingen van

Hoogerwerf en Van Twist kunnen worden geïntegreerd. Vanuit dat kader zal ik te-

vens een antwoord geven op de vraag hoe opinieonderzoek kan helpen tot zo goed
mogelijke beleidstheorieën te komen. Daarna volgen in paragraaf 6 twee recente
praktijkvoorbeelden. Het betreft de pogingen van de overheid meer leraren te wer-
ven, en de totstandkoming van het nieuwe sturingsparadigma van horizontalise-
ring. Deze cases illustreren de voorgaande theoretische noties over de rol die opi-
nieonderzoek kan spelen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie.

1 NATUUR: DE FEITEN LATEN SPREKEN

Volgens Hoogerwerf valt het falen van veel beleid (gedeeltelijk) te verklaren uit on-

juiste beleidstheorieën. Hij geeft het voorbeeld van de herziening van het gemeen-
telijk salarissysteem in verband met de zogenaamde Ubink-normen. De veronder-
stelling was dat veel personeel bij kleine gemeenten vertrok omdat ze bij de grotere

gemeenten meer kon verdienen. Nader onderzoek wees uit dat dit misschien wel
gold voor bepaalde categorieën, maar zeker niet over de hele linie. Achteraf bezien
was er dan ook geen reden geweest om het hele salarissysteem op de helling te zet-

ten. Maar intussen had de herziening wel minimaal too miljoen extra aan salarissen
voor gemeentepersoneel gekost.4 Hier ligt dus een taak voor de wetenschap. Vol-

gens Hoogerwerf is onderzoek naar beleidstheorieën "van belang voor zowel het
onderzoek als de praktijk op het gebied van het ontwerpen, bepalen, uitvoeren en
evalueren van beleid. [...] Meer kennis van de beleidstheorie kan tot verbetering

van deze processen en verhoging van de doeltreffendheid van het beleid bijdra-
gen."5 Beleidsmakers moeten dan wel bereid zijn "hun vaak geliefde beleidstheo-
rieën in de weegschaal van de kritische studie en het empirisch onderzoek te wer-

pen." 6 Het behoort volgens Hoogerwerf "tot de meest essentiële taken van de
beleidswetenschap [... ] de redelijkheid van de veronderstellingen en argumentaties

uit de praktijk [... ] grondig te onderzoeken."~

4. Ontleend aan Weggemans en Groen (t9g3).
5. Hoogerwerf (t984), p. 5z7.
6. Hoogerwerf (t984), p. 5~7.
7. Hoogerwerf (t989)~ P.33g.
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Hoogerwerfs benadering sluit duidelijk aan bij Popper en zijn begrip social engi-
neering. Volgens Popper dienen sociaal wetenschappers politiek en samenleving te
voorzien van adviezen voor het handelen. De basis voor social engineering ligt in een
voortdurend groeiende (wetenschappelijke) kennis van de maatschappelijke oorzaak-
gevolg relaties. Nu kan men natuurlijk de vraag stellen of de overheid wel zo'n inter-
ventionistische rol moet vervullen. Gaat het idee van social engineering niet uit van een
naïef vertrouwen in maakbaarheid, waarin tegenwoordig - wijs geworden door erva-
ring - nauwelijks nog iemand gelooft? Nee. Volgens Popper is social engineerYng:

`...by no means incompatible with anti-interventionism. On the contrary, I think
that anti-interventionalism involves a technological approach. For to assert that
interventionism makes matters worse is to say that certain political actions would
not have certain effects - to wit, not thedesired ones; and it is oneof the most charac-
teristic tasks of any technology to Pointout what cannot be achieved."8

Kortom, ook wie beweert dat overheidsingrijpen de zaken alleen maar erger maakt,
hangt - impliciet ofe}cpliciet - een bepaalde beleidstheorie aan, namelijk één waarin
de cruciale veronderstelling luidt dat bepaalde zaken juist niet werken. En evenzeer
als dat men kan eisen dat beleidsingrepen zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefun-
deerde veronderstellingen over de effectiviteit van dat ingrijpen, kan men eisen dat
het achterwege laten van beleidsingrepen is gebaseerd op wetenschappelijk gefun-
deerde veronderstellingen over de contraproductiviteit van zulke beleidsingrepen,
en over het relatief grotere succes van het vrije spel der maatschappelijke krachten.9

Als we willen beoordelen hoe opinieonderzoek naar drijfveren kan bijdragen aan de
totstandkoming van beleidstheorieën, is het nuttig enige wetenschapsfilosofische in-
zichten in herinnering te roepen. De hoek waarbinnen we Hoogerwerfs beleidstheo-
rie-benadering zouden kunnen plaatsen, is die van het positivisme van Auguste
Comte en het kritisch rationalisme van Karl Popper. Wat beide gemeen hebben is
dat bij de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën uiteindelijk empirische
waarnemingen de doorslag geven. De kern van Poppers filosofie is dat een theorie

8. Popper (t957)~ p- 55. accentuering in origineel.
9. Een tweede potentieel bezwaar dat men zou kunnen inbrengen tegen deze benadering van stu-
ring is dat ze sterk uitgaat van wat Van Gunsteren aanduidt als codering, analyse en instructie, een
benadering die in de ongekende samenleving steeds minder bruikbaar zou zijn. (Zie Van Gunste-
ren, t994). In plaats daarvan benadrukt Van Gunsteren een benadering van variëteit en selectie. Op
zich heefr hij hier natuurlijk wel een punt. Leren door middel van `trial and error' is een belangrij-
ke methode voor de overheid. De kwestie is echter dat men toch wel zal willen weten waarom de
ene trial wel werkt en de andere niet, wat het nu is dat verklaart dat een `good practice' zo goed kon
uitpakken. Ten eerste, hoe meer inzicht men heefr in dit waarom, hoe makkelijker het wordt om bij
voorbaat tot mislukken gedoemde probeersels uit te sluiten. Dat is niet onbelangrijk, want misluk-
te experimenten op het gebied van de sociale sturing zijn bepaald niet vrijblijvend, maar maken
slachtoffers. Ten tweede is inzicht in dit waarom belangríjk om te kunnen bepalen in hoeverre be-
paalde `good practices' daadwerkelijk verplaatsbaar zijn naar andere contexten.
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beter is naarmate deze meer empirische verschijnselen verklaart en (dus) exactere
voorspellingen doet. Wetenschappelijke groei ontstaat niet door voortdurend te
zoeken naar almaar meer bevestigende informatie, maar door een opeenvolging van
(gewaagde) theorievorming, (poging tot) experimentele falsificatie, vorming van
een nieuwe betere theorie, nieuwe (poging tot) experimentele falsificatie, enzovoort.
Nadien is door Lakatos hieraan het inzicht toegevoegd dat louter falsificatie niet vol-
doende is om een theorie bij het oud vuil te zetten. Er moet ook een andere theorie
zijn die het beter doet. Het gaat niet om een confrontatie van één enkele theorie met
de feiten, maar om competitie tussen wetenschappelijke theorieën, met de empirie
als scheidsrechter in de controverse. Het zijn de resultaten van `cruciale experi-
menten' die een uitspraak doen door de ene theorie te bevestigen en de andere te fal-
sifiëren. Hoewel ik Popper hiermee eigenlijk geen recht doe, zal ik deze traditie
kortheidshalve aanduiden als de positivistische traditie.'o

De bekendste criticus op deze traditie is nog altijd Kuhn. Volgens hem ver-
loopt de dynamiek binnen wetenschappelijke paradigma's als volgt:

~ de periode van normale wetenschap. Indeze fase bestaan de activiteiten vooral uit
oplossen van de wetenschappelijke puzzels die door het paradigma worden ge-
steld, en waarvan men het de moeitewaard acht deze op te lossen. Het paradigma,
dat aanvankelijk nog onnauwkeurig en open is, wordt zo geleidelijkaan ingevuld,
meer gearticuleerd en meer in overeenstemming gebracht met de natuur;

~ ontstaan van crisis. Ondanks het succes van normale wetenschap, blijken som-
mige problemen niet oplosbaar. Er worden anomalieën geïdentificeerd die het
paradigma niet kan verklaren. Zolang de normale wetenschap nog vruchtbaar
puzzels oplost en vooruitgang vertoont, kan men deze anomalieën negeren.
Maar vroeg of laat zullen bepaalde anomalieën steeds zwaarder drukken. Er
zijn steeds grotere theoretische kunstgrepen nodig om het paradigma te red-
den van deze anomalieën;

~ dit resulteert in een periode van revolutie. In deze periode ontstaat een nieuw
paradigma dat fundamenteel anders is dan het bestaande, daarmee zelfs in-
commensurabel is, maar als grote voordeel heeft dat het de anomalie wél kan
verklaren. Het opent dus nieuwe wetenschappelijke vergezichten;

~ aanvankelijk zal slechts een enkeling het nieuwe paradigma aanhangen. Maar

Io. Popper was juist tegenstander van het klassieke positivisme, en kende een veel grotere rol toe

aan de menselijke intuïtie. Ik deel desondanks Popper toch in bij positivisme, want hij heeft hier-

mee toch aanmerkelijk meer verwantschap dan bij het sociaal-construdivisme dat in de volgende

paragraaf wordt behandeld als tegenhanger van het positivisme. Ik volg hiermee Zammito (zoo4,

hfdst I), zij het dat hij iets andere termen hanteert. Hij maakt een onderscheid tussen logisch posi-

tivismelempirisme versus post-positivisme. De eerste term heb ik kortheidshalve vervangen door

de term positivisme, de tweede term door de term sociaal-constructivisme, omdat dit - in de con-

text van dit proefschrift -beter uitdrukt wat de essentie is van de denkwijzen die hieronder vallen.



BELEIDSTHEORIEËN 101

na verloop van tijd scharen zich steeds meer wetenschappers achter het nieuwe
paradigma, totdat het algemeen geaccepteerd is. Het oude paradigma is volledig
in onbruik geraakt. Het nieuwe paradigma geldt nu als normale wetenschap.

~ Vervolgens kan weer een nieuwe fase van crisis en revolutie ontstaan, enzovoort.

Belangrijk is de paradoxale constatering dat juist door het uitwerken en articuleren
van een paradigma in de normale periode de weg wordt geëffend voor een weten-
schappelijke revolutie. "[N] ovelty ordinarily emerges onlyfor the man who, knowing
with precision what he should expect, is able to recognize that something has gone
wrong. Anomaly appears only against the background provided by the paradigm.
The more precise and farreaching that paradigm is, the more sensitive an indicator it
provides of anomaly and hence of an occasion for paradigm change."" Het nader in-
kleuren en concretiseren van het paradigma is noodzakelijke voorwaarde wil uitein-
delijk een revolutie kunnen ontstaan die leidt tot een betere theorie.

Het schema van normale en revolutionaire periodes dat door Kuhn specifiek
werd gebruikt om de dynamiek van wetenschappelijke paradigma's te beschrij-
ven, is veel breder toepasbaar. Bij `gewone' wetenschappelijke theorieën is de dy-
namiek niet wezenlijk anders. Ook hier is er een alternatie van meer `normale' en
meer `revolutionaire' periodes, zij het dat de crises waarschijnlijk minder diep en
veelomvattend zullen zijn, er meer sprake zal zijn van slechts aflossing van de ene
theorie door de andere. Buiten het wetenschappelijk domein is het schema ook
van toepassing. Kuhn had naar eigen zeggen enkel de dynamiek van stabiele en
revolutionaire periodes die ook zichtbaar zijn in bijvoorbeeld literatuur, kunst,
politiek toegepast op de wetenschap.12 Rorty heeft zich door Kuhn laten inspire-
ren, en breidt diens onderscheid tussen `normaal' en `revolutionair' uit naar álle
spreken, zij het dat hij niet spreekt van revolutionair, maar van abnormaal dis-
cours. "[N]ormal discourse is that which is conducted within an agreed-upon set
of conventions about what counts as a relevant contribution, what counts as ans-
wering a question, what counts as having a good argument for that answer or a
good criticism ofit. Abnormal discourse is what happens when someone joins in
the discourse who is ignorant of these conventions or who sets them aside. [...]
The product ofabnormal discourse can be anything from nonsense to intellectu-
al revolution..."'3 Kennelijk is er sprake van een universeel patroon. En inder-
daad, ook in het overheidsbeleid kan men normale en revolutionaire fasen her-
kennen. De beleidstheorieën en sturingsfilosofieën waarvan de overheid
impliciet ofexpliciet uitgaat, lijken evenzeer onderhevig aan dit soort alternaties,
waarin een combinatie van afnemend puzzeloplossend vermogen en toenemend

n. Kuhn ( 196z), p. 64~5.
i2. Kuhn ( 1962), p. 93 en p. 208.
i3. Rorty (i979), p. 32oh.
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hinderlijke anomalieën de trigger kunnen vormen om te wisselen van beleids-
theorie ofbesturingsfilosofie. De theorie van meer asfalt wordt bijvoorbeeld ver-
vangen door de theorie van beprijzing, de filosofie van maakbaarheid wordt ver-
vangen door de filosofie van marktwerking.'4

Het grote probleem in de positivistische benadering zit hem in die veronder-

stelde gezaghebbende status van `de feiten'. In hoeverre zijn het nu echt `de feiten'
die beslissen in de competitie tussen concurrerende theorieën of paradigma's?
Wanneer zijn de uitkomsten van een experiment zodanig dat er daadwerkelijk geen

andere keuze rest dan de theorie te falsifiëren? Wie ervan overtuigd is dat zijn theo-
rie ofparadigma het juiste is, kan deze altijd redden door vraagtekens te plaatsen bij
de kwaliteit van de waarneming (de instrumenten ofineetomstandigheden deugen

niet, als we nu zus of zo doen, zullen we alsnog waarneming x verkrijgen), of door
ad hoc hulphypothesen te verzinnen waardoor de schijnbaar anomalische waarne-
mingen toch ingepast kunnen worden (de theorie deugt wel, maar er is sprake van

een tot op heden onbekende kracht die leidt tot andere dan de voorspelde waarne-
ming). Met dit soort reddingsoperaties verliest de theorie weliswaar aan eenvoud
en elegantie, maar als zodanig is de theorie niet door de feiten verworpen.'S Wat

geeft dan wel de doorslag? Volgens Kuhn gaat het in laatste instantie niet om de em-
pirische waarnemingen, maar om het geloof van de wetenschapper dat het nieuwe

paradigma interessante nieuwe mogelijkheden biedt. "The man who embraces a
new paradigm at an early stage must often do so in defiance of the evidence provi-
ded by problem-solving. He must, that is, have faith that the new paradigm will suc-

ceed with the many large problems that confront it, knowing only that the older pa-
radigm has failed with a few. A decision of that kind can onlybe made on faith."'6 In

laatste instantie gaat het dus niet om de feiten, maar is het allemaal een kwestie van
psychologie, sociologie en overtuiging. Dit sociologisme van Kuhn heeft veel pro-

test opgeroepen, en het werk van Lakatos is in wezen een poging de rationaliteit in

de wetenschap terug te brengen. Hij is daar echter niet goed in geslaagd. Het pro-
bleem is dat in de hitte van de wetenschappelijke strijd de zaken niet zo helder lig-

gen. Zo onderneemt bijvoorbeeld in i88i Michelson een experiment dat Fresnels

ethertheorie falsifieert. Die theorie wordt echter niet verlaten, maar aangepast door
de veronderstellingen over zogenaamde etherwinden zo te wijzigen dat alles weer

klopt. Pas een kwart eeuw later komt Einstein met een alternatief programma dat

de uitkomst van Michelson verklaart en bovendien nog veel andere feiten. Men kon

Iq. In dit verband kan ook gewezen worden op De Vries en Van der Lubben (zoo5). Onder verwij-

zing naar Kuhn gebruiken zij het denkmodel van normale en revolutionaire perioden als analytisch

gereedschap om de Fortuyn-revolte van zooZ te duiden.

i5. Eén en ander wordt uitgedrukt in de Duhem-Quine-stelling: een cruciaal experiment in Pop-

periaanse zin is onmogelijk, omdat hieruit nooit kan worden afgeleid wát we dan precies moeten

verwerpen.
r6. Kuhn (196a), p. i58, accentuering WLT.
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dus met terugwerkende kracht zeggen dat het experiment uit i88i cruciaal was: het
falsifieerde Fresnels ethertheorie en bevestigde Einsteins theorie. Rationaliteit in de
wetenschappelijke ontwikkeling is volgens Lakatos dan ook meer rationaliteit die
men achteraf kan aanbrengen. Er bestaat geen `instant-rationaliteit'.

Concluderend, in hoeverre kan opinieonderzoek beslissen welke beleidstheo-
rie de beste is? De onvermijdelijke conclusie is dat in laatste instantie opinieonder-
zoek geen uitsluitsel kan geven. Zelfs als, zoals Hoogerwerf bepleit, beleidsmakers
bereid zijn "hun vaak geliefde beleidstheorieën in de weegschaal van de kritische
studie en het empirisch onderzoek te werpen," is het altijd mogelijk om wanneer
opinieonderzoek een bepaalde beleidstheorie onderuit lijkt te halen, theorie of
waarnemingen zo te herschrijven dat de geliefde beleidstheorie alsnog kan worden
gered. In laatste instantie zijn het dus niet de feiten die spreken en de doorslag ge-
ven, maar de beleidsmakers en de wetenschappers die hen voorzien van een be-
leidstheorie. In laatste instantie gaat het om de vraag ofzij geloven dat de beleids-
theorie in kwestie de problemen waarvoor men zich gesteld ziet succesvol kan
oplossen (ofhet politiek opportuun achten dat te geloven). Hiermee komen we op
het onderwerp van de volgende paragraaf.

2 CULTUUR: DE MENSEN LATEN SPREKEN

In Hoogerwerfs eerste artikel over beleidstheorieën uit i984 is er nog sprake van één
beleidstheorie die ten grondslag zou liggen aan het beleid, en die gereconstrueerd
moet worden. In een later artikel uit i989 erkent hij dat verschillende actoren in het
beleidsproces kunnen uitgaan van verschillende beleidstheorieën. Van Twist trekt
deze subjectivering verder door. Bij hem is de beleidstheorie geworden tot `een ma-
nier van kijken', een waarnemingskader dat bepaalt wat men wel en niet ziet. Een be-
leidstheorie is als een bril. Afhankelijk van welke bril men opzet, neemt men de wer-
kelijkheid anders waar. Wat die bril laat zien, is overigens niet alleen van de
individuele actor afhankelijk, maar evenzeer van zijn interactie met anderen. In so-
ciale processen worden werkelijkheidsdefinities uitgewisseld. De beleidstheorie is
het resultaat daarvan: een afgesproken werkelijkheid.

Bij Van Twist is de verhouding tussen taal en empirie in wezen omgedraaid ten
opzichte van Hoogerwerf. De taal beschrijft niet een voorafgegeven objectieve wer-
kelijkheid, maar roept veeleer een bepaalde werkelijkheid op door betekenisvolle
percepties te organiseren die abstraheren van een complexe en meerduidige wereld.
Beleidstheorieën zijn volgens Van Twist zelf-referentieel. Dat wil zeggen dat infor-
matie niet in een beleidstheorie wordt opgenomen zoals die is bedoeld, maar zoals
die, afhankelijk van de veronderstellingen die aan de beleidstheorie ten grondslag
liggen, wordt geïnterpreteerd. Actoren nemen vooral die feiten waar die passen in
de eigen beleidstheorie, of reconstrueren deze zodanig dat ze alsnog passen. "Het
idee van de zelfreferentialiteit biedt een verklaring voor de relatieve immuniteit van
beleidstheorieën, die zich voordoet als actoren proberen om bij een confrontatie
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van uiteenlopende beleidstheorieën, door middel van een sluitende bewijsvoering
en op basis van de feiten tot overeenstemming te komen.""

Als beleidstheorieën zo ongevoelig zijn voor incongruente feiten, hoe kan men
dan nog wisselen van beleidstheorie? Volgens Van Twist kan men de beperkingen
van de eigen bril alleen zien door andere brillen op te zetten, ofwel door de confron-
tatie met andere beleidstheorieën. Wanneer een (bestuurs)wetenschapper een bij-
drage wil leveren aan de beleidspraktijk, is het dus onvoldoende om alleen maar de
courante beleidstheorie kritisch te toetsen. De (bestuurs)wetenschapper moet ook
alternatieve theorieën aanreiken. Hij is als een oogarts die de kwaliteit van de be-
leidsconversatie kan verhogen door de klant glazen van verschillende sterkte voor te
houden, zodat de beleidsmakers zich een rijker en subtieler beeld van de proble-
matiek kunnen vormen. "Kort gezegd komt het erop neer, dat in mijn opvatting de
wetenschap haar waarheid niet als de waarheid aan de bestuurspraktijk kan voor-
schrijven. Wat een op toepassing gerichte wetenschap (en dan meer in het bijzonder
natuurlijk de bestuurskunde) nog steeds wél kan proberen is: verhalen vertellen die
in de praktijk tot de verbeelding spreken en praktijkmensen uitdagen tot reflectie."`s

De dynamiek van beleidstheorieën kan volgens Van Twist dan ook niet wor-
den beschreven zonder daarbij de machtsdimensie te betrekken. Actoren hebben
belang bij de invulling van een beleidstheorie. Afhankelijk van hun belangen, zul-
len zij proberen om een bepaalde beleidstheorie aan te vechten, terwijl anderen
juist doelbewust een poging zullen doen het geloof in die beleidstheorie overeind te
houden. In het politiek-bestuurlijke proces vormen zich dan ook discourscoalities
rond specifieke beleidstheorieën. Dit laatste begrip is door Hajer geïntroduceerd.
Discourscoalities zijn groepen van maatschappelijke actoren die een gezamenlijke
interpretatie van de werkelijkheid ontwikkelen, structureren en in stand houden.
Een discourscoalitie ontstaat als een bepaalde opvatting over wat beleidsmatig ge-
wenst is dominant wordt doordat een groep van actoren via wederzijdse beïnvloe-
ding tot een zekere consensus komt. Hierbij worden tegenstellingen weggedrukt en
overeenkomsten benadrukt. De kracht van het beleidsdiscours hangt af van de
mate waarin de participanten de consensus over deze zienswijze voortdurend we-
ten te reproduceren en de onderliggende contradicties kunnen beheersen. Het con-
cept discourscoalitie bestaat volgens Hajer uit drie elementen:

~ een aantal storylines. Dat zijn (bondige) uitdrukkingen die verbanden leggen
tussen voorheen niet gerelateerde delen van de werkelijkheid, en aldus een
nieuwe zienswijze ofnieuwe betekenissen genereren. Het belang van storylines
schuilt in de figuurlijke aard die een variëteit aan interpretaties toestaat. Op die
manier vormen storylines de discursieve lijm die een coalitie bijeenhoudt;

t7. Van Twist (i993) p. 40.
i8. Van Twist (i995). p. 74-75, accentuering in origineel.
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~ de actoren die bepaalde storylines gebruiken. Naarmate meer mensen menen
dat de centrale storylines overtuigend klinken, krijgt de discourscoalitie meer
macht. De effectiviteit van storylines schuilt dus in hun multi-interpretabiliteit;

~ identificeerbare institutionele praktijken waarbinnen de discursieve (re)pro-
ductie plaatsvindt.'9

Hajer heeft ondermeer de (discours)coalitie in de Amsterdamse gemeentepolitiek
beschreven die in de jaren '8o zich vormde rond een nieuw beleidsdiscours over de
noodzaak de economische basis van de stad te versterken.2O In een andere publicatie
beschrijft Hajer hoe zich een transnationale (discours)coalitie heeft gevormd rond
een beleidsdiscours over de wenselijkheid van Europese vervoersnetwerken.Z'

Met het begrip discourscoalitie komen we opnieuw bij Foucault, aan wie Hajer
eacpliciet refereert. Volgens Foucault is `waarheid' niet iets in de werkelijkheid dat
men kan onthullen, bijvoorbeeld via wetenschappelijk onderzoek, maar wordt waar-
heid in discours geconstrueerd. Nu is voor moderne Westerlingen de scheidslijn tus-
sen waar en onwaar zozeer verbonden met wetenschappelijk spreken, dat nauwelijks
voorstelbaar is dat ook andere scheidslijnen denkbaar zijn. Meten is weten. Alleen uit-
spraken die volgens de wetenschappelijke methoden zijn verkregen, verdienen het
eervolle predikaat `waar'. Toch is dit wel anders geweest. In zijn inaugurele rede haalt
Foucault de Griekse dichters uit de 6e eeuw aan als voorbeeld. Voor hen was het ware
spreken het spreken dat geuit werd door wie dat krachtens zijn recht en volgens het
vereiste ritueel toekwam. De waarheid van een uitspraak werd niet bepaald door wat
er gezegd werd, maar veeleer door wie en de omstandigheden waaronder de uiting
werd gedaan. ( Wat Foucault niet meldt, maar makkelijk had kunnen toevoegen is dat
nadien voor nogal wat mensen iets geldt als waar omdat het in de Bijbel of in de Ko-
ran staat.) Inmiddels is de wil tot waarheid stevig verankerd in de samenleving. Hij
steunt "op een institutionele schraag: hij wordt én versterkt én herschreven door een
hele laag van praktijken, zoals zeer zeker de pedagogie, zoals het systeem van boeken,
van uitgeven, van bibliotheken, zoals eertijds de geleerde genootschappen en tegen-
woordig de laboratoria."22 We moeten afstand nemen van de idee "dat kennis slechts
kan bestaan waar machtsverhoudingen zijn opgeschort, en dat kennis zich alleen kan
ontwikkelen los van de belangen, eisen en geboden van de macht." We moeten erken-
nen dat "er geen machtsverhouding bestaat zonder de vorming van een daaraan ge-
correleerd kennisgebied, en dat er geen kennis bestaat die niet tegelijk machtsverhou-
dingen veronderstelt en vormt."2j Wat is dan de status van wetenschappelijke
waarheid? Moeten we die niet zien als correctie op de zogenaamde waarheid die in

19. zie Hajer (zool), p. 390.
ao. Hajer (i989).
21. Hajer (2ooi).
z2. Foucault (i971), p. 42.
z3. Foucault (i975), p. 43.
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politiek en maatschappij wordt geproduceerd? Foucault is geen wetenschapsfilosoof
en heeft zich niet specifiek met deze vragen beziggehouden. Uit alles blijkt echter dat
hij wetenschap evenzeer beschouwt als slechts een vorm van discours dat de waarheid
produceert in plaats van afspiegelt. Er is geen principieel verschil, alleen zijn de eisen
aan het wetenschappelijke spreken en schrijven strenger. Alledaags schrijven en spre-
ken, huis-tuin-en-keuken kennis kan `promoveren' tot wetenschappelijke kennis
wanneer aan bepaalde - in essentie maatschappelijk bepaalde - eisen is voldaan.

"Wanneer in het spel van een discursieve formatie een groep van uitspraken wordt
gedaan die (zelfs indien zonder succes) pretendeert te voldoen aan normen van veri-
ficatie en coherentie, en die een dominante functie uitoefent ten aanzien van kennis
(bijvoorbeeld die van model, kritiek of bevestiging), zullen we zeggen dat deze dis-
cursieve formatie de drempel van epistemologieseringoverschrijdt. Wanneer deze epi-
stemologische configuratie voldoet aan een aantal formele criteria, wanneer haar uit-
spraken niet alleen voldoen aan archeologische regels van vorming maar bovendien
aan bepaalde regels voor de constructie van uitspraken, zullen we zeggen dat zij de
drempel van wetenschappelijkheid heeft overschreden.~

Uiteraard zijn beleidstheorieën een vorm van discours. En zoals discours constitue-
rend zijn voor objecten en subjecten, zo zijn beleidstheorieën als brillen die bepalen
wat men in de werkelijkheid ziet, en deze dus in zekere zin vormen. We zouden deze
benaderingvan beleidstheorieën sociaal-constructivistisch kunnen noemen.Zs Wat valt
er in deze benadering tezeggen over de vraag hoe (opinie)onderzoekkan bijdragen aan
een zo effectief mogelijkebeleidstheorie? Bar weinig. Niet eens omdat zo'n bijdrage on-
mogelijk zou zijn, maar eenvoudigweg omdat het Hajeren Van Twist niet hieromgaat.
Om te kunnen oordelen over (verwachte) effectiviteit (begrepen als realisatie van een
vooraf gesteld doel buiten het politiek-bestuurlijk discours), moet een uitspraak wor-
den gedaan over aard en aantal van de empirische waarnemingen die de beleidstheo-
rie betekenisvol organiseert. Op één ofandere wijze moet worden beoordeeld hoe het-
geen binnen de beleidsconversatie wordt gezegd zich verhoudt tot wat zich buiten die
conversatie bevindt, in casu de werkelijkheid van actoren en verschijnselen die in die
conversatie worden gerepresenteerd. Nu is hetnatuurlijk niet zo dat Hajer en Van Twist
ontkennen dat er een dergelijk buiten bestaat. Maar anders dan bij Hoogerwerf heeft
dit buiten níet hun interesse. Hun aandacht beperkt zich tot het binnen; de taalzetten
in het beleidsdiscours en de invloed daarop vanmachtsverhoudingen. Binnen dat ana-
lysekader zijn attitudegegevens over wat mensen nu `echt' beweegt irrelevant.Zb

z4. Foucault (i969), p. z4314 (accentuering in origineel, eigen vertaling).
z5. Zoals ook Lips (zooi) doet.
26. In deze benadering kan men natuurlijk wel aandacht besteden aan eventueel opinieonder-
zoek, maar de inkadering zal dan anders zijn. In een discoursanalytische benadering zal men opi-
nieonderzoek beschouwen als retorische taalzet van een actor om op één ofandere manier zijn be-
langen te behartigen, zijn waarheid geaccepteerd te krijgen. De analytische aandacht richt zich dan
niet op de vraag wat nu exact in dat onderzoek wordt gemeten, maar op de vraag hoe dat onderzoek
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Deze sociaal-constructivistische benadering kent echter zijn beperkingen. Dat
wordt duidelijk gemaakt door de metafoor van de oogarts, die bij nadere beschou-
wing misschien toch niet zo gelukkig is. Wanneer ik naar een oogarts ga, is het na-
melijk niet de bedoeling dat hij me zomaar wat interessante brillenglazen voor-
houdt en zich onthoudt van `zijn waarheid' over welke de beste zijn. Ik wil `zijn
waarheid' juist weten. Andere `waarheden' interesseren me niet. Op zich wil ik best
geloven dat `de waarheid' uiteindelijk niet kenbaar is, maar slechts een sociale con-
structie, en dat niet uitgesloten is dat zowel oogarts als ik worden geplaagd door een
tot op heden onbekende optische illusie die ons allen het zicht op de `werkelijke
werkelijkheid' ontneemt. Wie weet... Echter, gezien de talloze performatieve suc-
cessen van oogartsen en hun theorieën en instrumenten tot op heden, zal ik graag
vertrouwen op `zijn waarheid', in de verwachting dat zulks mij gaat helpen het ver-
keer te overleven. Op dezelfde manier vragen beleidsmakers aan de wetenschap niet
alleen maar verschillende beleidstheorieën over de werkelijkheid aan te leveren,
maar ook aan te geven in hoeverre deze kans bieden het gestelde doel te realiseren.
Natuurlijk kan een toegepast wetenschapper uit tactische overwegingen wel beslui-
ten niet plompverloren `zijn waarheid' te poneren, maar te kiezen voor een subtie-
lere vorm van interactie waarin de beleidsmaker veel meer het gevoel krijgt dat hij
zelf `de waarheid' ontdekt. Dat neemt echter niet weg dat de taak van de weten-
schapper is de empirische bouwstenen hiervoor aan te leveren. En dan moet hij
toch op één of andere wijze de werkelijkheid buiten het beleidsdiscours betrekken.
Dan moet hij op één ofandere manier `de feiten' laten spreken.

j NATUUR EN CULTUUR: LATOUR

We zitten dus met twee complementaire benaderingen die elk een wezenlijk bezwaar
kennen. Lips concludeert na analyse van de publicaties van Hoogerwerf en Van
Twist zelfs dat beide benaderingen onverenigbaar zijn. "[D]e inzichten van Van
Twist [kunnen] niet zomaar in het beleidstheorie-gedachtengoed van Hoogerwerf
geïncorporeerd worden en dus tot een theoretische vernieuwing ofzelfs vooruitgang
leiden. Deze inzichten vormen dus in feite niet alleen andere glazen, maar ook een
ander wetenschappelijk montuur om naar beleidstheorieën uit de beleidspraktijk te
kijken."Z~ Heeft zij gelijk? Gaat het echt om onverenigbare benaderingen? Dat valt
nog te bezien. Om daarop een antwoord te kunnen geven, wil ik hieronder ingaan op
het werk van de Franse antropoloog en wetenschapsfilosoof Bruno Latour.

In zijn bekendste boek Wetenschap in actie vertrekt Latour vanuit de stelling dat
een bewering `waar' is als deze niet in twijfel wordt getrokken of tegengesproken.
`Ware kennis' bestaat uit uitspraken die alle tegenstand hebben overwonnen en door

wordt ingezet en uitgewerkt in de beleidsconversatie.
i]. Latour (i988), p. z7819.
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iedereen worden aanvaard. Ze zijn als zwarte dozen die niet meer worden openge-
maakt. Hoe zorgt eenwetenschapper ervoor dat zijn uitspraken zich transformeren tot
`de waarheid'? Door vrienden erbij te halen. Volgens Latour gaat het in dewetenschap,
net als in de politiek, om het verwerven van bondgenoten. Wie de meeste bondgeno-
ten achter zich krijgt, wint de wetenschappelijke controverse. Bondgenoten kan een
wetenschapper verwerven door te verwijzen naar andere wetenschappers, hun publi-
caties, reeds aanvaarde kennis, overtuigen met argumenten, logisch redeneren, et cete-
ra. Maar hij kan ook buiten de wetenschap bondgenoten verzamelen, bijvoorbeeld
door niet-wetenschappers ervan te overtuigen dat het onderzoek in kwestie hen zal
helpen hun doelstellingen te realiseren, zodat zij vervolgens zich committeren aan zijn
beweringen, deze uitdragen en hem steunen (bijvoorbeeld met geld voor meer onder-
zoek). Een voorbeeld hiervan is Pasteur, aan wie Latour een studie heeft gewijd.~ Pas-
teur wist verschillende invloedrijke maatschappelijke groepen ervan te overtuigen dat
de microben die hij had ontdekt relevant waren voor het realiseren van hun doelein-
den. Zo verwierf hij de steun van de gezaghebbende hygiënisten, van de nationalisten,
de boeren en het bedrijfsleven. Dat betekende dat wie het met Pasteur oneens was - en
er waren nogal wat wetenschappers die twijfelden aan zijn methoden en onderbou-
wing - het niet diende op te nemen tegen slechts één individu, maar tegen het hele
bondgenootschap waarvan Pasteur inmiddels de woordvoerder was.

Toch is Latour - anders dan soms wordt gedacht - geen hardcore sociaal-con-
structivist bij wie alles herleidbaar is tot macht en discours. Hij onderscheidt name-
lijk een bijzonder type bondgenoten, te weten empirische waarnemingen. Als in een
wetenschappelijk experiment de waat nemingen zich gedragen conform de bewering
die een wetenschapper `waar' wil maken, kan men deze waarnemingen beschouwen
als bondgenoten in de krachtmeting die een wetenschappelijke controverse in wezen
is. Een demonstratie in een laboratorium is een sterke medestander. De laboratoria
zijn "machtig genoeg om een realiteit te definiëren. [.. .] realiteit is, zoals het Latijn-
se woord res aangeeft, dat wat resistent is. Waartegen is het resistent? Krachtproeven.
Als in een bepaalde situatie geen enkele dissident de vorm van een nieuw object kan
wijzigen, dan blijft het daarbij, het is realiteit, althans zolang de krachtproeven niet
gewijzigd worden."29 Na dit in feite onversneden positivistische standpunt zaait La-
tour echter wel potentiële verwarring met de stelling dat tijdens een wetenschappelij-
ke controverse de zaken niet helder liggen. Men kan trachten elkaars empirische
bondgenoten onschadelijk te maken door te beweren dat het experiment van de te-
genstander om één ofandere reden tot onjuiste gegevens leidt, dat het eigen experi-
ment weliswaar niet heeft opgeleverd wat ervan werd verwacht, maar als we het nu
maar zus of zo aanpakken er alsnog de gewenste resultaten zullen uitkomen, enzo-
voort. Retoriek heeft dus zeker invloed op de krachtsverhouding.

z8. Latour (i984).
z9. Latour (i988), p. izzl3.
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Goed, het gaat in de wetenschap dus om de vraag wie de meeste bondgenoten weet
te mobiliseren. De wijze waarop wetenschappers bepalen wat `de feiten' zijn, ver-
schilt daarmee eigenlijk niet zoveel van de wijze waarop politici bepalen wat `de al-
gemene wil' is. Dit is echter nog slechts het begin van Latours pogingen het onder-
scheid tussen wetenschap en het sociale te relativeren. In Wij zijn nooit modern
geweest (i993) en Politiques de la nature; Comment faire entrer les sciences en démo-
cratie (i999) gaat hij nog veel verder. De kern van beide boeken is dat sinds de mo-
derne tijd ten onrechte elk verschijnsel wordt gecategoriseerd als óf onderdeel van
de natuur, óf onderdeel van de menselijke cultuur. Een tussenpositie is niet moge-
lijk. Volgens Latour verhindert dit dichotome denken ons te zien dat de wereld niet
is opgebouwd uit ófnatuur ófcultuur, maar juist uit (netwerken van) hybriden. Dat
zijn entiteiten waarin natuur en cultuur met ellcaar zijn verweven, zoals door men-
sen geconstrueerde feiten, door mensen gemaakte dingen en door mensen beïn-
vloede (ofgemaakte?) verschijnselen in de natuur.

"Zeker, wetenschappelijke feiten zijn geconstrueerd, maar ze kunnen niet worden ge-
reduceerd tot de maatschappelijke dimensie, omdat de maatschappij al vol zit met ob-
jecten die gebruikt worden voor de constructie ervan. Zeker, die objecten zijn reëel,
maar ze lijken zoveel op sociale actoren dat ze niet kunnen worden gereduceerd tot de
realiteit `daarbuiten' die de wetenschapsfilosofen uitgevonden hebben. De motor van
deze dubbele constructie - wetenschap plus maatschappij en maatschappij plus we-
tenschap - is een geheel van praktijken dat door het begrip deconstructie op geen en-
kele manier wordt gevat. Het gat in de ozonlaag is veel te sociaal en veel te discursief
om echt natuurlijk te zijn; de strategieën van firma's en staatshoofden zitten veel te vol
met chemische reacties om te kunnen worden herleid tot macht en belang; de discus-
sie over de biosfeer is veel te reëel en veel te sociaal om zich te laten herleiden tot bete-
keniseffecten. Is het onze schuld dat netwerken tegelijk even reëel zijn als de natuur, even
tekstueel als het vertoog en even collectief als de maatschappij?"3o

Het is ook dit dichotome denken dat veroorzaakt dat men politiek en (natuur)we-
tenschap als twee geheel verschillende terreinen beschouwt; politiek gaat over men-
sen, (natuur)wetenschap over niet-mensen. Edoch, Latour stelt ook het onderscheid
tussen mensen en niet-mensen ter discussie. Wat zijn de argumenten voor dit op het
eerste gezicht buitenissige standpunt? Ik noem twee van zijn redenen: Ten eerste,
niet alleen mensen maar ook niet-mensen kunnen volgens Latour spreken. Alleen
hebben zij geen eigen stem maar spreken zij via wetenschappers. Deze treden als het
ware op als woordvoerders van de niet-mensen. Ten tweede is het onjuist dat alleen
mensen zouden behoren tot het `binnen' van de politieke gemeenschap, terwijl niet-
mensen altijd zouden behoren tot het `buiten', te weten de externe werkelijkheid ...
Tenminste als men externe werkelijkheid definieert zoals Latour dat doet. Daarvoor
moet zijn begrip `collectiefworden geïntroduceerd. Een collectief is bij Latour een

30. Latour (1993), p. i6 (accentuering in origineel).
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`samenleving' van natuur en cultuur, een symbiose tussen beide in de vorm van een
steeds groeiend netwerk van (associaties tussen) mensen en niet-mensen. De gren-
zen van het collectief zijn niet stabiel maar moeten steeds opnieuw worden gedefi-
nieerd. Voortdurend melden zich nieuwe kandidaten aan de poorten van het collec-
tief, zowel mensen, niet-mensen als hybriden. Dit kunnen volledig nieuwe entiteiten
zijn (nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, nieuwe politieke verlangens), maar
ook entiteiten die zich al eerder hadden gemeld maar toen werden afgewezen omdat
men hen geen plaats kon ofwilde geven in het collectief (ijskast-anomalieën, eerder
afgewezen politieke verlangens). `Externe realiteit' wordt nu door Latour gedefini-
eerd als datgene wat zich buiten het collectief bevindt, maar zich aanmeldt voor op-
name in het collectief. Dat kunnen zowel mensen als niet-mensen zijn. Deze nieuwe
kandidaten hebben een destabiliserende werking op het collectief. Zij manifesteren
zich "allereerst als stoorzenders. Het begrip recalcitrantie is het meest passend om
hun werking te definiëren."3' Zij kunnen alleen een plaats krijgen in het collectief als
dat op dejuiste manier wordt herordend. Als ze worden afgewezen, raken zij wellicht
aanvankelijk uit zicht, maar geenszins is uitgesloten dat deze entiteiten zich later op-
nieuw melden, bijvoorbeeld in de vorm van een pijnlijke anomalie, een stijgende
zeespiegel, politieke onvrede of`beleidsresistent' gedrag. Wat ooit begon als vriende-
lijkverzoek tot toelating kan uitgroeien tot een niet te negeren eis. Collectieven kun-
nen verschillen in hun mate van articulatie. Dit is de mate waarin het collectief ont-
wikkeld en uitgebouwd is. Naarmate het meer gearticuleerd is, omvat en organiseert
het collectief ineer entiteiten met meer vrijheidsgraden, is het verfijnder en subtieler,
enzovoort. Zo omvat en organiseert een moderne Westerse rechtsstaat veel meer
mensen en niet-mensen dan een primitieve natuursamenleving die is gebaseerd op
familiebanden. Zou men samenlevingen beoordelen naar hun mate van articulatie,
dan moet men dus concluderen dat de moderne Westerse rechtstaat `beter' is dan
die primitieve natuursamenleving.3Z

Latours werk is een poging om de scheiding tussen wetenschap en politiek
sterk te relativeren. Hij vestigt de aandacht op de verbindingen tussen beide. We-
tenschappers en politici bemoeien zich niet met verschillende werelden, maar rich-
ten zich op hetzelfde collectief van (associaties van) mensen en niet-mensen. Beide
hebben tot opgave om zoveel mogelijk (associaties van) mensen en niet-mensen
een plaats in het collectief te geven, en in beide staat het begrip representatie cen-
traal. Het enige verschil is volgens Latour gelegen in de vraag wat men als betrouw-
bare representatie beschouwt.

3i. Latour (r999), p. i22 (eigen vertaling, accentuering in origineel).
32. Latour claimt dan ook en passant het probleem van cultureel relativisme te hebben opgelost.
Deze visie, in het bijzonder zijn criterium van articulatie, getuigt mijns inziens impliciet van een
pragmatische filosofische oriëntatie. Alleen afgemeten tegen dat criterium kan men beweren het
probleem van cultureel relativisme te hebben opgelost.
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"Moet men nu zeggen dat de wetenschappers hetgeen waarover zij spreken niet veran-
deren, in tegenstelling tot politici die de kunst van het liegen en verhullen zouden beoe-
fenen, alsofde eerste zouden moeten overtuigen en de tweede overreden? Nee, omdat
beide beroepsgroepen genoegen scheppen in de kunst van transformatie, de één ten-
einde betrouwbare informatie teverkrijgen uit het continue werk vanhun onderzoeks-
instrumenten, en de ander ten behoeve van die onhoorbare metamorfose van boze of
onderdrukte stemmen in één stem. Moet men zeggen dat beide hetzelfde beroep uitoe-
fenen? Nee, ook niet, omdat de betekenis van het woord `getrouwheid' voor beide
praktijken diepgaand verschilt: de wetenschappers moeten de afstand handhaven tus-
sen de proposities die zij in taal gieten en hetgeen zij over die proposities zeggen, opdat
beide niet worden verward, terwijl politici beide juist moeten vermengen, door voort-
durend de defmitie te veranderen van het subject dat "wij zijn, wij willen" zegt. De eer-
sten zijn wakers over "hen", de tweede meesters van "ons"."33

Zowel politici als wetenschappers kunnen hun representatieve rol goed of min-
der goed vervullen. Beide verdienen wat dat betreft dus een gezond wantrouwen.
Welnu, daaraan bestaat geen gebrek als het gaat om politici. In de wetenschap
daarentegen wordt vaak groot vertrouwen gesteld. Wetenschappelijke contro-
verses en het geconstrueerde karakter van feiten blijven vaak aan het zicht ont-
trokken, doordat het wetenschappelijke debat zich veelal beperkt tot de weten-
schappelijke instituties. Latour vindt dat het gesprek over die constructie van
feiten niet moet worden overgelaten aan enkel wetenschappers. Het moet in de
openbaarheid worden gevoerd, zodat ook niet-wetenschappers kunnen zien wat
er gebeurt - in ieder geval degenen die betrokken zijn bij het onderwerp in kwes-
tie, bijvoorbeeld doordat zij er de gevolgen van zullen ondervinden wanneer be-
paalde uitspraken als `waar' worden gekwalificeerd.

4 BESPREKING

Latours visie vertoont een opvallende parallel met de Lacaniaanse filosofie (zie hoofd-
stuk I). Het collectief van Latour lijkt enigszins op de symbolische orde van Lacan, en
de `e~terne realiteit' van entiteiten die toegang eist tot het collectief en het dwingt tot
herordening, lijkt enigszins op het reële van Lacan. In beide gevallen is er sprake van
een deling van het universum in het niet-gedomesticeerde en het gedomesticeerde,
waarbij het eerste invloed uitoefent op het tweede, daarin tot op zekere hoogte door-
klinkt. De recalcitrante entiteiten van Latour zou men kunnen beschouwen als mani-
festaties van het reële die de orde van het collectief destabiliseren. (Om een term te ge-
bruiken uit de psychoanalytisch georiënteerde politieke filosofie: zij `disloceren' deze
orde. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader toegelicht.)

Binnen het conceptuele raamwerk van Latour laten de positivistische en de soci-
aal-constructivistische benadering zich nu als volgt combineren: het is op zich juist

33. Latour (i999)~ P. ~03 (eigen vertaling).
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dat alle kennis een vorm van discours is. Het is niet zo dat `de werkelijkheid' wordt
onthuld door `de feiten te laten spreken'. Het zijn de mensen die spreken, en zo-
doende `de werkelijkheid' constitueren. In die zin zijn feiten, subjecten, objecten en
causale relaties `geconstrueerd'. Echter, de empirie is hierop wel degelijk van invloed,
doordat sommige feiten, subjecten, objecten en causale relaties zich makkelijker la-
ten construeren dan andere. De werkelijkheid heeft een eigen kracht ten opzichte
van de vigerende discours. Deze kracht heeft de gedaante van een zekere resistentie,
een zekere weerspannigheid, en spreekt tot ons via `wetenschappelijke woordvoer-
ders'. Zo mengt zij zich in het debat, en ondersteunt zij de ene constructie van fei-
ten, terwijl zij de andere constructie van feiten ondermijnt. Die laatste zijn daarmee
nog niet onmogelijk, maar wel inplausibel. Naarmate de werkelijkheid zich recalci-
tranter opstelt, zal men meer zwarte dozen opnieuw moeten openen wil men die
inplausibele constructies nog kunnen redden.

De vermenging van (natuur)wetenschap en het sociale die Latour voorstelt, zal
niet iedereen aanspreken, zeker niet als hij dit sociale ook nog eens uitbreidt naar de
politiek. Zo'n `politisering' van de wetenschap lijkt in het geval van veel harde na-
tuurwetenschappen niet aan de orde.34 Maar voor het onderwerp van dit hoofdstuk
ligt dat anders. Als het gaat om opinieonderzoek naar drijfveren ten behoeve van
goede beleidstheorieën, is een (mogelijke) vermenging van politiek en wetenschap
minder vergezocht. Nader bepaald:

~ bij opinieonderzoek ten behoeve van correcte beleidstheorieën is per definitie
sprake van onderzoek dat potentiële invloed heeft op de politiek. Als bijvoor-
beeld uit zulk onderzoek blijkt dat mensen hun keuzes steeds minder laten be-
palen door financiële prikkels en steeds meer door immateriële waarden, heeft
dit grote gevolgen voor de sturing en voor de toedeling van waarden. Deze poli-
tieke relevantie vormt op zijn beurt een stimulans voor de politiek om te trach-

34. Om enige kritiekpunten te geven: Latour heeft gelijk dat politiek en wetenschap elkaar soms
heel dicht naderen. Het antwoord op de vraag ofhet klimaat al dan niet opwarmt, heeft onmisken-
baar grote politieke gevolgen, en het lijkt erop dat -althans in Amerika- er sprake is van pogingen
vanuit de politiek om het wetenschappelijk debat hierover te beïnvloeden. Dit is echter de uitzon-
dering. In de regel heeft het dagelijks gekrakeel in Washington of Den Haag geen enkele invloed op
de vraag wat de uitkomst is van één ofandere specialistische wetenschappelijke controverse in bij-
voorbeeld de optische fysica (en het omgekeerde is evenmin het geval). Bovendien is de'resistentie'
van de empirie in de natuurwetenschappen vaak dusdanig groot dat de vrijheid om naar believen
de feiten te construeren gering is. Anders gezegd, de empirie is vaak zo'n krachtige bondgenoot dat
zij de meeste menselijke bondgenoten makkelijk verslaat. De ruimte voor politieke beïnvloeding is
hier zeer beperkt. Ook kan men kanttekeningen plaatsen bij de normatieve aanbeveling dat ieder-
een die betrokken is bij de gevolgen van een bepaalde `wetenschappelijke waarheid' zou moeten
kunnen meedebatteren over de constructie van die waarheid. Zo'n breder debat is zeker bij natuur-
kundige feiten moeilijkvoorstelbaar. Hoeveel mensen beschikken over de kennis om aan dat debat
te kunnen deelnemen? En hoe te bepalen wie op termijn te maken krijgen met de gevolgen van een
nieuwe wetenschappelijke waarheid?.
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ten de wetenschappelijke constructie van feiten te beïnvloeden. Iedere onder-
zoeker die wel eens voor de overheid heeft gewerkt, zal de ervaring hebben dat
bij de rapportage van zijn bevindingen politieke opportuniteit een rol speelt;

~ de ruimte voor constructie van feiten is bij sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek naar attitudes en opinies aanmerkelijk groter dan bij veel hard natuurwe-
tenschappelijk onderzoek. Doorgaans is er sprake van een dubbele hermeneu-
tiek: men interpreteert de zelfinterpretaties van de respondenten. Zoals in
hoofdstuk 9 zal blijken, is het resultaat van beide interpretaties ten dele afhan-
kelijk van het onderzoeksinstrument, zodat er veel meer ruimte is voor - al dan
niet politiek gemotiveerde - discussie over de vraag of de feiten wel correct zijn
geconstrueerd;

~ bij opinieonderzoek houden wetenschap en politiek zich bezig met hetzelfde
onderwerp, te weten: de inwoners van het land. De politiek richt zich op repre-
sentatie van de wil van deze inwoners, ofwel op hun rol als subject (burger). De
wetenschap richt zich op de representatie van de drijfveren van deze inwoners,
ofwel op hun rol als object (onderdaan).

Latours concepten zouden voor het domein van het openbaar bestuur dus wel eens
bruikbaar kunnen zijn. Stel dat we door Latours `bril' kijken naar de problematiek
van beleidstheorieën en discourscoalities, wat krijgen we dan te zien? In plaats van
discourscoalities zouden we dan beter kunnen spreken van een `beleidscollectief:
een netwerk van met betrekking tot dit beleid relevante (associaties van) mensen en
niet-mensen. Dit collectief is een kluwen van discours, empirische waarnemingen
die dit discours ondersteunen, en actoren die dit discours verwoorden en instand-
houden. Essentieel is dat deze kluwen voldoende omvattend is en voldoende
samenhang kent. Anders zullen de van het beleidscollectief uitgesloten entiteiten
binnen de kortste keren hun resistentie doen gelden, en hardhandig eisen alsnog tot
het collectief te worden toegelaten. Die buitengesloten entiteiten kunnen zowel
burgers of belangenorganisaties (subjecten) zijn die zich niet kunnen verenigen
met de voorgestane koppeling tussen doelen en middelen, als onderdanen of na-
tuurlijke fenomenen (objecten) die zich niet blijken te gedragen zoals in de beleids-
theorie wordt verondersteld. In het eerste geval hebben we te maken met gebrekki-
ge legitimiteit, in het tweede geval met gebrekkige effectiviteit.

Het onderstaande schema geeft weer hoe een dergelijk `beleidscollectief' ver-
schilt van beleidstheorieën à la Hoogerwerf of Van Twist, en de discourscoalities
van Hajer. Wie eenmaal door de bril van Latour kijkt, ziet dat Hoogerwerf alleen
maar naar de natuurlijke en de discursieve component kijkt, Van Twist zelfs alleen
naar de discursieve component, en Hajer alleen naar de discursieve component en
de sociale component.
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De dichotomie tussen cultuur en natuur die Latour ontwaart, is herkenbaar in de
schijnbare onverzoenbaarheid tussen de positivistische benadering enerzijds en de
sociaal-constructivistische benadering anderzijds. Wetenschappers zouden:

~ ófslechts de feiten laten spreken, eventueel vanafde zijlijn naar de politici roepen
dat hun woorden en daden empirisch niet deugen (`speaking truth to power'),
maar zichvoor het overige verre houden van het politieke en bestuurlijke spel;

~ óf een soort procesbegeleiders zijn die zich richten op taalspelen en verrijken
van de beleidsconversatie, zonder daarbij nog aandacht te schenken aan de ver-
houding van deze beleidsconversatie tot de werkelijkheid buiten het discours.

Hoe kunnen we Hoogerwerf, Van Twist en Hajer samenvoegen? We zouden het
concept `discourscoalitie' van Hajer kunnen ombouwen tot het concept `beleids-
collectief. Of anders gezegd, we zouden ook empirische waarnemingen als vol-
waardige leden kunnen toelaten tot de coalitie, en beschouwen als bondgenoten in
de strijd tegen concurrerende coalities. Volgens Hajer bestaat een discourscoalitie
uit drie elementen: een verhaallijn, de actoren die deze verhaallijn gebruiken, en de
institutionele praktijken waarbinnen de discursieve reproductie plaatsvindt.
Voortbordurend op deze driedeling, zouden we aan een `beleidscollectief de vol-
gende elementen kunnen toeschrijven:

~ een discursieve component: een beleidstheorie, eventueel impliciet gelaten met
als uiterlijke verschijningsvorm een verhaal, een bondige slogan ofeen metafoor;

~ een sociale component: de actoren die deze beleidstheorie gebruiken en die
opereren via identificeerbaar institutionele praktijken waarbinnen de discur-
sieve reproductie plaatsvindt;
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~ een natuurlijke (ofempirische) component: de empirische waarnemingen die

als bondgenoot optreden voor deze beleidstheorie, dat wil zeggen die daarmee
consistent zijn.

Vanzelfsprekend beïnvloeden de drie componenten elkaar. Zij zijn zozeer verweven
tot een kluwen dat de afzonderlijke draden soms moeilijk meer te onderscheiden zijn.
Met deze uitbreiding op het concept van Hajer is mijns inziens geëxpliciteerd wat al
impliciet was aan dit concept, namelijk dat elke discourscoalitie zo zijn eigen favorie-
te empirische bondgenoten heeft, exemplarische voorbeelden uit de praktijk die
voortdurend in stelling worden gebracht als anderen van dejuistheid van het discours
moeten worden overtuigd. Het criterium om dergelijke beleidscollectieven met el-
kaar te vergelijken, moet worden gezocht in hun omvattendheid en articulatie. An-
ders gezegd: een beleidscollectief is beter naarmate het meer entiteiten omvat en orga-
niseert. We zouden ook kunnen zeggen: een beleidscollectief is beter

~ naarmate het meer sociale inhoud heeft (het aantal individuele willen dat wordt
geïncludeerd). Sociale inhoud is een maatstaf voor steun en daarmee dus een
indicator voor legitimiteit;

~ naarmate het meer empirische inhoud heeft. Empirische inhoud is een maatstaf
voor de mate waarin empirische verschijnselen correct kunnen worden voor-
speld, en daarmee een indicator voor effectiviteit.

Probleem is natuurlijk dat meer sociale inhoud (groter draagvlak) vaak gepaard
gaat met minder empirische inhoud (ineffectieve theorie). Het is juist de noodzaak
tot trade-offs tussen sociale en empirische inhoud die de motor vormt van het poli-
tieke debat. Lag in de vorige twee hoofdstukken de nadruk op sociale inhoud, in dit
hoofdstuk gaat het over empirische inhoud, omdat de doelstelling is zo effectief
mogelijk in de werkelijkheid te interveniëren. Voor de vraag hoe opinieonderzoek
kan helpen tot een zo effectief mogelijke beleidstheorie te komen, is het criterium
van sociale inhoud in principe irrelevant.3s

Uitbreiding van discourscoalities met empirische waarnemingen tot `beleids-
collectieven' is dus inzichtelijk. Het woord `beleidscollectiefis echter een ongebrui-
kelijk pleonasme. Mijn voorkeur is vast te houden aan de term discourscoalitie,
maar in de analyse steeds te betrekken dat de beleidstheorieën rond welke zich der-
gelijke coalities vormen, kunnen verschillen in empirische steun, in de hoeveelheid
waarnemingen die zij omvatten en organiseren, en op dit aspect ook met elkaar kun-

35. Dat ikme in dit hoofdstuk er zo gemakkelijk vanaf kan maken door me uitsluitend te richten
op de empirische inhoud, is een groot geluk. Latour maakt namelijk niet duidelijk hoe we de mate
van articulatie precies moeten meten. Er bestaat geen maateenheid waarmee zowel empirische als
sociale inhoud uitgedrukt en bij elkaar opgeteld kunnen worden. Anders gezegd: er bestaat geen re-
keneenheid waarmee men zowel effectiviteit als legitimiteit kan meten.
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nen worden vergeleken. Een essentiële constatering hierbij is dat niet altijd even dui-
delijk is waar de empirie ophoudt en het discours begint. Enerzijds is uiteindelijk elk
feit geconstrueerd, anderzijds is het wél zo dat het ene feit zich makkelijker laat con-
strueren dan het andere. In die zin klinkt de werkelijkheid voorbij de taal toch door
in het discours. Juist omdat de grens tussen natuur en cultuur niet altijd scherp kan
worden getrokken, is het voor een volledige analyse van (de dynamiek van) beleids-
theorieën onverstandig één van deze categorieën buiten beschouwing te laten.

De vraag naar de bijdrage die opinieonderzoek kan leveren aan de totstandkoming
en acceptatie van een zo goed mogelijke beleidstheorie, kan nu in eerste aanleg als
volgt worden beantwoord (verderop wordt dit antwoord enigszins gemodificeerd):

~ met betrekking tot de totstandkoming:
- wanneer er nog geen beleidstheorie beschikbaar is, kan opinieonderzoek
een basis van empirische waarnemingen leggen op grond waarvan een beleids-
theorie geformuleerd kan worden. Aangezien het hierbij vaak zal gaan om het
achterhalen van de diepere drijfveren en het `waarom' van gedrag, ligt een
kwalitatief onderzoek als startpunt voor de hand;
- wanneer er wél een beleidstheorie beschikbaar is, of als er sprake is van
concurrerende beleidstheorieën, kan opinieonderzoek worden ingezet voor
toetsing van die beleidstheorie(ën), enlofvoor bepalen welke van de concurre-
rende beleidstheorieën de grootste empirische inhoud heeft op het gebied van
de veronderstelde drijfveren van mensen. Anders gezegd, welke in termen van
doel-middelen effectiviteit de beste is.

~ met betrekking tot de acceptatie: vervolgens kunnen in de controverse over de
vraag welke beleidstheorie het beste kan fungeren als basis voorbeleidsontwik-
keling, de resultaten van dit opinieonderzoek worden gebruikt ter versterking
van de ene discourscoalitie, en ter verzwakking van de andere discourscoalitie.

De verwevenheid van politiek en wetenschap waarop Latour zoveel nadruk legt,
geeft aanleiding tot nog twee opmerkingen. Ten eerste, zoals reeds enkele malen ge-
zegd, is gezond wantrouwen van de politiek ten aanzien van de feiten op zijn plaats,
of liever gezegd, ten aanzien van de opinieonderzoeker die optreedt als hun woord-
voerder. Die doet zich misschien voor als slechts een neutraal doorgeefluik dat `de
feiten voor zich' laat spreken, maar de realiteit is dat hij de feiten construeert. In
hoofdstuk 9 zal blijken dat opinieonderzoek niet zo'n probleemloos en ondubbel-
zinnig waarnemingsinstrument is als bijvoorbeeld een optische telescoop, en dat dus
meerdere constructies mogelijk zijn. In de vraag op welke constructie de onderzoe-
ker uitkomt, spelen bovendien contingente factoren een rol, mogelijk ook (onder-
zoeks)politieke belangen (behoefte aan een vervolgopdracht). Beleidsmakers moe-
ten daarom inzicht krijgen in het hoe en waarom van het onderzoek. Zij moeten niet
alleen de resultaten te zien krijgen, maar ook het achterliggende constructieproces.
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Ten tweede, beleidsmakers dienen zich te realiseren dat zij niet in alle onschuld on-
afhankelijk en neutraal opinieonderzoek kunnen doen. Zij opereren altijd in een
context waarin aan dat opinieonderzoek en de resultaten daarvan politieke beteke-
nis wordt toegeschreven - of ze dit nu leuk vinden ofniet. Opiniegegevens zullen de
ene discourscoalitie versterken en de andere verzwakken. Zo worden de actoren in
deze coalitie geholpen respectievelijk geschaad in het nastreven van hun belangen.
Het verrichten van opinieonderzoek ten behoeve van totstandkoming en acceptatie
van een beleidstheorie, heeft daarom in de regel ook een politieke dimensie.

a Anomalieën
Cruciaal in de dynamiek van beleidstheorieën zijn anomalieën. In de context van
dit hoofdstuk gaat het concreet om opinieonderzoek-resultaten die zich niet ver-
houden met de beleidstheorie in kwestie. Zowel Hoogerwerf als Van Twist merken
op dat beleidstheorieën soms een opvallende resistentie vertonen tegen niet-pas-
sende empirische gegevens. Vanwaar die ongevoeligheid?

Een eerste reden kan zijn dat men de incongruente gegevens domweg niet als
anomalie beschouwt. Men kan bijvoorbeeld besluiten dat het hele waarnemingsin-
strument niet deugt ("Als je wil weten wat mensen echt vinden, moet je niet kijken
naar wat ze zeggen maar kijken naar wat ze doen.") of zodanige hulphypothesen
formuleren dat de waarnemingen alsnog inpasbaar worden. ("Als de media veel
over onderwerp x schrijven, heeft dat grote invloed op de mening van wie geen
eigen ervaring heeft met onderwerp x. Daarom geven mensen nu tijdelijk een ande-
re mening dan zij in een normale situatie zouden doen.") Een tweede reden kan zijn
dat de anomalie politiek slecht uitkomt, en daarom wordt genegeerd ofverzwegen.
Het rapport wordt diep in de bureaula weggeborgen. Omdat beleidstheorieën zijn
verbonden met politieke belangen, is de verleiding hiertoe soms groot. Waar Hoog-
erwerf en van Twist schrijven over de resistentie van beleidstheorieën voor empiri-
sche gegevens, lijken zij vooral te denken aan dit soort redenen. Zij zien die onge-
voeligheid als verschijnselen van zelfreferentialiteit ofals strategisch gedrag.

De voorgaande paragrafen suggereren echter nog een derde reden voor de
soms geringe impact van empirische gegevens: mogelijk is hun `epistemologische
timing' niet goed. Dat wil zeggen: mogelijk is men nog niet ontvankelijk voor deze
gegevens en hun anomalische karakter. Onder deze categorie vallen verschillende
redenen die rechtstreeks uit de wetenschapsfilosofie vallen af te leiden:

~ als een anomalie te vroeg komt, zullen de meetgegevens mogelijk niet als ano-
malie worden (h)erkend. Als een beleidstheorie nog jong en nieuw is, nog wei-
nig uitgekristalliseerd, haar veronderstellingen en toepassingsgebieden nog
weinig doordacht, kortom, wanneer we ons bevinden in het beginstadium van
een nauwelijks geoperationaliseerde beleidsvisie, is het nog moeilijk te bepalen
wellce waarnemingen wel of niet passen binnen deze visie. Voorzover al het



lló HF.T GEHF..IM VAN DE BURGF.R

vermoeden van een anomalie bestaat, is het makkelijk de weinig uitgesproken
visie zo te interpreteren ofherformuleren dat één en ander alsnog met elkaar in
overeenstemming wordt gebracht;

~ een anomalie komt ook te vroeg als de beleidstheorie nog voldoende puzzelop-
lossend vermogen bezit. In het oordeel hierover kunnen zowel rationele als niet-
rationele overwegingen een rol spelen. In het eerste geval gaat het om de nuchte-
re afweging ofhet huidige paradigma nog theoretische en empirische groei kent,
en oplossingen levert voor de problemen waarmee het beleidsveld wordt gecon-
fronteerd. Echter - de gedachtegang van Kuhn, Lakatos en Latour volgend - re-
gelmatig is dat op het moment zelf moeilijk te bepalen. Er bestaat geen instant-
rationaliteit. Uiteindelijk wordt vaak de doorslag gegeven door psychologische
overwegingen. Uiteindelijk gaat het erom of inen gelooft in het probleem-
oplossend vermogen van een beleidstheorie, om de belofte en het vertrouwen
dat de beleidstheorie tot bruikbare en werkende oplossingen gaat leiden;

~ tot slot: even eenvoudig als essentieel: wil een anomalie uberhaupt leiden tot een
andere beleidstheorie, dan moet er wel een alternatieve beleidstheorie beschik-
baar zijn die de anomalie kan oplossen. Zonder beter alternatief gebeurt er niets.3ó

Het is dus irrationeel om zodra we een anomalie tegenkomen in de vorm van opinie-
gegevens die niet stroken met de vigerende beleidstheorie, deze theorie meteen te ver-
werpen en uit te roepen dat de politiek zich weer eens niets aantrekt van de weten-
schap. Steeds dient de afweging te zijn in welk stadium de beleidstheorie zich bevindt:
biedt zij nog uitzicht op het oplossen van bestuurlijke puzzels? Is er iiberhaupt een be-
tere beleidstheorie voorhanden? "The scientist who pauses to examine every anomaly
he notes will seldom get significant work done," aldus Kuhn. En volgens Lakatos is een
zeker dogmatisme in de vorm van zo lang mogelijk vasthouden aan een theorie van
groot belang. Anders zouden we nooit de gelegenheid hebben haar kracht te ontdek-
ken "and in consequence no theory would everbe able to play its role ofbringing order
into the world."37 Bestuurlijk geduld is niet zelden een schone zaak. Tegelijkertijd blijft
(opinie)onderzoek naar drijfveren wel van belang. Alleen door steeds nieuwe gegevens
te verzamelen, door steeds verder articuleren van de beleidstheorie en haar empirische
inhoud, kan op een gegeven moment hetpunt van `verzadiging' worden bereikt dat de
basis vormt voor een omwenteling naar een nieuwe, betere beleidstheorie.

Dit leidt tot de volgende conclusies. Ten eerste, wie een dynamiek op gang wil
brengen waarin politiek en bestuur tot steeds betere beleidstheorieën kunnen komen,
dient de uitwerking en articulatie van de vigerende beleidstheorie voortdurend te be-

36. En niets doen is aufond ook een politieke keuze, namelijk voor handhaving van de status quo,
inclusief alle eventuele ongelijkheden, onrechtvaardigheden en onbedoelde gevolgen van die status
quo.
37. Lakatos (r97o), p. r77.
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geleiden met empirisch onderzoek naar haar veronderstellingen. Opinieonderzoek
naar drijfveren isdaarom niet alleen van belang op het moment dat een keuze gemaakt
moet worden tussen twee concurrerende beleidstheorieën. Het dient op meer conti-
nue basis plaats te vinden. Tegelijkertijd dient men ten aanzien van de resultaten van
dit onderzoek een zekere distantie te houden. Men moet een beleidstheorie niet fun-
damenteel problematiseren bij heteerste beste empirische tegenwindje. Een zekere to-
lerantie ten aanzien van de beleidstheorie is noodzakelijk. Ten tweede, het heldere on-
derscheid tussende stappen `totstandkoming' en `acceptatie' dat in de vorige paragraaf
werd gesuggereerd, kan vaak niet worden gemaakt. Het is niet zo dat men eerst met be-
hulp van opinieonderzoek bepaaltwelkebeleidstheorie de grootste empirische inhoud
heeft, en daarnadit onderzoek als retorisch middel gebruikt om die theorie geaccep-
teerd te krijgen. Beide fasen lopen door elkaar heen. In de hitte van de strijd is vaak niet
exact duidelijk wat nu empirie is en wat retoriek. Er is in zekere zin sprake van `con-
structie van empirische inhoud'. Niet zelden is die gecontesteerd. De betekenis van de
meetgegevens wordt ter discussie gesteld, hetzij door onderzoekers die een andere in-
terpretatie erop nahouden, hetzij door politici die daarbij strategisch belang hebben.
Wat zich voltrekt is een krachtmeting tussen concurrerende coalities van politici,
belangenbehartigers, onderzoekers en hun empirische waarnemingen. Cruciaal is
echter dat in deze krachtmeting de empirische waarnemingen over de drijfveren wel
meedoen, dat zij als potentiële bondgenoot of tegenstander in de controverse worden
ingebracht. Daarmee wordt namelijk een kracht geïntroduceerd die potentieel de uit-
komst van de controverse kan duwen in de richting van een beleidstheorie met zogroot
mogelijke empirische inhoud. Hierin schuilt de waarde van opinieonderzoek voor de
totstandkoming en de acceptatie van een zo goed mogelijke beleidstheorie.

j HET LERARENTEKORT

Het is tijd voorgaande concreet te maken aan de hand van twee voorbeelden. Wat is
de (potentiële) rol van opinieonderzoek bij de vorming respectievelijk keuze tussen
concurrerende beleidstheorieën? Het eerste voorbeeld gaat over lerarentekorten. In
de volgende paragraaf volgt een voorbeeld over horizontale sturing.

In de loop van de jaren '90 ontstond in het onderwijs een ernstig lerarentekort,
met name in het basisonderwijs. Vacatures bleven vaak onvervuld en regelmatig
moesten klassen naar huis worden gestuurd. Iedereen was het erover eens dat de
overheid dit tekort snel moest oplossen. De vraag was echter welk middel daartoe in-
gezet diende te worden. Men zou de recente geschiedenis op dit gebied nu als volgt
kunnen interpreteren. Er ontstond een discourscoalitie waarin de volgende veron-
derstelling een centrale positie innam. "Niemand wil meer leraar worden omdat het
niet goed betaalt en - mede daardoor - geen status meer heeft". Deze veronderstelling
lijkt een stevige empirische basis te hebben. Zij is geworteld in de rationele keuzetheo-
rie en de wetten van vraag en aanbod, en die worden ondersteund door een gigan-
tische berg van bewijsmateriaal. En wie er nog mocht twijfelen, hoeft zich maar te be-
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geven onder jongeren van tegenwoordig, en hij kan horen dat zij later carrière willen
maken en veel geld willen verdienen. Het meest expliciet in hun steun voor en repro-
ductie van dit discours waren de onderwijsbonden. Zo schrijft de Algemene onder-
wijsbond (Aob) bijvoorbeeld in het hoofdredactionele commentaar van haar leden-
blad: "De aantrekkelijkheid van het beroep wordt in de eerste plaats vergroot door
verbetering van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Illustratiefis het ein-
delijk weer aantrekken van de instroom in de pabo's: de aanvangssalarissen in de voor
het basisonderwijs geldende schalen ging sinds 1992 aanzienlijk omhoog en de klassen
worden kleiner. In het voortgezet onderwijs ontbraken vergelijkbare maatregelen.
Het lijdt geen twijfel dat de achterblijvende instroom op de lerarenopleidingen daar-
mee verband houdt."3g In hoeverre zijn er strategische belangen gediend met deze
beleidstheorie? In die jaren leefde bij de vakbond breed het idee dat leraren zouden
moeten meedelen in de ongekende welvaart die Nederland toentertijd beleefde. In die
zin spoorde deze beleidstheorie dus goed met het bredere belang van de bond. Van
een afstand valt niet vast te stellen in hoeverre er sprake is van een welbewust omsme-
den en kneden van de feiten tot een beleidstheorie die strategisch goed uitkwam, of
dat er meer sprake is van een bril à la Van Twist waardoor men de zaken gewoon niet
anders kón zien. Hoe dan ook, de beleidstheorie werkte als waarnemingskader dat de
aandacht vestigde op jongeren die kozen voor het grote geld.

Ook in de media en politiek vond dit discours weerklank. NRC~Handelsblad
schreef in een hoofdredactioneel commentaar: "Door de economische groei is de
belangstelling voor een baan in het relatief onderbetaalde onderwijs afgenomen en
dus ook voor een opleiding aan een pedagogische academie of lerarenopleiding."39
Uit een analyse door de Vrije Universiteit Amsterdam van ruim 30o artikelen over
leraren uit dagbladen en vakbondsbladen bleek dat het nieuws over leraren wordt
overheerst door het standpunt dat de salarissen omhoog moeten.4o Het beeld dat in
de media oprijst is dat van consensus over de wenselijkheid tot hogere lerarensala-
rissen, óók bij de politiek. Het belangrijkste meningsverschil was de vraag hóe de
lonen te verhogen. De bonden wilden een generieke loonsverhoging, terwijl de mi-
nister meer nadruk legde op specifieke categorieën, bijvoorbeeld competentiebelo-
ning en extra salaris voor wie wil lesgeven op scholen in achterstandswijken.

Maar leiden hogere salarissen ook echt tot meer leraren? Oud-minister Ritzen
blikt terug. "Het kabinet was er vroeg bij met de verhoging van de lerarensalarissen
in 1992 te baseren op mogelijke tekorten in de toekomst, terwijl er in feite nog spra-
ke was van overschotten [... j Toch had dat nog weinig effect op de toestroom naar

38. Onderwijsblad, i9 september i998.
39. NRC~Handelsblad, z4 oktober zooo.
40. Meijer, Oegema en Kleinnijenhuis (zooo). De artikelen stammen uit de periode september
t998-maart i999. Overigens viel in deze periode een grote onderwijsstaking, dus verbazingwekkend
is dit analyseresultaat niet.
4i. Aangehaald in Sikkes (zooo), p. zi.
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de pabo's en helemaal geen effect op de toestroom naar de nlo's [-lerarenopleiding
voortgezet onderwijs, WLT]."4' Dit wekt enige verbazing. Het leidt tot de vraag hoe
groot nu eigenlijk de empirische component is van deze discourscoalitie. In hoe-
verre stemt de beleidstheorie die daarin centraal staat overeen met `de feiten'?
Vreemd genoeg blijkt dat de veronderstelling dat meer salaris leidt tot grotere
belangstelling voor het leraarschap, tot aan de tweede helft van de jaren'9o eigenlijk
nauwelijks serieus is onderzocht. Men leek dit als vanzelfsprekend te beschouwen.

Wat kan opinieonderzoek ons hier leren? Eind jaren '9o zijn er enkele relevante
onderzoeken naar studie- en beroepskeuze gedaan. Zo werd in 1998 door Bureau
Meesters 8z Oudejans kwalitatief onderzoek gedaan onder 44 jongeren die al dan niet
het leraarschap overwogen. Daaruit bleek dat hun beeld van leraar basisonderwijs vrij
positief is, maar hun beeldvan het leraarschap voortgezet onderwijs veel slechter. Dat
beroep lijkt dejongeren saai, en omgaan met pubers lijkt ze moeilijk en vervelend. "Ik
zou nooit les willen geven aan mensen als mezelf." Bij het al dan niet kiezen voor het
leraarschap basisonderwijs speelt salaris volgens de onderzoekers geen enkele rol. Be-
palend is of inen het beroep leuk vindt of niet. Ook bij het al dan niet kiezen voor het
leraarschap voortgezet onderwijs hebben inhoudelijke factoren de overhand, maar
hier is het verondersteld lage salaris wel een aanvullend argument tegen het leraar-
schap. De bevindingen uit het kwalitatief onderzoek zijn vervolgens uitgediept in een
kwantitatieve enquéte onder 152o jongeren uit 4 mbo, 4l5 havo en 5l6 vwo over stu-
diekeuze en het imago van het leraarschap. Eén van de vragen ging over hetbelang dat
men hecht aan verschillende aspecten van een toekomstige baan. De resultaten:

Gemiddelde score op baanaspecten (2 - zeker waar, -2 - zeker niet waar) en percentage res-
pondenten dat dit argument (zeker) waar acht.

totaal o~o

doe veel kennis op
vraagt zelfstandigheid
veel sociale contacten
maakt steeds nieuwe dingen mee
afwisselend
hard werken
vraagt creativiteit
ruimte voor ontplooiing
maatschappelijk nuttig
kan carrière maken
doorgroeien leidinggevende functie
veel regel en organiseren
werk met zekerheid
werk intellectuele uitdaging
verdien dired vrijgoed
ruimte voor opleiding
werk met status
veel tijd privé-leven
deeltijd werk

1~3
I,i9
1,17
1,1
I,o8
0,96

0,93
0,92
0,87
0,86
0,8
0,76
o,6r

0~54
0~49
0,46

0,35
0,2

-0~45

Bron: Meesters en Oudejans (i999), n-1520
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Duidelijk is dat salaris en status bepaald niet van primair belang zijn. Hetzelfde pa-
troon is zichtbaar bij de motieven voor de studiekeuze.

Gemiddelde belang van argumenten om voor een opleiding te kiezen (2 - heel belangrijk, -2 -
heel onbelangrijk) en percentage respondenten dat dit argument (heel) belangrijk vond.

totaal o~o

de opleiding sluit aan bij mijn interesses 1,61 95
met de opleiding kan ik een beroep gaan doen dat ik leuk vind 1,59 94
met de opleiding kan ik mezelf verder ontwikkelen o,88 67
is een opleiding waarmee ik makkelijk een baan vind o,87 67
is een brede opleiding waarmee ik alle kanten op kan o,78 65
wil verder in het vak (vakken) waarin ik goed ben o,56 57
opleiding is praktijkgerícht o,52 53
word opgeleid voor beroep waarmee ik veel kan verdienen o,25 43
opleiding leert problemen wetenschappelijk aan te pakken -0,44 20
opleiding is dicht bij huis -0,71 17
een opstap naar de universiteit -1,07 13

Bron: Meesters en Oudejans (1999), n-1520

Gevraagd aan hen die geen leraar willen worden naar hun reden daarvoor, blijken
inhoudelijke redenen veel belangrijker te zijn.

Redenen om niet voor de lerarenopleiding te kiezen (meerdere redenen toegestaan)

lerarenopleiding lerarenopleiding
basisonderwijs voortgezet onderwijs

(pabo) (oIo) (nlo) (o~o)

andere opleiding lijkt me (toch) leuker 65,7 6i,4
andere opleiding past beter bij me 53~9 49,8
lesgeven lijkt me niet leuk 48,7 56,4
beroep lijkt me gewoon vreselijk 31,3 44,5
met andere opleiding kan ik beter carrièremaken 2o,I i8,4
nooit over nagedacht 20,0 2o,i
met andere opleiding kan ik meer verdienen 18,2 17,4
met kinderenljongeren werken lijkt me niet leuk 17,6 r3~4
anders 15,9 17,0
orde houden ligt me niet io,ó i3,3
na informatie over de opleiding toch niet 5~5 3,0
wil direct gaan werken 2,I 2,9
andere opleiding is dichter bij huis 1,1 0,7
na proefles bleek pabolnlo niet leuk i,l o,g
na proefstage leek het lesgeven me niks o,9 1,4
de opleiding lijkt me te moeilijk o,8 2,2

Bron: Meesters en Oudejans (i999). n- i5zo minus leerlingen met eerste keus pabolnlo (circa r2o leerlin-
gen)
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De resultaten van dit onderzoek staan niet op zichzelf. Vergelijkbare resultaten
over studie- en beroepskeuzemotieven werden gevonden in onderzoek van de
BenA-groep uit i998 onder eindexamenkandidaten havo en vwo, onderzoek van
de Universiteit van Amsterdam uit i999 onder hbo- en wo-studenten, en onder-
zoek van de Universiteit van Maastricht onder recent afgestudeerden.'2 Kortom,
bij jongeren staan een inhoudelijk interessant werk, sociale contacten, afwisseling
en zelfstandigheid bovenaan het lijstje van gewenste baankenmerken, terwijl een
(hoog) (begin)salaris en status veel lager scoren.43 Men kan dus de vraag stellen
hoe verstandig het is in de strijd voor meer leraren in te zetten op het dure instru-
ment van salarisverhoging. Opinieonderzoek brengt hier gegevens aan het licht
die een bezinning op de beleidstheorie mogelijk maken, en wellicht de weg wijzen
naar nieuwe, betere beleidstheorie.

Het aardige van deze case is dat het mogelijk is niet alleen te kijken naar wat
jongeren in opinieonderzoek zeggen, maar ook naar wat zij doen. Hieronder staat de
feitelijke instroom in de pabo en de nlo. Deze cijfers zijn bepaald geen bondgenoten
voor de (toen) dominante discourscoalitie. Ondanks de hierboven door Ritzen ge-
noemde salariële inhaalslag van begin jaren negentig, blijft de instroom in de pabo
nog jaren gelijk, om vanaf i998 plots een forse spurt omhoog in te zetten. Bij de
nlo's is er zelfs bijna het hele decennium sprake van een daling in de instroom, die
pas voorzichtig wordt gekeerd in i999.~

42. Zie voor een overzicht: OCW (i999). Na de jaren waaruit deze case stamt, is nog meer onder-

zoek verricht naar de keuzemotieven van jongeren en de keuze voor het leraarschap. Zie bijvoor-

beeld SBO (zoo4) en Ecorys (zoo5). De resultaten hiervan ondersteunen in grote lijnen het betoog

op deze pagina's. Het onderzoek van het SBO brengt wel een nadere nuancering aan: bij degenen

die e~cpliciet twijfelen tussen pabo en een andere hbo-opleiding spelen verwachte salaris of erken-

ning geen enkele rol van betekenis, maar bij degenen die twijfelen tussen nloen een andere hbo-op-

leiding spelen verwachte salaris en erkenning wel een rol. Of die ook doorslaggevend waren, kan uit

het onderzoek niet worden opgemaakt.
43. Een vaak gemaakt verwijt ten aanzien van deze en vergelijkbare resultaten is dat de jongeren

hier sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. In werkelijkheid zouden ze geld en status wel

degelijk belangrijk vinden. De vraag is echter hoe de critici van de enquêteresultaten zo goed weten

wat deze jongeren `in werkelijkheid' vinden. Dat blijkt niet zelden gebaseerd op - al dan niet anec-

dotische - informatie over wat deze jongeren zeggen in de klas, in groepen, tegen hun vrienden et

cetera. Het is echter goed verdedigbaar dat juist hier sociale wenselijkheid en groepsdruk een rol

spelen. Is het niet juist stoer om te zeggen dat men ]ater veel geld wil verdienen, laadt iemand die

zegt geld en status onbelangrijk te vinden niet de verdenking op zich een watje te zijn? Het ligt eer-

der voor de hand te veronderstellen dat sociale wenselijkheid juist bij anonieme enquêtes een min-

der grotere rol speelt dan in (groeps)gespreksituaties. Onderzoek naar groepsdynamica geeft hier-

voor empirische steun.
44. Ook in de hier verder niet behandelde instroomgegevens voor de universitaire lerarenoplei-

dingen en opleiding tot Ie graads leraar vo algemene vakken valt geen samenhang te ontdekken tus-

sen de salarisontwikkeling en de instroom.
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Als bovengenoemde beleidstheorie niet deugt, is er dan ook een andere beschikbaar
die zich beter verhoudt met de empirische waarnemingen? Het blijft enigszins spe-
culeren. Op grond van de empirische gegevens zou mijn beleidstheorie echter als
volgt luiden: de primaire drijfveer in het keuzeproces is de vraag wat een jongere leuk
vindt. De handvol favoriete opleidingenlberoepen die hieruit resulteert, wordt ver-
volgens ingeperkt door - indien aanwezig - kandidaten met slechte werkgelegen-
heidsperspectieven te schrappen.45 Deze beleidstheorie stemt wél overeen met de
prioriteitsstelling van jongeren die blijkt uit de bovenstaande tabellen, en past ook
beter bij de feitelijke ontwikkeling van de instroom. Het verhaal luidt dan als volgt:

~ met betrekking tot de pabo: vooral meisjes lijkt `jufeen leuk beroep. Potenti-
eel is er grote belangstelling. Ondanks de salarisverhogingen, stagneert echter
in de jaren '9o de belangstelling voor de pabo's, omdat er een zichtbaar over-
schot was aan leraren. Kiezen voor de pabo was dus een garantie voor werk-
loosheid Toen echter eind jaren '9o het overschot omsloeg in een tekort, en dit
bovendien `officieel` werd bevestigd door de overheid die een wervingscam-
pagne begon, was dit het groene licht voor veel meisjes die anders wellicht wa-
ren uitgeweken naar een andere opleiding om wél te kiezen voor de pabo.
Sinds zoo3 daalt het aantal aanmeldingen weer. De verklaring hiervoor is dat
rond die tijd de eerste berichten in de media verschenen dat het tekort aan leer-

45. De tweede drijfveer is wat in marketing-termen ook wel wordt aangeduid als `dissatisfier'. Dat
wil zeggen: een minimumeis die als zodanig niet voldoende is om te kopen, maar waarvan het ont-
breken wel voldoende reden is om van de koop af te zien.
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krachten was omgeslagen in een overschot, waardoor pabo-afgestudeerden
grote moeite hadden een baan als leraar te vinden;qó

~ met betrekking tot de nlo: terwijl men van het leraarschap basisonderwijs een
- soms geromantiseerd en geïdealiseerd - beeld heeft van `leuk werken met
kinderen', staat het leraarschap voortgezet onderwijs er slechter voor. Dage-
lijks zien scholieren het `bewijs' hoe vervelend dat beroep wel zou zijn. De
breuk in de instroom in de lerarenopleiding voortgezet onderwijs, kan nu mo-
gelijk als volgt worden verklaard:
- tot halverwege de jaren'9o hebben de nlo's zich geprofileerd als brede op-
leidingen waarmee `je van alles kon worden, heus niet alleen maar leraar'. Het
was een soort algemene universiteit voor havisten, met twee hoofdvakken.
Vanaf halverwege jaren '9o zijn echter door een beleidsmatige koerswijziging
de lerarenopleidingen geherpositioneerd als een echte beroepsopleiding die
opleidt tot maar één beroep: leraar.47 Dit vooruitzicht heeft wellicht veel jonge-
ren afgeschrikt;
- tegelijkertijd nam met de ongekende economische bloei van tweede helft ja-
ren negentig de kans op werk bij een avontuurlijke maar conjunctuurgevoelige
sector als de ICT toe, waardoor men minder snel uitweek naar de veilige leraren-
opleiding met zijn goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Dat de laatste jaren
debelangstelling weer aantrok, komt mogelijk door de in diejaren verslechterde
arbeidsmarkt-perspectieven voor concurrerende opleidingen. In de eerste jaren
van het nieuwe millennium zijn in de ICT massaal mensen ontslagen.

Met deze alternatieve theorie is natuurlijk niet alles verklaard, maar zij is empirisch
aannemelijker dan de `salaris-theorie'. Zij heeft grotere empirische inhoud. Daar
staat tegenover dat zij (destijds) relatief weinig `sociale inhoud' had. Er was geen
grote en machtige coalitie die haar ondersteunde en reproduceerde.

Concluderend, er was hier sprake van een duidelijke discourscoalitie - een ver-
bintenis tussen bepaalde sociale actoren, met name vakbonden, en een verhaal over
de werkelijkheid. Wie alleen kijkt naar de discursieve en sociale component van deze
kluwen van discours, actoren en waarnemingen, kan geen uitspraken doen over de
mate waarin de oplossingen die in dit discours werden bepleit ook een reële kans
maakten het gestelde doel te realiseren. Natuurlijk is het leuk voor leraren als zij meer
salaris krijgen - wellicht zelfs rechtvaardig - maar op basis van het opinieonderzoek
kan men grote twijfels hebben ofdit ook substantieel bijdraagt aan het bestrijden van
het lerarentekort. Voorzover dit laatste het doel was, is het dus goeddeels weggegooid
geld geweest.

46. Het Ministerie van onderwijs gaat er overigens vanuit dat dit overschot tijdelijk is, en dat met
de pensioneringsgolf van de komende jaren alle pabo-afgestudeerden hard nodig zullen zijn
(OCW, 2005).
47. De zogenoemde operatie `Wíssen en witten'.
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ó HORIZONTALE STURING

In zool publiceerde de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) het ad-
vies `Bevrijdende kaders'. Dit advies is de afgelopen jaren zeer invloedrijk gebleken.
Het gaat over de vraag hoe de (centrale) overheid in de aIe eeuw effectiever kan sturen.
De RMO ziet signalen "dat het oplossend vermogen van de overheid [...] afneemt, ter-
wijl onvrede bij burgers toeneemt. Het bestuurlijke model slaagt er blijkbaar niet meer
in om de gestelde doelen te bereiken."`~ De raad constateert dat "we ons op dit mo-
ment in een overgangsperiode bevinden: oude concepten van overheidssturing wer-
ken niet goed meer, maar welke nieuwe concepten en instrumenten daarvoor in de
plaats komen en ofze ookwerken, is nog langniet helder."49 Het is dus zoeken naar een
nieuw besturingsparadigma. Het paradigma waarvoor de RMO pleit, bestaat uit een
combinatie van kaderstelling en horizontalisering. Kaderstelling houdt in dat de over-
heid zich enkel nog op hoofdlijnen met de samenleving bemoeit. Zij stuurt met enkele
kernregels die enerzijds ruimte bieden aan instellingen, professionals en burgers, maar
die anderzíjds streng worden bewaakt. Horizontalisering houdt in dat instellingen en
professionals zich veel meer gaan richten op burgers en op elkaar dan op de overheid.
De verantwoording wordt zo ingericht dat instellingen en professionals ellcaar (meer)
gaan beoordelen, en dat burgers actief betrokken raken bij het functioneren van de in-
stellingen. De intercollegiale toetsing tussen professionals en instellingen laat iknu ver-
der buiten beschouwing. Ik concentreer me op de nieuwe rol van de burgers.

Horizontalisering past binnen een familie van bestuurlijke vernieuwingen
waartoe ook vraagsturing behoort. Gemeenschappelijk element is dat mensen steeds
meereigen keuzes willen, kunnen en moeten maken. Zo ook in het RMO-advies. "De
hedendaagse burger is mondig geworden en weet vaak goed wat hij wil."So De RMO
streeft daarom "naar empowerment van burgers en hun verbanden. Die moeten veel
meer onderdeel zijn van een systeem van `checks and balances' voor publieke insti-
tuties."51 Daarom beveelt de raad aan dat instellingen feedback van burgers organi-
seren over hun functioneren en de resultaten die ze behalen. "Handvesten (citizens
charters ofrekenschapscontracten), panels en jury's zijn daarvoor geschikte moge-
lijkheden."5~ Cruciaal daarbij is goede informatie. "Openbaarheid stimuleren ofaf-
dwingen is bijvoorbeeld een belangrijk instrument voor de overheid om te bouwen
aan evenwichtige verhoudingen tussen maatschappelijke partijen diebij een bepaald
vraagstuk zijn betrokken."53

Een cruciale veronderstelling in dit nieuwe bestuursparadigma is dat burgers de
aan hen toebedachte rol willen en kunnen vervullen. Er wordt van uitgegaan dat zij zich

48.
49.
50.
5i.
5z.

53.

RMO (zooz), p. i6.
RMO (zooz), p. iz.
RMO (zooz), p. i4.
RMO (zooz), p. 5i.
RMO (zooz), p. 59.
RMO (zooz), p. 39.



BELEIDSTHEORIEËN 12]

constructief-kritisch willen en kunnen opstellen. Bovendien moeten zij zich daarbij
niet alleen maar bekommeren om een nauw begrepen eigenbelang dat dwars staat op
het algemeen belang, maar ook om realisering van zaken die positieve externe effecten
opleveren. `Onderwijsconsumenten' moeten bijvoorbeeld vragen om beter onderwijs
in plaats van leuker onderwijs. Kort gezegd: voortaan moeten burgers de instellingen
aanspreken op en waken over datgene waar nu nog de overheid op toeziet. Maar is dit
ook een reële veronderstelling? De RMO levert zelf enige potentiële tegenevidentie met
een klein opinieonderzoekje dat werd uitgevoerd door Infodrome, een tijdelijke denk-
tank die het tweede Paarse kabinet instelde om te adviseren over de gevolgen van ICT
voor politiek en bestuur. In dit onderzoekje werd een representatieve steekproef van
een kleine iooo burgers acht beleidskwesties voorgelegd. Zij konden steeds kiezen uit
twee beleidsstrategieën. Het ene alternatief was steeds een operationalisatie van een
sturingsparadigma dat Infodrome aanduidde als `intelligente hiërarchie', het andere
alternatief van een sturingsparadigma dat Infodrome aanduidde als `empowerment
van de samenleving'. Hieronder staan de antwoorden voor drie van de acht kwesties:

Intelligente hiërarchie oio Empowerment van de samenleving ~

Doel De gezondheidszorg moet beter.

Maatregel Gezondheidszorg die iedere patiënt
krijgt van arts, apotheker, specialist etc
wordt bijgehouden in een elektronisch
zorgdossier van elke patiënt.

Resultaat Met het persoonlijk zorgdossier kan de
zorg aan patiënten op een betere manier
worden georganiseerd

Doel Onderwijs moet beter.

Maatregel De overheid moet de kwaliteit van het
onderwijs controleren door meer eisen
op te stellen. De Onderwijsinspectie gaat
strenger controleren.

Resultaat Scholen gaan zich beter houden aan de
kwaliteitseisen.

55 De overheid zorgt ervoor dat er een onafhan- 33
kelijke organisatie komt, waar patiënten hun
oordeel over artsen en zorginstellingen kun-
nen geven.

Door betere informatie over artsen en zorg-
instellingen kan de patiënt betere keuzes ma-
ken.

76 Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de t5
kwaliteit van het onderwijs. De overheid
dwingt scholen alle informatie te geven die
ouders en leerlingen willen hebben.

Er is geen Onderwijs inspectie meer nodig.
Ouders en leerlingen controleren zelf de
kwaliteit van hun school.

Doel De sociale zekerheid moet veel beter en misbruik moet worden aangepakt.

Maatregel Instanties die zorgen voor sociale zeker- 73 Burgers bepalen zelf waarvoor zij zich willen t7
heid worden samengevoegd en hun gege- verzekeren
vens worden gekoppeld

Resultaat Fraude kan beter worden opgespoord Mensen krijgen alleen uitkeringen voor dat-
maar door de koppeling kan ook maat- gene waar ze zich voor verzekerd hebben.
werk voor iedere burger worden geleverd.

Bron: TNS-Nipo (ZOOt), n - 88z

Dit zijn even interessante als ambigue resultaten. Wat betekenen ze precies? Het
lijkt erop dat - behalve bij de laatste kwestie - een meerderheid de `intelligent hië-
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rarchische' oplossing verkiest boven de horizontale oplossing. Willen burgers dan
niet die mondige, constructief-kritische rol spelen die hen wordt toebedacht? Of
willen ze wel, maarvrezen ze daartoe niet de competenties te hebben? Kortom, heb-
ben we hier te maken met een anomalie ten opzichte van het nieuwe sturingspara-
digma dat de RMO voorstelt? Zoals in de vorige paragraaf besproken, zijn er in
principe drie verschillende reacties mogelijk.

Ten eerste kan men de waarnemingen en~of de waarnemingstheorie verwer-
pen. Dat zou in dit geval betekenen dat men ontkent dat deze enquêteresultaten iets
zeggen over hoe burgers zullen reageren in een situatie waarin daadwerkelijk spra-
ke is van meer horizontale sturingsmechanismen. De volgende discussie over de
betekenis van de resultaten zou zich bijvoorbeeld kunnen ontwilckelen:

A: "Wat zegt zo'n opinieonderzoek nou? Het gaat niet om wat mensen zeggen,
maar om wat ze doen.
B: "Nou, opinieonderzoekers zijn anders wel prima in staat om verkiezingsuitsla-
gen tot op een paar procent nauwkeurig te voorspellen. En je wilt toch niet de brede
wetenschappelijke consensus terzijde schuiven dat surveys een bruikbaar waarne-
mingsinstrument zijn?
A: "Akkoord. Maar dit opinieonderzoek leert ons niets over drijfveren van mensen. En
daar ging het hier om. Dit onderzoek gaat over beleidsoplossingen. Bovendien, de
alternatieven die de mensen worden voorgelegd, zijn onderling totaal niet vergelijkbaar"
B: "Dat laatste geef ik toe. De vraagstelling is complex. Maar je eerste argument is
niet sterk, want de antwoorden die respondenten geven worden tenslotte bepaald
door hun drijfveren. Als zo weinig mensen kiezen voor een alternatief waarin de
scholen worden gedwongen de informatie te geven die ouders willen hebben, dan
hebben zij blijkbaar geen grote aandrang tot meer invloed en zeggenschap. Ik maak
uit deze resultaten op dat mensen juist willen dat de overheid zorgt voor goede kwa-
liteit, zodat zij zich daar niet om druk hoeven te maken."
A: "Ach, je moet dit soort kwesties ook niet in opinieonderzoek aan mensen voor-
leggen. Horizontalisering en empowerment zijn veel te ingewikkelde concepten voor
de gemiddelde Nederlander om gefundeerd over te kunnen oordelen, laat staan via
een kwantitatief opinieonderzoek. Dus dan kiest men maar voor wat men kent, de
vertrouwde topdown-oplossingen.
A. "Hmmm... ( stilte)...mag ik je dan erop wijzen dat je behoorlijk alleen staat met
jouw interpretatie van deze resultaten? Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar de
kiezers zijn in 2002 toevallig wel in opstand gekomen tegen de regenteske en betutte-
lende overheid. Iedereen weet toch dat burgers tegenwoordig veel mondiger en veel-
eisender zijn dan vroeger?
B. "Hoezo `iedereen weet'? Wie zegt dat dan?"
A. "Het SCP bijvoorbeeld. Hier, neem hun rapport uit 1998 over z5 jaar sociale
verandering. Wat is dé grote sociaal-culturele trend? Individualisering, begrepen als
groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn directe omgeving.s4
Schnabel heeft het allemaal zelf gezegd in zijn discussiestukken voor het kabinet. Hij

54. SCP ~1998), p. 3.
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voorspelt dat in de ZIe eeuw het aspect van individuele vrijheid op een breed terrein
nog sterker benadrukt zal worden.ss En ken je het oeuvre van Gabriël van den Brink?
Daaruit blijkt toch ook zonneklaar de opkomst van assertieve levensstijl? Heden-
daagse burgers willen in de besluitvorming worden gehoord.
B. "Heel indrukwekkend, hoor... Maar zodra het concreet wordt lees ik in rappor-
ten van datzelfde SCP opeens heel andere dingen. Neem bijvoorbeeld hun opinieon-
derzoek naar de betrokkenheid van ouders bij de school. Ik citeer: "Het ideaal wil dat
ouders nog meer gaan participeren [... ] Dit ideaalbeeld vindt niet overal weerklank.
Er is een kleine groep ouders (hoge sociaal economische status, niet-confessioneel en
meteen voorkeur voor algemeen bijzonder onderwijs) die uitstekend aansluit bij het
overheidsbeleid, zeker waar het gaat om informatiebehoefre, medezeggenschap en
het vervullen van actieve en vormgevende rollen in het onderwijs". Maar helaas zijn
lang niet alle ouders zulke modelouders. "Een deel van de ouders lijkt zich bewust te
onttrekken aan de ontwikkeling naar meer invloed en grotere betrokkenheid en wil
vasthouden aan een `traditionele' relatie tussen de school en de ouders [... ]. Daar-
naast dreigt een groep ouders aan de zijlijn te blijven staan (lage sociaal economische
status)". En weet je wat het SCP concludeert? "Het ideaal van grote ouderbetrokken-
heid is eigenlijk niet erg realistisch. Een deel van de ouders wil of kan daar niet aan
voldoen. Voor het deel dat de invloed wel wil, is het maar de vraag of zij in het veld
van zich professionaliserende onderwijspartijen (lokale overheden, schoolbesturen,
schoolleiding en leerkrachten) zo'n sterke positie kunnen behouden ofverwerven."
Zo, nou jij weer!
A. "Kunst! Dat is een opinieonderzoek dat uitgaat van de huidige situatie en regel-
geving. Dat zegt niets over hoe ouders zich zullen gaan gedragen als we de regels echt
gaan veranderen, en als de ouders zich gaan realiseren en eraan gewend raken dat de
overheid nog slechts randvoorwaarden zal stellen...

Enzovoort, enzovoort. Uit deze discussie wordt in ieder geval duidelijk dat
waarnemingstheorie en beleidstheorieën geen strikt gescheiden theorieën zijn,
maar door elkaar lopen. Wat men heeft waargenomen, hangt ten dele afvan de be-
leidstheorie waarin men gelooft. (De stilte in bovenstaande conversatie geeft de ce-
suur aan waarna het accent verschuift van waarnemingstheorie naar beleidstheo-
rie). Hoe het ook zij, voor Infodrome en de RMO waren de onderzoeksresultaten in
ieder geval niet louter artefacten. Zij meenden dat er wel degelijk iets werd waar-
genomen dat relevant was voor de kwestie. Infodrome schrijft in haar eindrapport:

"Er zijn aanwijzingen dat `empowerment' misschien wel aansluit bij de
maatschappelijke dynamiek van de samenleving van een informatiesamenleving
maar desondanks niet appelleert aan de primaire voorkeuren van de bevolking. In
[bovengenoemde enquête] sprak tussen de helft en driekwart van respondenten
zich consequent uit tegen maatregelen die burgers in staat stellen hun verantwoor-
delijkheid te nemen. Zij gaven de voorkeur aan beleidsmaatregelen gebaseerd op
de principes van moderne sturing [... ] Na jaren waarin op allerlei beleidsterreinen

55. Schnabel (zooi).
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gezag moest worden prijsgegeven, verlangt de kiezer blijkbaar een type daadkracht
van de overheid die vooral te vinden is bij "moderne sturing". Implementatie van
de strategie van empowerment zal dan ook niet goed kunnen slagen zonder dat de
werking en de aantrekkelijke aspecten ervan uitgebreid in de publieke aandacht
worden gebracht."s6

De resultaten hadden consequenties voor de advisering. Infodrome was aanvanke-
lijk zeer enthousiast over de strategie van empowerment, men was overtuigd dat het
zo moest, zo blijkt uit mondelinge toelichting van Krijn van Beek, destijds directeur
van Infodrome: "Wij waren dan ook zeer verrast over de onderzoeksresultaten. We
hadden gehoopt dat er iets anders uit zou komen." Achteraf beoordeelt Van Beek het
enthousiasme als enigszins naïef. "Het onderzoekje heeft ons de ogen geopend voor
een zwakte van deze strategie. Het heeft ons duidelijk gemaakt dat er toch mensen
zijn die er anders over denken." Zoals ook uit het citaat blijkt, interpreteerden Van
Beek c.s. de resultaten overigens niet als signaal dat de strategie van empowerment
als zodanig niet de juiste was, maar als teken dat deze strategie bij burgers - en dus
politici - niet populair is. Uitleg en overtuiging zijn dus noodzakelijk. "Het is de goe-
de strategie, maar we hebben ons misschien niet gerealiseerd dat het een politiek
moeilijk verkoopbaar verhaal zou zijn." Volgens Van Beek heeft de enquête een be-
langrijke rol gespeeld in de keus van Infodrome om in haar eindadvies niet onom-
wonden te kiezen voor de strategie van empowerment, maar beide strategieën naast
elkaar te plaatsen, zonder aanbevelingvoor welke van de twee te kiezen.57

Ten tweede hadden degenen die belang hebben bij de beleidslijn van de
horizontalisering kunnen besluiten deze opinieresultaten te verzwijgen oftot taboe
te verklaren. In het voorbeeld van de lerarentekorten was er duidelijk een belang in
het spel dat hiermee gediend was. Hier ligt de zaak minder duidelijk. Een politiek-
strategische reactie in de vorm van promoten ofverzwijgen van onderzoeksresulta-
ten lijkt hier minder relevant. In ieder geval worden de resultaten keurig door Info-
drome en de RMO gemeld. (Overigens kan men de vraag stellen of zich uberhaupt
ooit een krachtige en herkenbare discourscoalitie tégen horizontalisering en vóór
behoud van (intelligente) hiërarchische sturing zal manifesteren. Degenen die het
meest belang hebben bij een dergelijke lijn zijn de mensen die zich niet mondig en
constructief-kritisch willen of kunnen opstellen tegenover de instellingen waarop
zij worden geacht een tegenkracht te vormen. Reden daarvoor kan zijn dat zij daar-
toe de competenties missen, of dat ze gewoon geen zin hebben daar tijd en energie
in te steken. Welnu, het is nu juist deze groep waarvan onwaarschijnlijk is dat zij
zich organiseert in een actieve lobby om de politiek te weerhouden van haar voor-
nemen tot terugtreden en horizontalisering.)

Ten derde kan men op de anornalie reageren door haar voorlopig in de ijskast te

56. Infodrome (zom), p. n5-n7.
57. Interview met Krijn van Beek, d.d. i3 september zoo4.
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zetten, en zich te concentreren op verdere uitbouw van de beleidstheorie en haar
probleemoplossend vermogen, wellicht in de hoop dat de anomalie zich als vanzelf
oplost. Deze derde mogelijke reactie lijkt die van de RMO te zijn. Enerzijds schrijft hij:

"Over de balans van terug- en optreden bestaat ook verschil van mening. Uit onder-
zoek van Infodrome (2001) kwam de interessante tegenstelling naar voren dat bur-
gers vaak vinden dat overheid dingen zelf dient te regelen, op een eenduidige manier.
Professionals als ambtenaren en onderzoekers zijn daarentegen juist van mening dat
de overheid veeleer moet gaan faciliteren, moet zorgen voor empowerment, en ande-
ren moet stimuleren om zaken op te lossen."58

Anderzijds speelden de onderzoeksresultaten geen grote rol bij het opstellen van
het advies. Rien Rouw, secretaris van de commissie die het advies voor RMO
schreef: "Wij hadden heel sterk de idee dat een andere verdeling van verantwoorde-
lijkheden noodzakelijk is, omdat de overheid al die sturingspretenties niet kan
waarmaken. Bovendien was helder dat het beroep op de verantwoordelijkheid van
burgers onvermijdelijk groter zal worden, dat lag duidelijk in de onderstroom van
de maatschappelijke ontwikkelingen besloten. We realiseerden ons dat niet alle
burgers hierom zouden zitten te springen. Het onderzoek interpreteerden we als
signaal dat mensen zich blijkbaar moeilijk kunnen voorstellen dat het ook anders
kan, en reflexmatig kiezen voor wat ze kennen. Het nieuwe paradigma zal dus niet
vanzelf geaccepteerd worden. Maar er is ook een zekere dubbelheid bij burgers: aan
de ene kant wil men meer ruimte en keuzevrijheid, aan de andere kant wil men
kunnen terugvallen op de bescherming van de overheid. In ons advies hebben we
geprobeerd aan deze dubbelheid van burgers tegemoet te komen door de overheid
wel kaders te laten stellen."59 Krijn van Beek: "In feite is in `Bevrijdende kaders' de
keus voor de strategie van empowerment gemaakt die Infodrome niet maakte."~"

58. RMO (ZOOZ), p. zt.
59. Mondelinge communicatie d.d. i5 september zoo4.
60. Nadat Infodrome werd opgeheven, werd Van Beek directeur van de RMO, en tevens lidvan de
commissie die het advies bevrijdende kaders opstelde. Overigens is er nog een derde organisatie die
het onderzoek heefr aangehaald, namelijk Xpin, een adviesorganisatie van de rijksoverheid. Dat
publiceerde in Zoo4 een rapport over empowerment, bedoeld om de aanbevelingen van Infodrome
te concretiseren. (Vos en Van Doorn, zoo4) Volgens Xpin kan uit het onderzoek van Infodrome
worden geconcludeerd: "dat er vooralsnog weinig maatschappelijke steun is voor empowerment.
[... ] de tegenstelling is duidelijk: mensen betrokken bij het maken en uitvoeren van overheidsbe-
leid - de professionals - vinden empowerment een zinnige optie, maar de meeste burgers vinden
de bestaande verdeling van verantwoordelijkheid, en een grote rol van de overheid wenselijk. De
burger wil een sterke overheid tot het momentdat hij zelfwat wil regelen, dan wil hij maximale vrij-
heid." (p. 5zlj) Xpin constateert dat er twee belangrijke voorwaarden voor empowennent zijn:
mondige consumenten cq. burgers en voldoende kennis beide doelgroepen. "Zijn die er niet dan
blijk er een sturende rol voor de overheid" (p. 5i). Het rapport gaat echter niet wezenlijk in op de
vraag in welke mate deze voorwaarden zijn gerealiseerd, en de algemene strekking van het rapport
is positief ten aanzien van empowerment.
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Kortom, men meent dat in het aangehaalde onderzoek opinies zijn gemeten
met het karakter van een (potentiële) anomalie ten opzichte van de beleidsstrategie
van horizontalisering. Desondanks kiest de RMO toch voor deze strategie, omdat
men gelooft dat dit de juiste weg is. De resultaten van het onderzoekje worden wel
genoemd, maar er wordt in wezen een hulphypothese gevormd ("Als burgers beter
geïnformeerd zouden zijn, zouden zij wél voor de strategie van empowerment kie-
zen") die deze resultaten van hun anomalische karakter ontdoet. Het onderzoekje
zelf is dan ook nooit gepubliceerd.b'

De wetenschapsfilosofische inzichten die eerder in het hoofdstuk zijn behan-
deld, doen een duidelijke suggestie voor deze reactie op `de feiten': hun timing is niet
goed. Zoals de RMO met zoveel woorden zegt, bevinden we ons namelijk in een pen-
dant van de wetenschappelijke crisis (of eigenlijk in het slot daarvan), namelijkbij het
ontstaan van een nieuw sturingsparadigma. Dat biedt uitzicht op nieuwprobleemop-
lossend vermogen om zaken aan te pakken waarin het oude sturingsparadigma is
vastgelopen. Het biedt nieuwe hoop. Omdat het nieuwe paradigma nog weinig is uit-
gekristalliseerd, is er voldoende ruimte om bij schijnbare anomalieën, te weten de In-
fodrome-gegevens, de materie zo te herinterpreteren dat één en ander alsnog passend
(of in ieder geval onschadelijk) wordt gemaakt. Zo kan de hoop levend blijven. Bo-
vendien, bepaald niet onbelangrijk, er lijken geen serieuze alternatieven voorhanden.
Een andere kandidaat-opvolger dan het horizontaliseringsparadigma is er niet.

We kunnen tot slot de volgende toekomstvoorspelling doen. Als de komende
jaren het horizontaliserings-paradigma de strijd tussen verschillende sturingpara-
digma's wint en dominant wordt in politiek en bestuur, dan zullen de hier aange-
haalde enquêteresultaten worden afgedaan als artefacten enlof irrelevant. We zul-

6i. Ik heb het onderzoek dan ook alleen te pakken gekregen doordat ik het - overigens met wel-

willende medewerking van Infodrome en de RMO - zelf heb opgevraagd bíj het uitvoerende bu-

reau, in casu TNS-Nipo. In een mondelinge toelichting wijst Krijn van Beek op twee niet onbelang-

rijke overwegingen ten gunste van dit paradigma. Ten eerste, het is niet noodzakelijk dat alle

burgers zich constructief-kritisch kunnen en willen opstellen, en actief instellingen controleren en

bevragen op hun prestaties, zolang er binnen die instellingen maar mechanismen en momenten

ontstaan van systematische verantwoording, al dan niet aangejaagd door een kleine groep van ac-

tieve en kritische burgers. Het is voldoende als deze kleine groep op de relevante dimensies repre-

sentatief is voor het geheeL Ten tweede, doordat de mogelijkheid van kritische bevraging door bur-

gers ontstaat, wordt de dreiging groter dat ontevreden `klanten' zullen overstappen naar `de

concurrent'. De ervaring leert dat dit een sterke prikkel is voor instellingen om goed te waken over

hun prestaties en kwaliteit, nog los van de vraag of klanten zich daadwerkelijk zo kritisch zullen ge-

dragen. Consumentenonderzoek en ranglijstjes worden door de beoordeelde instellingen niet zel-

den beter bestudeerd en serieuzer genomen dan door de eigenlijke doelgroep.

Beide redeneringen lijken mij in principe valide ( zij het dat het betwijfeld moet worden of ac-

tieve kritische burgers daadwerkelijk representatief zijn voor de groep als geheel - zie bijvoorbeeld

het citaat uit het SCP-onderzoek over ouderbetrokkenheid bij de school van enkele pagina's terug. )

Desondanks noem ik ze alleen in deze voetnoot, omdat ze niet in de officiële stukken staan. Het

eventuele gebrek aan representativiteit van het mondige en actieve deel der burgers wordt in het

RMO advies niet behandeld.
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len er nooit meer iets van vernemen. In de denkbeeldige discussie bleek A gelijk te
hebben en B ongelijk. Maar stel nu dat de geschiedenis als volgt verdergaat. Het
nieuwe paradigma wordt in de komende jaren voortvarend uitgewerkt in allerlei
nieuwe bestuurlijke arrangementen en verantwoordingsmechanismen. Er wordt
echt werk gemaakt van horizontalisering. Echter, naarmate het paradigma verder
geïmplementeerd raakt, wordt langzaam duidelijker dat het niet werkt zoals ge-
hoopt. Steeds duidelijker blijkt dat mensen zich helemaal niet zo constructief-kri-
tisch kunnen ofwillen opstellen als voorafwerd verondersteld, waardoor de zo ge-
wenste horizontale verantwoording en controle niet plaatsvindt. Geconfronteerd
met deze problemen, wordt het horizontaliseringsparadigma uiteindelijk verwor-
pen ten gunste van weer een nieuw paradigma dat we helaas nu nog niet kennen.
Het zijn wellicht wat grote woorden voor zo'n klein onderzoekje, maar met terug-
werkende kracht zou men het dan kunnen aanduiden als een `cruciaal experiment'.

] CONCLUSIE

De vraag in dit hoofdstuk luidde: wat is de waarde van opinieonderzoek voor de
totstandkoming en acceptatie van een zo goed mogelijke beleidstheorie? Als we er-
van uitgaan dat zulk onderzoek representatief, valide en betrouwbaar is, luidt de
conclusie als volgt:

~ daar waar nog geen beleidstheorie beschikbaar is, kan opinieonderzoek een
basis van empirische waarnemingen leggen op grond waarvan een beleids-
theorie geformuleerd kan worden. Aangezien het hierbij vaak zal gaan om het
achterhalen van de diepere drijfveren en het `waarom' van gedrag, ligt een
kwalitatief onderzoek als startpunt voor de hand;

~ in een `normale' periode, dus als er één dominante beleidstheorie is, doet men
er verstandig aan de uitwerking en articulatie van deze theorie voortdurend te
begeleiden met empirisch onderzoek. Dit is niet gericht op onmiddellijke ver-
werping van de beleidstheorie, maar wel een voorwaarde voor een goede nade-
re invulling van deze theorie, en legt in zekere zin het fundament waarop een
nieuwe betere opvolger kan ontstaan;

~ in een 'revolutionaire' periode, dus wanneer er sprake is van concurrerende
beleidstheorieën, kan opinieonderzoek worden ingezet:
- voor het bepalen welke van de concurrerende beleidstheorieën de grootste
empirische inhoud heeft als het gaat om de veronderstelde drijfveren van men-
sen, en dus in termen van doel-middelen effectiviteit de beste is;
- als bondgenoot ten gunste van de discourscoalitie rond de ene beleidstheorie
en als breekijzer van de andere discourscoalitie rond de andere beleidstheorie.
Omdat dergelijke coalities vaak zijn verbonden met specifieke politieke en~of
strategische belangen, krijgt opinieonderzoek hierdoor een politieke lading.
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Beide functies lopen door elkaar. In de hitte van de strijd is vaak niet duidelijk
wat nu echt empirie is en wat discours. In zekere zin is er dus sprake van `con-
structie van empirische inhoud'. Essentieel is echter dat via het opinieonder-
zoek empirische gegevens over de drijfveren van onderdanen als potentiële
bondgenoot of tegenstander in deze wetenschappelijk-politieke controverse
worden ingebracht. Daarmee wordt een kracht geïntroduceerd die potentieel
de uitkomst van de controverse kan duwen in de richting van een beleids-
theorie met zo groot mogelijke empirische inhoud.

Tot slot zij opgemerkt, vooruitlopend op volgende hoofdstukken, dat in een tijd
waarin het geloof in maakbaarheid nog steeds groot is, de praktische relevantie van
opinieonderzoek vooral ligt in het tegengaan van onbezonnen interventies. Opinie-
onderzoek kan helpen voorkomen dat men ingrijpt in de werkelijkheid op basis van
beleidstheorieën die bij nadere beschouwing blijken gebaseerd op empirisch on-
houdbare veronderstellingen over hetgeen mensen drijft. Zo kan het hopelijk voor-
komen dat beleid de samenleving slechts van de wal in de sloot helpt.



DEEL II:

GEBROKENHEID EN FRAGMENTATIE

Het vorige deel ging uit van een klassiek model van democratie en samenleving.
Het volk is soeverein, en de staat stuurt de samenleving in de richting die het volk
heeft bepaald. In dit model is de staat ondergeschikt aan het volk. Hij is een instru-
ment om de wensen van de burgers te verwezenlijken. Het probleem met dit mo-
del is dat het weinig te maken heeft met de werkelijkheid. Zeker in de eerste jaren
van de zie eeuw lijkt de staat allesbehalve de trouwe dienaar van het volk. Verhalen
over `de kloof' zijn alomtegenwoordig. Nogal wat mensen lijken de staat vooral te
beschouwen als een eigengereide partij die `niet luistert' en die `niet levert'. Dat
laatste wordt voor de staat ook steeds moeilijker omdat zijn macht steeds verder
afneemt. Hij is steeds minder de stuurhut van de samenleving, en steeds meer
slechts één der spelers in een veld waarin diverse andere partijen - variërend van
belangenorganisaties tot internationale financiële netwerken - grote macht heb-
ben. In dit deel wordt daarom opnieuw de vraag gesteld naar de wenselijkheid van
opinieonderzoek door de staat, maar nu vanuit een denkkader dat beter is toege-
sneden op deze hedendaagse omstandigheden.



Hoofdstuk 4:

Gebrokenheid

Het beeld van de staat als uitvoerder van de wil van het soevereine volk, past in wat
Ankersmit de metafysische of foundationalistische traditie noemt. In deze traditie
vindt de politieke ordening zijn oorsprong en fundament in één essentie, één uni-
verseel principe, dat deze orde zowel verklaart als legitimeert. Bij Hobbes is dat het
streven naar zelfbehoud, bij Rousseau het principe alleen aan zelfgekozen wetten te
gehoorzamen, bij utilitaristen het principe van nutsmaximalisatie, bij Rawls distri-
butieve rechtvaardigheid, enzovoort. Nauw verbonden met deze traditie is wat An-
kersmit een stoïsche kentheorie noemt. Dat is een epistemologie waarin een tertium
comparationis bestaat dat alle verschijnselen omvat, en het mogelijk maakt deze met
elkaar te vergelijken. "[N]ergens hebben de stoïsche tertia een invloedrijker uit-
drukking gevonden dan in de notie van de volkssoevereiniteit. Het zal duidelijk zijn
dat met deze notie een aan staat en burger gemeenschappelijke achtergrond gesug-
gereerd wordt, waartegen men zich vrijelijk van de één en ander bewegen kan."' Het
vorige deel heeft echter duidelijk gemaakt dat dit klassieke beeld van de staat als
slechts de uitvoerder van de wil van het soevereine volk conceptueel niet houdbaar
is. Het ontbreekt ons namelijk aan een tertium waarmee we de vaak strijdige indivi-
duele willen kunnen vertalen naar een algemene wil. Daarom is in het vertaalproces
altijd een bepaalde mate van interpretatie en creatieve synthese door de staat
noodzakelijk. De staat voegt in de bepaling van de algemene wil dus `iets' toe dat
niet zijn oorsprong heeft in de wil van allen, en evenmin daartoe valt te herleiden.
De onvermijdelijke conclusie is dat de staat een zekere autonomie ten opzichte van
het volk heeft. De politieke gemeenschap kent niet één zwaartepunt, te weten het
soevereine volk waarvan de staat slechts opdrachtnemer is, maar twee nevenge-
schikte zwaartepunten: het volk en de staat. Er is sprake van een fundamentele ge-
brokenheid van de politieke gemeenschap (zie schema). Stond in het vorige deel de
staat nog in het blokje van de burgers, nu staat hij er tegenover.

burgers staat

i. Ankersmit (t997)~ p.133.
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Deze voorstelling van zaken is niet alleen conceptueel zuiverder, zij sluit ook beter aan
bij het feitelijk verloop der geschiedenis en de concrete maatschappelijke problemen
die men trachtte op te lossen. Ankersmit merkt op dat nogal wat politiek filosofen
maar weinig belangstelling hebben voor de dagelijkse politiek. Voor de verklaring en
legitimatie van de politieke orde richtten zij zich altijd op hetgeen zich aan de oor-
sprong of aan het einde van de geschiedenis zou bevinden (bijvoorbeeld een denk-
beeldig beginpunt zoals de oorlog van allen tegen allen, ofeen denkbeeldig eindpunt
zoals de zelfverwerkelijking van de Hegeliaanse absolute geest). Wat er tussen deze
uiteinden ligt - de feitelijke geschiedenis dus - kan hen maar weinig boeien.2 Zou men
echter meer oog hebben voor de geschiedenis, dan zou oruniddellijk opvallen dat sta-
ten reeds lang bestonden voordat de democratie en het concept van volkssoevereini-
teit opkwamen. Men zou hooguit kunnen zeggen dat het volk zich de reeds bestaande
staat heeft toegeëigend. Ook zou opvallen dat de principes van de democratische
rechtsstaat geen doel op zich waren, niet de vertaling van één ofandere ahistorische en
universele essentie of grondslag, maar het antwoord op specifieke historische proble-
men. In een notendop samengevat was het volgens Ankersmit als volgt:

~ de vormgeving van de Angelsaksische democratieën werd vooral bepaald
door de wens van de burgers om de macht van de staat te beperken. Ambitieu-
ze koningen als Jacobus II of George III of eventuele toekomstige presidenten
waren het gevaar waartegen men constitutionele beveiliging zocht. De bur-
gers streden gezamenlijk tegen de staat. Wat men in die strijd vorst of presi-
dent afhandig wist te maken, kwam in het gemeenschappelijk bezit van de
volksvertegenwoordiging. De opgave was de politieke orde zo in te richten dat
deze strijd hanteerbaar werd;

~ daarentegen is de geschiedenis van de continentale democratieën - in het bij-
zonder de Franse - die van strijd tussen groepen burgers onderlingom het be-
zit van de staat. Na de val van het oude regime werd men opgezadeld met de
lege huls van de staat. Verschillende bevolkingsgroepen bestreden elkaar op
leven en dood om `het beheer' van deze staat. De inrichting van de politieke
orde was erop gericht om dit conflict hanteerbaar te maken, namelijk in de
vorm van een representatieve democratie.

Anders gezegd, de Angelsaksische democratieën vinden hun oorsprong vooral in
een verticaal conflict (staat versus burgers), de continentale in een horizontaal
conflict (burgers versus burgers.) Vanuit dit standpunt bezien zou men de norm
van volkssoevereiniteit kunnen herbeschrijven als een retorische constructie ter le-
gitimering van een machtsaanspraak door de burgers. Omgekeerd zou men de in-
troductie van een onderscheid tussen verlicht en gepercipieerd belang kunnen

z. Ankersmit (i997), hoofdstuk q, paragraaf 3.
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herbeschrijven als een retorische tegenzet van de staat om de burgers met hun
eigen wapens te bestrijden. Door te stellen dat de burgers wel wat anders zouden
willen als zij maar zouden beschikken over dezelfde informatie als de staat, kan
men de burgers weer `in hun hok' krijgen, en de eigen macht legitimeren. We heb-
ben dus te maken met slechts discursieve constructies die in stelling worden ge-
bracht om een maatschappelijke strijd te voeren.

Wat is, bezien vanuit het descriptief adequatere model van gebrokenheid tussen
staat en burgers, de wenselijkheid van opinieonderzoek voor beleidsvorming? In dit
model is het centrale probleem de (mogelijkheid van) conflict zelf, en de wenselijk-
heid van opinieonderzoek moet daarom worden afgemeten aan haar rol in dat (mo-
gelijke) conflict. Het gaat er niet om zo goed mogelijk recht te doen aan de idee van
vollcssoevereiniteit, maar om de potentiële conflicten in de politieke gemeenschap
die wordt gevormd door staat en volk zo goed mogelijk op te lossen ofte pacificeren.
De centrale vraagvan dit hoofdstuk luidt daarom: welke bijdrage kan opinieonderzoek
leveren aan zogoed mogelijk oplossen ofpacificeren van beide typen potentiële conflicten:
die tussen bevolkingsgroepen onderling, en die tussen staat en volk?

1 MACHIAVELLI

Vertrekpunt voor een antwoord op deze hoofdvraag is Machiavelli. In tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld `Het sociaal contract' van Rousseau, heeft het werk van Ma-
chiavelli grote aandacht voor de concrete geschiedenis. Bij Machiavelli geen stu-
deerkamerwijsheid over hoe de werkelijkheid idealiter zou moeten zijn, maar hard
realisme en concrete aanbevelingen. Hij acht het beter om zich "te houden aan de
feitelijke werkelijkheid van de dingen dan aan de gefingeerde voorstelling ervan."3
En wat ziet Machiavelli in die feitelijke werkelijkheid? Een gebroken samenleving
vol sociaal conflict. Zijn Il principe gaat vooral over de tegenstelling tussen de heer-
ser enerzijds en het volk en de aanzienlijken anderzijds, ofwel over verticale gebro-
kenheid. Zijn Il Discorsi gaat vooral over de republikeinse staatsvorm en over de te-
genstelling daarin tussen het volk en de aanzienlijken, ofwel over horizontale
gebrokenheid. Conflict tussen beide groepen is volgens Machiavelli onvermij-
delijk."Want in iedere stad vindt men deze twee groeperingen vertegenwoordigd,
die hun oorsprong vinden in de omstandigheid dat enerzijds het volk niet door de
aanzienlijken gecommandeerd en onderdrukt wil worden en anderzijds de aan-
zienlijken juist willen commanderen en onderdrukken."4 Er bestaat altijd een
tweedeling tussen "degene die wil houden wat hij heeft [en] degene die wil hebben
wat hij niet heeft."~ Cruciaal is nu dat Machiavelli deze tweedeling niet negatief

3. Machiavelli (t53z), p. n5.
4. Machiavelli (t53z), hoofdstuk 9.
5. Machiavelli (t53t), hoofdstuk L5.
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waardeert, maar juist positief. De ideale bestuursvorm is een bestuursvorm waarin
noch koning noch aristocratie noch volk het volledig voor het zeggen hebben,
maar waarin zij alle drie een stem hebben en elkaar in evenwicht houden. Het oude
Rome was volgens hem zo'n ideale bestuursvorm. En dus schrijft hij:

"Ik vind dat degenen die de strijd tussen de adel en het volk veroordelen, kritiek le-
veren op de belangrijkste oorzaak van Rome's blijvende vrijheid, en dat zij meer oog
hebben voor het lawaai en het gekrakeel waarmee de strijd gepaard ging, dan voor
zijn gunstige gevolgen. Zij staan er niet bij stil dat er in elke staat twee stromingen
zijn: die van het volk en die van de elite; en dat alle wetten diegemaakt worden in het
belang van de vrijheid het gevolg zijn van wrijvingen tussen deze twee, zoals ook in
Rome duidelijk het geval was [... ] goede wetten [zijn te danken] aan de twisten die
vele ondoordacht veroordelen. Wie goed kijkt naar de gevolgen daarvan, zal tot de
conclusie komen dat ze nooit hebben geleid tot verbanning of geweld waarvan de
gemeenschap schade ondervond, maar alleen tot wetten en instituties waarmee de
gemeenschappelijke vrijheid gebaat was. Nu zal iemand misschien zeggen: de ma-
nier waarop dat allemaal gebeurde was ongehoord, bijna barbaars: de volksmassa
ageerde fel tegen de staat en de staat tegen het volk, er waren rellen op straat, de win-
kels bleven gesloten, en het volk trok massaal uit Rome weg; je hoefde maar te lezen
en de rillingen lopen je over de rug. Daar zou ik op antwoorden: ellce stad moet het
volk de kans geven om op de een ofandere manier zijn eisen kenbaar te maken... "6

Waar komt dietweedeling en het conflict tussen volk en aanzienlijken vandaan? Is dat
inderdaad een onvermijdelijk gegeven, een soort van natuurwet, zoals Machiavelli
schrijft? Ofis zij alleen maar een gevolg van slecht bestuur? Ofeen gevolg van het feit
dat sommige minder verlichte burgers het algemeen belang niet juist zien? Kortom, is
de tegenstelling ophefbaar? Nee, zo meent Claude Lefort, de politiek filosoof die in de
volgende paragraaf centraal staat. Net als Machiavelli meent hij dat sociale deling en
conflict al bestonden voordat er uberhaupt sprake was van een samenleving en staat.~
Zodra mensen samenleven op een beperkte ruimte, ontstaat een tegenstelling tussen
zij die domineren en zij die niet gedomineerd willen worden. Men kan deze situatie la-
ten voortbestaan in een situatievan anarchie en oorlog van allen tegen allen, maar het
is ook mogelijk dat een derde partij wordt gecreëerd die tussen beide gaat staan - in
casu de staat. Deze kan trachten de tegenstelling in goede banen te leiden en het con-

6. Machiavelli (t53i), hoofdstuk 1.4, accentuering toegevoegd.
7. Machiavelli beschrijft die situatie tot op zekere hoogte in hoofdstuk I.2 van de Discorsi: "In het
begin was de wereld dun bevolkt en leefden de mensen verspreid als dieren; toen ze later talrijker
werden, gingen ze bij elkaar wonen, en begonnen om weerbaarder te worden zich af te vragen wie
van hen het sterkst en het moedigst was, kozen die tot leider en gehoorzaamden hem. Zo kwam het
dat ze sommige dingen gingen beschouwen als eerlijk en goed, en anderen als gemeen en slecht.
Wan[ ze zagen dat vergelding van goed met kwaad gevoelens van haat en deernis opriep, dat on-
dankbaarheid werd gelaakt en dankbaarheid werd geprezen; en ze bedachten dat zulk een onrecht
ook henzelf zou kunnen treffen.".
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flict te temperen. Echter, de staat kan de tegenstelling nooit volledig wegnemen. Dat
komt volgens Lefort doordat de maatschappelijke gebrokenheid uiteindelijk herleid
moet worden tot een gebrokenheid binnen de individuele mens. In ieder individu
huist zowel `hetverlangen om te hebben' als `het verlangen om te zijn'.a

De passage van Lefort over de onophefbaarheid van de sociale deling is nogal
cryptisch en lijkt mij niet correct. De termen die hij hanteert, doen vermoeden dat
hij zich heeft laten inspireren door Lacan, maar mijns inziens komt hij er niet goed
uit. Later in dit hoofdstuk kom ik op deze kwestie terug. Hier zij enkel opgemerkt
dat sociale deling en maatschappelijke gebrokenheid als zodanig natuurlijk aller-
minst tot conflict hoeven te leiden. Groepen die naar objectieve maatstaven - bij-
voorbeeld rijkdom of etniciteit - zeer ongelijk zijn, kunnen desondanks best vreed-
zaam coëxisteren. Het wordt pas interessant wanneer een dergelijke objectieve
tweedeling niet langer als natuurlijk of probleemloos wordt ervaren, maar aanlei-
ding wordt voor een sociaal conflict. Dat wordt niet objectief maar subjectief be-
paald. Of inen een objectief verschil - tussen man en vrouw, tussen werknemers en
werkgevers, tussen blank en zwart, tussen homo's en hetero's - beschouwt als reden
voor conflict en strijd, hangt af van de vraag of inen dit verschil ervaarten benoemt
als niet (langer) aanvaardbaar. Maatschappelijk conflict wordt dus discursief ge-
produceerd. In de loop der geschiedenis zijn dan ookvoortdurend nieuwe ongelijk-
heden `ontdekt' die zich vertaalden in nieuwe sociale strijd. Kortom, in theorie zou
een harmonieuze samenleving zonder conflict moeten kunnen bestaan, namelijk
indien alle burgers hun onderlinge betrekkingen zodanig waarnemen dat er volgens
hen geen reden is voor conflict.9 In praktijk is deze situatie echter zó onwaarschijn-
lijk dat zij de facto niet voorkomt. Mocht zij toevallig toch kort bestaan (bijvoor-
beeld bij de hoopvolle aanvang van een idealistische commune waarin iedereen
daadwerkelijk gelooft dat allen gelijk zijn) dan is zij een ultrakort leven beschoren.
A1 snel steekt de ontevredenheid weer op. Het is hetzelfde als het laten balanceren
van een ei op zijn spitse punt. In theorie is het mogelijk, maar het evenwicht is zo in-
stabiel, dat het bij het minste zuchtje wind uit balans zal raken en omvallen. En dus
kan Machiavelli concluderen: "[S]ommigen verlangen naar meer, anderen zijn
bang te verliezen wat ze hebben, en zo ontstaan vijandigheden en oorlogen."'o

2 STAATSVORMING ALS SYMBOLISCHE HANDELING: MACHT, RECHT, WETEN

Leforts verklaring voor de onophefbaarheid van de gebrokenheid mag dan wei-
nig gelukkig zijn, dat neemt niet weg dat zijn politieke filosofie van groot belang

8. Zie p. 7z7 van Lefort (197z), en de uitleglinterpretatie van Van Middelaar (i999), p. i8i ev.
9. In de volgende paragraaf zal blijken dat volgens Lefort elke sociale orde uiteindelijk wordt ge-
constitueerd door hoe men zich die voorstelt. Het is onmogelijk om dit te beweren en tegelijkertijd
vol te houden dat sociale deling ten principale onophefbaar is.
ro. Machiavelli (i53i), hoofdstuk L37.
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is en veel bruikbare inzichten levert. Daarom nu aandacht voor zijn belangrijkste
ideeën.

Allereerst een cruciale vraag: als de samenleving wordt gekenmerkt door on-
ophefbare gebrokenheid en conflict, hoe kan er dan iiberhaupt een geordende po-
litieke gemeenschap ontstaan? Als mensen van nature worden gedreven door ver-
langen meer te hebben (of in ieder geval niet te verliezen), waarom zouden zij dan
dingen doen die daarmee volstrekt in tegenspraak zijn, namelijk zich vrijwillig on-
derwerpen aan wetten die hen juist beperken in de vervulling van dat verlangen?
Het antwoord van Lefort hierop is verraderlijk eenvoudig: omdat mensen zich een
voorstelling maken van zo'n geordende politieke gemeenschap, en zich daaraan
conforrneren. Elke sociale orde - en dus ook de politieke orde - is het product van
een collectieve verbeelding. Een samenleving is geen ding in de werkelijkheid, er
loopt geen stippellijn door de weiden en bossen tussen Nederland en België. Een
samenleving ontstaat pas op het moment dat men zich deze als zodanig voorstelt.
Natuurlijk zal deze `ingebeelde gemeenschap' vervolgens wel sedimenteren in al-
lerlei concrete en reële fenomenen, bijvoorbeeld regels voor het samenleven en
maatschappelijke en politieke instituties, maar deze zijn het gevolg van de collec-
tieve verbeelding, niet de oorzaak. Leforts belangstelling gaat nu uit naar die gron-
dende ideeën en gedachten die determineren hoe een gemeenschap van mensen
zichzelfwaarneemt en voorstelt, en die bepalen welke vorm de politieke orde in die
gemeenschap aanneemt (bijvoorbeeld monarchie, democratie of totalitaire sa-
menleving). Hoe ontstaan deze ideeën en gedachten? Hoe worden ze onderhou-
den en gereproduceerd? Wie een verandering van de politieke orde wil begrijpen
en verklaren, bijvoorbeeld een transitie van monarchie naar democratie ofvan de-
mocratie naar totalitaire staat, moet achterhalen wat hiervan de grondende muta-
tie is in de symbolische orde.

Leforts visie heeft enkele essentiële implicaties. Ten eerste, zoals voor alle re-
presentaties geldt, kan ook de voorstelling van de samenleving nooit de werkelijk-
heid volledig omvatten. Hoe gedetailleerd we de samenleving ook beschrijven, al-
tijd blijven er elementen die zich niet in die representatie laten vangen, maar
daaraan ontsnappen en ongekend blijven. Nooit zullen we de samenleving volle-
dig kunnen begrijpen. Er gaapt onvermijdelijk een kloof tussen de samenleving
zelf en de voorstelling van die samenleving. Ten tweede, Leforts visie maakt duide-
lijk dat een staat geen noodzakelijke aanwezigheid is. Doorslaggevend is de idee
van lotsverbondenheid. Waar die onvoldoende aanwezig is, zal geen staat ontstaan
(ofvalt deze uiteen). Pas wanneer de idee van eenheid en gemeenschappelijkheid
sterker is dan het idee van verdeeldheid, ontstaat de mogelijkheid van een staat die
als derde conflictregulerend mechanisme aan de civiele strijd ontspringt.

Terug naar het probleem van de vrijwillige onderwerping. Alleen vanuit dit
idee van eenheid en lotsverbondenheid, gesymboliseerd in de figuur van de staat,
valt te verklaren dat mensen niet hun naakte eigenbelang gaan najagen zodra er
geen onmiddellijke fysieke dwang is van anderen (en zij dus in principe ongestraft
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kunnen afwijken van de wet). Anders gezegd: mensen worden niet alleen gedreven
door hun `natuurlijke driften' maar ook door representaties die hen een bepaalde
zelfdiscipline opleggen. Macht is niet (louter) empirisch bepaald, maar heeft (ook)
een symbolische dimensie. Daarom is van groot belang dat de macht door de on-
derdanen wordt gezien, aanvaard en erkend. Lefort legt in zijn lezing van Machia-
velli veel nadruk op het beeld dat de heerser van zichzelf ingang moet doen vinden.
Volgens Machiavelli moet de heerser bij alles wat hij doet ervoor zorgen de naam te
krijgen een groot man met grote talenten te zijn. Hij moet "een dusdanige reputa-
tie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt hem te bedriegen of te mislei-
den."" Daartoe is het beste als hij wel wordt gevreesd maar niet gehaat, en het goe-
de voor zijn onderdanen nastreeft. Mocht het niet lukken daadwerkelijk zo goed
en rechtvaardig te zijn, dan moet de heerser in ieder geval zorgen voor een goede
beeldvorming. Want "[dJe mensen oordelen gewoonlijk meer naar wat ze met hun
ogen zien dan met wat ze met de handen voelen. Want zien kan iedereen, voelen
lukt maar weinigen. Iedereen ziet wat je schijnt, weinigen voelen wat je bent."12

Wat zijn de belangrijke `variabelen' in de symbolische orde die bepalen wellce vorm
de politieke orde aanneemt? Ofhet een monarchie, een democratie ofeen totalitai-
re staat wordt? Lefort noemt er drie: (de voorstelling van) de macht, het recht en het
weten. Ik zal op elke variabele nader ingaan, te beginnen met de macht.

Eén van de grondende ideeën van democratie is dat daarin de plaats van de
macht leeg is. Wat dit exact betekent, wordt duidelijker als we de democratie afzet-
ten tegen haar (Franse) voorganger, de monarchie, en tegen haar aoe-eeuwse con-
current, de totalitaire staat. Vóór de Franse revolutie viel de staat volledig samen
met de koning. Hij kon met recht zeggen: `L'etat c'est moi'. De bron van deze poli-
tieke orde kwam niet uit de samenleving zelf, maar uit een transcendente orde.
Deze was oorspronkelijk theologisch van aard, maar in de loop der eeuwen gesecu-
lariseerd tot transcendente instanties als de soevereine Gerechtigheid en de soeve-
reine Rede. De transcendente orde werd in de koning (vanouds bemiddelaar tus-
sen God en de mensen) geïncarneerd. In de collectieve verbeelding zag men de
samenleving als één groot organisch lichaam, waarvan alle ledematen met elkaar
verbonden zijn en hiërarchisch geordend ten opzichte van het hoofd. Het lichaam
van de koning was enerzijds de symbolisering van dat maatschappelijke lichaam,
en anderzijds het hoofd van dat lichaam.'3 Nu is voor hedendaagse mensen deze
kijk op de wereld wellicht moeilijk voor te stellen. Essentieel om in ieder geval te
onthouden is dit: in de collectieve verbeelding van vóór de Franse revolutie werd

n. Machiavelli (t53z), p. iz7.
i2. Machiavelli(i532),p.i26.
i3. Dit is een erg beknopte samenvatting van Lefort. Zie zijn artikel `Imago of the body and Tota-
litarism'. Hierin refereert hij expliciet aan The kings two bodies van E. Kantorowicz.
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de plaats van de macht niet `bezet' door de koning, hij was de macht (en bron van
recht en weten.) Met de Franse revolutie werd nu niet alleen letterlijk het lichaam
van de koning onthoofd, maar trad ook op symbolisch niveau een mutatie op: in
de collectieve verbeelding verloor het maatschappelijk lichaam haar natuurlijke
`hoofd'. Waar eens de koning was, resteerde een leegte. Niet dat de plek onbevolkt
bleef, maar zij had geen vaste bewoner meer die zich eigenaar van deze plek mocht
noemen. Vanaf nu wordt zij nog slechts bezet door passanten, die wordt verboden
zich deze plaats definitief toe te eigenen. Niemand kan meer van nature aanspraak
maken op deze plaats zoals destijds de koning dat kon. Staat en volk worden dus
conceptueel gescheiden partijen.

Daarmee is niet gezegd dat ieder particulier belang deze plaats kan bezetten.
Wezenlijk is wel een geloofwaardige legitimering door een verwijzing naar de wil
van het volk. De passanten kunnen wel beweren dat zij de stem des volks zijn, maar
in een democratie is dit ten principale niet feit doch slechts bewering. Deze kan ge-
contesteerd worden door andere burgers die evenzeer kunnen beweren dat zij de
stem des volks zijn. Wie de wil van het volk het beste representeert, wordt pas dui-
delijk aan het slot van een gereglementeerde strijd, waarna het conflict slechts tij-
delijk wordt gestaakt. Daarmee wordt het maatschappelijk conflict erkend en
geïnstitutionaliseerd.

De staat is dus in essentie slechts een structuur, een procedure voor conflic-
toplossing en besluitvorming. Hij heeft ten principale geen eigen inhoudelijke
wensen of doelen (tenzij door de burgers opgedragen), maar enkel de taak om
conflicten tussen burgers te accommoderen, en zo de politieke gemeenschap in
stand te houden. Naarmate hem dat beter lukt, functioneert de staat beter. Het al-
gemeen belang is het instandhouden van deze structuur, en ervoor zorgen dat zijn
machinerie optimaal functioneert. Helaas, niet elke samenleving kan het maat-
schappelijk conflict verdragen. Een democratie kan daarom overgaan in een tota-
litaire samenleving. De sociale deling wordt dan ontkend. "Aan totalitarisme ligt
de voorstelling ten grondslag van het Volk-als-Één."'4 De constituerende mutatie
van de symbolische orde is dat de plaats van de macht niet langer als leeg wordt be-
schouwd, maar dat het volk - ofeen deel daarvan dat zichzelf benoemt tot het volk
- zich deze plaats daadwerkelijk toeëigent.

Dan de tweede `variabele'. De idee van de mensenrechten, zoals die bijvoorbeeld
wordt uitgedrukt in de universele verklaring van de rechten van de mens, is vol-
gens Lefort het `generatief principe' van de democratie. Op het moment dat de
idee postvat dat `de mens' bepaalde onvervreemdbare rechten heeft, ontstaat een
politiek-symbolische mutatie die leidt tot democratie, kan deze zich als het ware
ontvouwen. Met deze rechten ontstaat er een voor de staat onbeheersbare (publie-

i4. Lefort ( i98i), p. i65 ( eigen vertaling).
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ke en private) sfeer. Zo kan op basis van het recht op vrije meningsuiting, een den-
ken en spreken buiten de staat ontstaan, en daarmee een `waarheid' die zich niet
laat beheersen door de staat. De machthebbers zijn dus niet langer de enige legitie-
me bron van kennis. Ook maken de rechten van de mens arbitraire manipulatie
van de regels door de macht onmogelijk. Iemand kan alleen in zijn vrijheid worden
beperkt door in de wet welomschreven gevallen, en de politieke autoriteiten die-
nen zich evenzeer aan deze wetten te houden. Zij kunnen die niet zomaar naar be-
lieven veranderen. De geschreven wet wordt dus een (relatief) autonome sfeer ten
opzichte van de macht. Kortom, het is door de mensenrechten dat volgens Lefort
het voorheen organische maar nu onthoofde maatschappelijk lichaam daadwerke-
lijk desintegreert tot afzonderlijke sferen.

Belangrijk is te benadrukken dat het hier niet gaat om bepaalde specifieke
rechten ofwetten. Het gaat om een algemeen bewustzijn van het bestaan van rech-
ten die de staat heeft te respecteren. Men wordt zich bewust van `een recht op rech-
ten'. Vanuit dit bewustzijn ontstaan vervolgens specifieke wetten en instituties als
het resultaat van maatschappelijke strijd. De `rechten van de mens' zijn dan ook in
essentie onbepaald. De verklaring van de rechten van de mens uit i789 is slechts
een momentopname, geen eens en voor altijd vastliggende lijst. Sindsdien zijn al-
lerlei nieuwe rechten tot inzet van strijd gemaakt: het recht op werk, het recht op
gelijke beloning, het recht op vakantie, op een menswaardig sterven, et cetera.

De diverse vormen van strijd over rechten zijn gefragmenteerd en van nature
gescheiden van elkaar. Ze ontstaan op verschillende plaatsen binnen de samenle-
ving, worden gevoerd door verschillende groepen, en hebben niet de neiging om
samen te smelten in één alomvattend project. Ze vallen de staat wel aan en verlan-
gen dat hij reageert, maar ze trachten niet tot een collectieve oplossing te komen
door middel van verovering of vernietiging van de staat. Dat is niet het doel van
deze vormen van strijd. Het gaat ze er eerder om hun eigen autonomie te vergroten
ten opzichte van de staatsmacht. Met de idee van onvervreemdbare mensenrech-
ten wordt dus ook een ander type conflict mogelijk, namelijk verticale conflicten.
In de absolute monarchie ofde totalitaire samenleving is verdeeldheid tussen staat
en burgers officieel niet denkbaar. Met de idee van mensenrechten wordt dit po-
tentiële conflict daarentegen erkend en geïnstitutionaliseerd.

Naast macht en recht is `kennis' de derde cruciale variabele. Bij ideologie moeten
wij niet denken aan het ideologie-begrip zoals dat in het dagelijkse spraakgebruik
wordt gehanteerd, te weten een geëxpliciteerd stelsel van (politieke) overtuigin-
gen. Ideologie is bij Lefort een veel breder begrip. Het is de totale verzameling van
representaties en discours die constitutief zijn voor wat in de maatschappij als po-
litieke of andersoortige werkelijkheid wordt aangemerkt, en (dus) de maat-
schappelijke en politieke orde legitimeren.

Wat is de functie van de ideologie? Zoals gezegd ontleende vóór de moderne
tijd (de symbolische voorstelling van) de politieke orde haar legitimiteit aan een
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punt buiten de samenleving. Met het wegvallen van dit transcendente ankerpunt
moet de sociale en politieke orde haar legitimatie voortaan op één ofandere wijze
aan de samenleving zelfontlenen. De ideologie heeft nu als functie om deze orde te
legitimeren. Dat doet zij door het ingestelde karakter van deze orde te verdoezelen,
en de sociale deling die intrinsiek is aan elke moderne samenleving te verhullen.
Het ideologisch discours stelt de samenleving voor als eenheid, verbergt de symbo-
lische oorsprong van de sociale en politieke orde, en stelt in plaats daarvan deze
voor als geworteld in de werkelijkheid. De sociale en politieke orde is logisch ge-
volg van de werkelijkheid `zoals die nu eenmaal is'. Een andere orde zou onnatuur-
lijk en dus irrationeel zijn. De ideologie verhult dus het historisch-contingente ka-
rakter van deze orde. Dit hoeft overigens beslist geen welbewuste poging van de
elite te zijn om een bepaalde sociale en politieke orde plus rechtvaardiging daar-
voor ingang te doen vinden, integendeel. Het ideologische discours veronderstelt
een daadwerkelijk geloofdat het louter afspiegeling is van de feitelijke realiteit. Het
ziet niet dat de orde die zij in de werkelijkheid waarneemt, in wezen is geconstitu-
eerd. Het is een anoniem discours dat geen weet heeft van zijn geschiedenis en
blind is voor zijn contingentie.

De ideologie slaagt echter nooit volledig in haar opzet. Het lukt haar nooit om
enerzijds de werkelijkheid volledig te omvatten en anderzijds het ingestelde, con-
tingente karakter van de politieke orde te verhullen. Zij kan nooit de sociale deling
die intrinsiek is aan ellce samenleving volledig verbergen. Een eerste reden daar-
voor zijn veranderingen in de werkelijkheid. Voortdurend doen zich nieuwe feiten
en conflicten voor die de ideologie `onschadelijk' moet maken, door zichzelf zoda-
nig te transformeren en herorganiseren dat deze een logische plaats krijgen binnen
dit discours. De ideologie is noodgedwongen verwikkeld in een niet bij te benen
inhaalmanoeuvre op de evoluerende werkelijkheid. Een tweede reden ligt in de be-
perkingen van representatie zélf. "Het is omdat ideologie zijn werk niet kan vol-
brengen zonder zichzelf te onthullen, dat wil zeggen, zonder zichzelf te tonen als
discours, zonder een verschil zichtbaar te maken tussen dit discours en hetgeen
waarover het spreekt, dat zij een ontwikkeling veroorzaakt waarin de onmogelijk-
heid zijn eigen sporen uit te wissen wordt weerspiegeld."'S Dus juist waar de ideo-
logie probeert zijn verhullende werk te doen, ontmaskert zij zichzelf, wordt de po-
ging tot verhulling voor iedereen zichtbaar, en kan zij ter discussie worden gesteld.

Lefort onderscheidt drie ideologieën: de bourgeois-ideologie, totalitaire ideo-
logie en de onzichtbare ideologie. Ik ga kort op de eerste in, de andere twee zijn hier
niet relevant.ió De bourgeois-ideologie is een ideologie die in de i9e eeuw in Europa

i5. Lefort (i978), P. 299 (eigen vertaling).
ib. In een notendop: de kern van de totalitaire ideologie is dat zij probeert om, in plaats van de
verdeelde discours van de burgerlijke ideologie met haar contradicties (zie tekst), een homogeen en
unificerend verhaal te vertellen. Daarin ligt de nadruk op de ongedeeldheid van het sociale en het
politieke. De onzichtbare ideologie streeft eveneens naar homogeniteit en unificatie, maar doet dit
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tot volle wasdom kwam. Zij is een anoniem, positivistisch discours waarin niet lan-
ger een `buitenaardse', transcendente kennis de voorstelling van het sociale bepaalt,
maar de aardse feiten `voor zichzelf spreken'. De maatschappelijke orde wordt gele-
gitimeerd door verwijzing naar grote ideeën als de Mensheid, Natuur, Vooruitgang,
Vrijheid, Eigendom, Orde, Familie... Dit zijn de nieuwe ankerpunten. Deze ideeën
hebben een dubbele natuur. Enerzijds hebben ze een descriptief karakter, want ze
verwijzen naar en zijn gegrondvest op bepaalde feiten in de werkelijkheid. Maar an-

derzijds hebben ze ook een normatief karakter: ze constitueren regels, een tegen-
stelling tussen handelen dat in overeenstemming is met de `natuur der dingen'
waarnaar het idee verwijst, en handelen dat daarmee juist strijdig is. Het idee `Ei-
gendom' bijvoorbeeld drukt feitelijke verschijnselen in de werkelijkheid uit (men-
sen bezitten dingen) maar impliceert ook regels voor het menselijk handelen (stelen
mag niet). Hoewel deze grote ideeën geen transcendente ankerpunten zijn, krijgen
zij toch een bepaalde universele waarheid en geldigheid. In laatste instantie hoeven
zij niet beargumenteerd te worden, maar worden zij heilig verklaard.'~

De grote ideeën constitueren een hele reeks van tegenstellingen: bourgeois
versus arbeider, beschaafd versus wild, normaal versus gek, volwassenen versus
kind.... Er ontstaat onderscheid tussen het subject dat zich voegt naar de regels
van deze ideeën, en de ander die zich niet daarnaar voegt. Het ideologisch discours
is dus gegrondvest op een pedagogisch model. Het geeft uitdrukking aan een be-
paalde kennis over de orde der dingen. Alleen wie toegang heeft tot deze kennis en
handelt conform de daarmee verbonden regels, telt als volwaardig mee. De onder-
nemer, de wetenschapper, de minister, de rechter, de leraar zijn de autoriteiten en
decreterende representanten in deze ideologie.

Deze tegenstellingen op hun beurt constitueren tezamen een onderscheid tus-
sen enerzijds de geordende samenleving en anderzijds een soort van pre-sociaal,
ongeordend `natuurlijk zijn'. De bourgeois-ideologie tracht de sociale deling die
intrinsiek is aan de politieke gemeenschap te verhullen door dit onderscheid te
maken tussen de geordende samenleving tegenover een `onderwereld' van chaos
die de sociale orde bedreigt. De dreiging die van deze onderwereld uitgaat op de
maatschappelijke orde wordt niet in termen van politieke tegenstellingen gevat,
maar beschouwd als een verontrustende groei van irrationele feiten wier ontwik-
keling gestopt moet worden, en een verontrustende groei van `wilde horden' die

door het beeld te creëren van ongehinderde en wederzijdse communicatie tussen alle leden van de
samenleving. Medium bij uitstek zijn de massamedia. Daarin lijkt iedereen met elkaar in gesprek te

staan en wordt voortdurend de verbondenheid van mensen bevestigd. Wat deze ideologie verhult,
is dat die wederzijdse communicatie en verbondenheid in werkelijkheid nogal tegenvalt. Niet zel-
den bestaat er tussen verschillende sociale groepen grote afstand. De totalitaire ideologie is voor dit
proefschrifr niet relevant. Leforts uiteenzetting over de onzichtbare ideologie is nogal schetsmatig,

en doet ook enigszins gedateerd aan.
i7. Het gezin wordt bijvoorbeeld tot heilige institutie verklaard. Zie ook bijvoorbeeld de beroem-
de beginzin van de Amerikaanse constitutíe: "We hold these truths as selfevident...".
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gesocialiseerd moeten worden. De hele gedachtegang tot hier aan toe wordt samen
gevat in een artikel van Lefort uit i98o:

"Ik sprak over de ervaring van een ongrijpbare samenleving. Het is waar dat deze sa-
menleving een veelgelaagd discours doet ontstaan dat probeert haar te omvatten,
waardoor zij in die zin als object ontstaat, juist vanwege het feit dat zij niet besloten
ligt in een natuurlijke orde ofeen bovennatuurlijke orde. Maar het lijkt me opmer-
kelijk dat het discours dat kan worden toegeschreven aan de ideologie van de bour-
geoisie, in de begintijd van democratie in stand wordt gehouden door de dreiging
van een uiteenvallen van de samenleving als zodanig. De instituties en de waarden
die werden geproclameerd - Eigendom, het Gezin, de Staat, het Gezag, de Natie, de
Cultuur - worden voorgesteld als bastions tegen de barbarij, tegen de onbekende
krachten van buiten die de samenleving en de beschaving kunnen vernietigen. De
poging om door middel van discours instituties heilig te verklaren, is direct gerela-
teerd aan het verlies van substantie van de samenleving, aan het uiteenvallen van het
[maatschappelijk] lichaam. De bourgeois cultus van orde die kan bestaan door de
bevestiging van gezag in zijn vele vormen, door de verkondiging van de regels en de
juiste afstand tussen zij die de positie van meester, eigenaar, gecultiveerd mens, be-
schaafd mens, normaal mens, volwassene bekleden, en zij die in de positie van de
ander zijn geplaatst, deze hele cultus getuigt van hoogtevrees in het aangezicht van
de gapende kloofvan een onbepaalde samenleving."i8

De bourgeois-ideologie ontspruit niet vanuit één enkele plaats, maar verspreidt en
vermenigvuldigt zichzelf parallel aan de verschillende instituties: de staat, het
recht, de onderneming, de school, enzovoort. In plaats van één discours, zou men
beter kunnen spreken van een familie van verwante discours, die zijn verspreid
over verschillende maatschappelijke sferen. A1 deze discours worden echter gere-
geerd door dezelfde prescriptieve schema's van handelen en rationaliteit conform
de regels der natuur.

In deze proliferatie schuilt zowel de kracht als de zwakte van de bourgeois-
ideologie. De kracht ligt hierin dat de verschillende discours voortdurend elkaar
wederzijds kunnen versterken en steunen. Ze vormen een soort bondgenootschap.
Het discours over vrijheid ondersteunt het discours over eigendom, en dat onder-
steunt weer het discours over orde, enzovoort. De legitimering van de bestaande
orde van de samenleving kan zo voortdurend van idee naar idee verspringen,
waardoor zij een onvermijdelijke noodzakelijkheid maar ook een zekere ongrijp-
baarheid lijkt te krijgen. Het omgekeerde is echter evenzeer het geval. De onder-
scheiden discours kunnen evenzeer met elkaar op gespannen voet staan. De grote
ideeën kunnen tegen elkaar in stelling worden gebracht. Tegenover het discours
van de vrijheid kan bijvoorbeeld het discours van de rechtvaardigheid worden op-
gesteld. Per saldo tast de bourgeois-ideologie dus haar eigen fundamenten aan.
Hierin ligt haar zwakte.

i8. Lefort ( i98i), p. i73 (eigen vertaling).
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Vatten we de denkbeelden van Lefort samen, dan blijkt het cruciale kenmerk van
de democratische symbolische orde het onbepaalde karakter ervan.

"In mijn ogen is essentieel dat de democratie tot stand komt en in stand gehouden
wordt door het verdwijnen van de tekens van zekerheid. Zij inaugureert een ge-
schiedenis waarin mensen de uiteindelijke onbepaaldheid ervaren van de funda-
menten van Macht, Wet en Kennis, en van de relatie tussen henzelf en de ander, op
alle niveau's van het sociale leven. [...] Dit is wat mij tot het oordeel brengt dat, zon-
der dat de betrokkenen zich daarvan bewust zijn, aan de sociale praktijk een proces
van bevraging eigen is, dat niemand de antwoorden heeft op deze vragen, en de ide-
ologie, wiens werk altijd gericht is op het herstellen van zekerheid, hieraan geen ein-
de kan maken."'9

De democratische politieke orde is dus geen vaststaande inhoud maar slechts een
grammatica, een set van regels waarmee steeds nieuwe zinnen kunnen worden ge-
maakt. Vanwege dit onbepaalde karakter is de democratie de enig waarlijk historische
samenleving, dat wil zeggen, een maatschappijvorm waarin plaats is voor het wezen-
lijk onverwachte, andere en nieuwe. Deze onbepaaldheid maakt de democratie tot
een oncontroleerbaar avontuur met onbekende toekomst. Niets ligt voor de eeuwig-
heid vast. Helaas de democratie zelfook niet; die kan zichzelf de nek omdraaien door
op democratische wijze te kiezen voor een totalitair systeem, waarin continue bevra-
ging onmogelijk is. Daarmee zou de samenleving weliswaar verlost zijn van haar voor
sommige mensen moeilijk te verdragen onbepaaldheid, maar zou zij tevens haar
adaptief vermogen verliezen. Juist die onbepaaldheid maakt het mogelijk dat de de-
mocratie zich steeds weer aanpast aan veranderende omstandigheden. Zij vormt de
oorsprong van het probleemoplossend vermogen van de democratische orde.

3 HORIZONTAAL CONFLICT EN OPINIEONDERZOEK

Machiavelli en Lefort vormen als het ware het spiegelbeeld van Rousseau. Bij
Rousseau is er sprake van ongedeeldheid. Er is één algemeen belang waarmee elke
burger vrijwillig zal instemmen omdat hij daarmee het beste is gediend. Weliswaar
ziet niet altijd iedereen uit zichzelf dit algemeen belang, maar met enige voorlich-
ting en overtuiging valt dit te verhelpen. Bij Machiavelli en Lefort is daarentegen
conflict de basale conditie. Ten principale zijn er strijdige belangen die zich verta-
len in een sociale deling. Weliswaar ziet niet iedereen deze sociale deling omdat de
ideologie deze verhult, maar wie zich beter informeert en de ideologische sluier
wegtrekt, zal de deling duidelijk worden.

Leforts visie impliceert dat het algemeen belang niet verbonden moet worden
aan politici, maar aan de staat. Het is de staat die `probleemeigenaar' is van het
voortbestaan van de politieke gemeenschap. Daarin ligt uiteindelijk zijn legitima-

i9. Lefort ( i986), p. z9 (eigen vertaling).
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tie en bestaansreden. Anders dan vóór de Franse revolutie, is de staat geen persoon
meer maar nog slechts een symbolische categorie, een idee dat vervolgens is gese-
dimenteerd in allerlei instituties. Politici hangen eigenlijk tussen de polen van staat
en burgers in. Zij kunnen ervoor kiezen zich vooral te identificeren met de staat en
het algemeen belang, zoals bijvoorbeeld Burke aanbeval, en vanuit die rolopvat-
ting ernaar streven ieder zijn deel te geven en als goede vaders over de politieke ge-
meenschap te hoeden. Maar dat hoeft niet. Zij kunnen ook ervoor kiezen zich
vooral te identificeren met een bepaalde deelgroep van burgers en hun belangen.
En als zij de meerderheid weten te verwerven kunnen zij - voor zolang als ze niet
worden weggestemd - de instituties van de staat gebruiken om de belangen van die
burgers te realiseren (eventueel zelfs ten koste van het algemeen belang). Zij zijn
dan de vooruitgeschoven post van die deelgroep van burgers binnen de instituties
van de staat.

Een tweede implicatie is dat het niet de taak van de staat is tweedeling weg te
nemen, maar slechts maatschappelijk conflict zodanig te pacificeren dat burgers
sociale deling en ongelijkheid accepteren en erin berusten. Burgers kílnnen via de
mechanismen van de volkssoevereiniteit de staat wel opdracht geven reële ver-
schillen weg te nemen, maar als zij dat niet doen, hoeft de staat daar niet uit eigener
beweging naar te streven. Zolang een reële deling niet leidt tot conflicten die voor
de eenheid van de politieke gemeenschap bedreigend zijn, is er wat de staat betreft
niets aan de hand. Omgekeerd, als de burgers in meerderheid menen dat een be-
paalde maatschappelijke conditie geen wezenlijk probleem is, maar de staat oor-
deelt dat deze conditie (op termijn) bedreigend is voor de eenheid van de gemeen-
schap en ertoe kan leiden dat deze uiteenvalt, kán dat voor de staat reden zijn
initiatief tot passende actie te nemen. (In een democratie is uiteraard de afspraak
dat de staat zijn acties alleen mag doorzetten als minimaal de helft der burgers plus
één daarmee kan leven.) Uiteindelijk gaat het niet om de vraag of er wel ofgeen so-
ciaal conflict is in de samenleving, maar om de mate van conflict. Niet conflict als
zodanig bedreigt de politieke gemeenschap, maar een teveel aan conflict. De poli-
tieke gemeenschap valt pas uiteen wanneer de centrifugale kracht van het conflict
sterker wordt dan de centripetale kracht van het gevoel van lotsverbondenheid. In
het openbaar bestuur draait het daarom niet om het oplossen van conflict maar
om het managen van conflict.

Voordat ik begin met mijn redenering over de betekenis van voorgaande voor
de wenselijkheid van opinieonderzoek, is het noodzakelijk drie opmerkingen te
maken over de terminologie. Ten eerste, ik zal hierna regelmatig spreken van `pro-
bleemoplossing' door de staat in plaats van `pacificatie'. Deze term is ruimer dan
de term pacificatie, want hieronder kan men ook de acties van de staat begrijpen
die tot doel hebben om milieuproblematiek, technologische risico's enzovoort ef-
fectief het hoofd te bieden. Anders gezegd, onder deze term kunnen ook de `con-
flicten' van de staat met de niet-mensen worden begrepen. Ten tweede, is gebro-
kenheid hetzelfde als conflict? Nee. Gebrokenheid is, althans zoals Ankersmit de
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term hanteert, een epistemologische categorie. Het geeft aan dat er geen tertium is
om heen en weer te redeneren tussen de partijen aan weerszijden van de breuk. Dat
hoeft echter niet te duiden op conflict, er kan wel degelijk sprake zijn van vreedza-
me coë~stentie. Daarentegen is conflict uiteraard een sociale categorie. Zij geeft
aan dat er sprake is van een antagonisme, van een belangentegenstelling die tot in-
zet van strijd is gemaakt. Dat hoeft echter niet te duiden op gebrokenheid. De
vraag hoeveel geld er geredistribueerd dient te worden van rijk naar arm, is van-
ouds een belangrijk onderwerp van conflict, maar heeft in de regel niets te maken
met epistemologische gebrokenheid. Gebrokenheid en conflict zijn dus twee ver-
schillende zaken, en het één impliceert geenszins het ander. Uiteraard zijn de
moeilijkste gevallen die maatschappelijke delingen waarin zowel sprake is van con-
flict als gebrokenheid. In dit hoofdstuk zullen enkele voorbeelden daarvan volgen.
Ten derde de term ideologie. Dat is bij Lefort de totale verzameling van repre-
sentaties en discours die constitutatief zijn voor wat in de maatschappij als politie-
ke en andersoortige werkelijkheid wordt aangemerkt, en dus de maatschappelijke
en politieke orde legitimeren. Is ideologie nu hetzelfde als collectieve verbeelding?
Nee. We moeten de collectieve verbeelding mijns inziens beschouwen als een deel-
verzameling van de ideologie, namelijk de deelverzameling van representaties en
discours die voor een ruime meerderheid der burgers mentale realiteit zijn, en
waarvan zij menen dat deze de werkelijkheid beschrijven. Meer specialistische
kennis is wel onderdeel van de ideologie als geheel, maar het lijkt me onjuist om
specialistische kennis te rekenen tot de collectieve verbeelding. Anders gezegd, de
collectieve verbeelding is als het topje van de ijsberg van de ideologie. Alleen wat
boven het water uitsteekt is wat (nagenoeg) iedereen ziet.

De interessante vraag is nu deze: hoe evolueert mettertijd het web van representaties
en discours waaruit ideologie en collectieve verbeelding bestaan? Wat is haar dyna-
miek? En welke rol kan opinieonderzoek hierin spelen? Men kan deze dynamiek op
een politiek geïnspireerde ofeen wetenschappelijk geïnspireerde wijze bekijken.

Allereerst een blik door de ogen van de politicus. Dagelijks wordt hij geconfron-
teerd met mensen (ofdiscourscoalities) die verschillende dingen willen. Moet de po-
litiek dan streven naar consensus ofnaar een compromis? Bij streven naar consensus
gaat het om identificeren van datgene waarover men het daadwerkelijk eens is, dat-
gene waarover geen conflict bestaat, ook al lijkt dat op het eerste gezicht misschien
wel zo. Streven naar consensus gaat ervan uit dat voor het onderwerp in kwestie uit-
eindelijk één algemene wil geformuleerd kan worden. Zoals in deel I reeds bespro-
ken, is consensus helaas niet altijd mogelijk. Daarom is bij veel alledaagse politieke
keuzen een compromis het maximaal haalbare. Is dat erg? Voor velen is een `com-
promis' een pejoratieve term die al het laffe en halfslachtige symboliseert dat politiek
voor hen zo weerzinwekkend maakt. Wie instemt met een compromis, loopt het ge-
vaar teworden beschuldigd van gebrek aan principes en integriteit. Ankersmit houdt
echter een principieel pleidooi vóór het compromis. Voor hem is juist consensus de



152 HET GEHEIM VAN DE BURGER

pejoratieve term. Streven naar consensus leidt al snel tot ontkenning van mogelijk
aanwezige conflicten. Het probeert het onverenigbare weg te redeneren door het te
herbeschrijven in termen van het gemeenschappelijke. Bij een compromis daarente-
gen wordt het onverzoenbare van strijdende discours erkend, en wordt de politiek
uitgedaagd iets nieuws te verzinnen, een oplossing die niet te herleiden is tot één der
strijdende discours, maar waarin beide partijen wel voldoende van hun eigen wensen
verwezenlijkt zien om akkoord te gaan. Onverzoenbare tegenstellingen dwingen po-
litici dus tot creativiteit. Zij kunnen een dynamiek in gang zetten waaruit een nieuwe
politieke realiteit resulteert die de voorafgaande tegenstellingen overstijgt. Geen
voorbeeld demonstreert zo goed de voordelen van compromis boven consensus als
de `uitvinding' van de verzorgingsstaat. "The struggle between capital and labor was
ended by means of the compromise of the welfare state that ensured the material
well-being ofEurope's industrial proletariat, while at the same time leaving intact the
essence of capitalist production. And the welfare state was explicitly or implicitly
present in neither capitalist nor socialist ideology. It was essentially a new idea and
even opposed to both capitalist rationality and socialist ideology."Zo

Nu moet bij Ankersmits pleidooi wel worden aangetekend dat de suggestie als
zouden politici bewust inzetten op consensus dan wel compromis wat vreemd is.
De normale volgorde is dat men streeft naar consensus, en pas als die niet haalbaar
blijkt, genoegen neemt met een compromis. Deze volgorde is bovendien wenselijk.
Zoals in hoofdstuk i bleek, is het mogelijk dat één (of ineer) der betrokken partijen
gebrekkig is geïnformeerd over feiten en verbanden in de empirie, en bij meer ken-
nis hiervan tot een andere conclusie zou komen over de vraag welke politieke ac-
ties zijn belang het beste dient. Anders gezegd, iemands gepercipieerd belang hoeft
niet gelijk te zijn aan zijn verlicht belang. In zo'n geval is het mogelijk dat, hoewel
er op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van onverenigbare belangen, bij nader
inzien wel degelijk overeenstemming mogelijk is.Z' Het is dus niet alleen legitiem
maar ook wenselijk consensus na te streven.Z2

Dan de blik door de ogen van de wetenschapper. Men kan voor een epistemo-
logisch geïnspireerde visie op de dynamiek van ideologie en collectieve verbeel-

zo. Ankersmit (zooz), p. zto, accentuering in origineel.
zt. In praktijk is het ook zijn oflof keuze. Het politieke proces komt in de prak[ijk vaak erop neer
dat men, geconfronteerd met een ingewikkeld politiek probleem, juist uitzuivert over welke pun-
ten consensus bestaat of mogelijk is, en over welke punten men daadwerkelijk hooguit een com-
promis kan bereiken.
zz. Overigens, het is ook een beetje een woordenspel: wanneer er eenmaal een compromis is be-
reikt waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden, zou je ook kunnen stellen dat er consen-
sus is ontstaan over de wenselijkheid van dit compromis. De geschiedenis van de wording van de
democratische rechtsstaat is voor een deel de geschiedenis van compromissen die - soms in een
nauwelijks waarneembare, zeer trage beweging- transformeren tot consensus. Het algemeen kies-
recht bijvoorbeeld wordt nu door iedereen als vanzelfsprekend beschouwd, maar was dat een eeuw
geleden bepaald niet.
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ding uitgaan van het model van normale en revolutionaire wetenschap, door Ror-
ty veralgemeniseerd tot oppositie van normaal en abnormaal discours. Verwijzen
consensus en compromis specifiek naar menselijke subjecten en hun belangen,
normaal en revolutionair~abnormaal discours zijn algemenere termen, die ook
kunnen verwijzen naar representaties van niet-mensen (waaronder mensen in
hun `ding-rol' van onderdaan). Zij zijn dus ook bruikbaar voor het beschrijven
van de mutaties in de collectieve verbeelding waarnaar Leforts belangstelling uit-
gaat. Elk discours, of het nu een zeer perifeer discours betreft verbonden met een
specifieke praktijk, of een zeer centraal onderdeel van de collectieve verbeelding,
kan maar een bepaalde `dosis' anomalie verdragen. Zoals in het vorige hoofdstuk
besproken, is het irrationeel om bij het eerste zuchtje empirische tegenwind met-
een de theorie ofhet discours in kwestie op te geven. Dat geldt dus ook voor de col-
lectieve verbeelding. Maar er is een grens. De afstand tussen realiteit enerzijds en
ideologie en collectieve verbeelding anderzijds moet niet te groot worden. Er komt
een moment dat de cumulatie van niet inpasbare realiteit niet meer verdagen kan
worden. Er vindt dan een omwenteling plaats. De mutaties in de collectieve ver-
beelding waarmee de Franse revolutie gepaard ging, zou men kunnen beschouwen
als zo'n omwenteling op het meest fundamentele niveau.

De dialectiek van normaal en abnormaal discours vertoont grote gelijkenis
met de dialectiek van consensus en compromis. Politici streven in eerste instantie
naar consensus. In het proces dat volgt blijkt vervolgens de onhaalbaarheid van
deze consensus, en aldus wordt de basis gelegd voor een compromis - sterker nog,
dat compromis kan alleen maar ontstaan omdat men vastloopt in het streven naar
consensus. Op dezelfde wijze streven wetenschappers in eerste instantie ernaar
anomalieën in te passen in het normale discours. Pas als dat niet lukt, kan een re-
volutie uitbreken die leidt tot een werkelijk nieuw discours - sterker nog, die revo-
lutie kan alleen uitbreken omdat men vastloopt in het streven de anomalieën on-
der te brengen in het normale discours. En in beide gevallen wordt de creativiteit
sterker gestimuleerd naarmate meer `entiteiten' worden betrokken. Het paradoxa-
le is dat progressie alleen mogelijk is door te streven naar iets waarvan men vooraf
al weet dat het onhaalbaar is, namelijk consensus respectievelijk een alomvattende
theorie. Ook al zijn zij onhaalbaar, als regulatief idee zijn zij dus onmisbaar.

Daarmee komen we op het normatieve vlak. Hoe kunnen we de dynamiek van ide-
ologie en collectieve verbeelding zo goed mogelijk laten verlopen? Als het zo is dat
de democratie onbepaald is, geen inhoud is maar slechts procedure, en juist daar-
in haar adaptief vermogen schuilt, rest niets anders dan ervoor te zorgen dat deze
procedure zo goed mogelijk verloopt. Anders gezegd, de interne bevraging van de
democratie moet zodanig zijn dat de ideologie en de collectieve verbeelding niet te
ver achterop raken bij de realiteit en de veranderingen daarin. Er moet een zodani-
ge openheid en alertheid voor nieuwe feiten worden georganiseerd dat ideologie
en collectieve verbeelding regelmatig worden `ge-updated'. Anders wordt de kans
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op breed gedragen en succesvolle beleidsacties nodeloos klein, en de kans op be-
leidsacties waarop niemand zit te wachten en die onbedoelde gevolgen hebben no-
deloos groot. Ideologie en collectieve verbeelding mogen niet volledig losgezongen
raken van de sociale en empirische werkelijkheid, maar moeten zodanig evolueren
dat zij deze op gepaste afstand volgen, daarmee altijd in voldoende mate corres-
ponderen. De conclusie is dat het gewenst is om tot onderdeel van de demo-
cratische procedure te maken dat nieuwe feiten en wensen in voldoende mate
zichtbaar worden, want alleen dat kan de staat (en anderen) dwingen tot zodanig
nieuwe en creatieve herbeschrijvingen dat de kloof tussen beeld en werkelijkheid
niet te groot wordt.

Nu kan men natuurlijk de vraag stellen of het nodig is dit te organiseren. Gaat
het niet vanzelf? Nee, de dynamiek is in de regel juist tegengesteld. Zij is van nature
gericht op eenheid, orde en geslotenheid. In de (normale) wetenschap worden niet
passende waarnemingen in eerste instantie genegeerd of in de ijskast geplaatst, en in
het sociale is de ideologie er steeds op gericht de verdeeldheid van de samenleving te
verhullen. Het is slechts omdat deze pogingen vroeg oflaat altijd stranden dat men
wordt gedwongen (opnieuw) de realiteit onder ogen te zien. Dit kan gepaard gaan
met de nodige turbulentie. Wie wil voorkomen dat het reële al te bruusk opnieuw
verschijnt, en de voorkeur geeft aan de weg van geleidelijke aanpassing, doet er dus
verstandig aan een handje te helpen door (beter) zichtbaar maken van de empirie,
door een zekere sensitiviteit voor `nieuwe entiteiten' te organiseren. Van staat en
politici worden op dit gebied een voortdurende waakzaamheid verwacht. Weten-
schappers kunnen hen daarbij helpen door valide en betrouwbare instrumenten
aan te leveren waarmee de omgeving kan worden verkend.

Terug naar het begin van dit hoofdstuk, namelijk Machiavelli. Eén verzame-
ling van `entiteiten' waarvoor de staat een gezonde alertheid en openheid zou
moeten betrachten, is het volk en zijn wensen. Zoals gezegd waardeerde Machia-
velli de strijd tussen volk en elite niet negatief, maar meende hij dat werkelijk goe-
de wetten juist ontstaan als gevolg van de twisten tussen die twee. Wie wil voorko-
men dat het volk uiteindelijk op bijna barbaarse wijze zijn wensen kenbaar maakt
- fel ageren, rellen op straat, gesloten winkels - doet er volgens Machiavelli goed
aan het uitbreken van dergelijke onlusten niet af te wachten, maar een volkstribu-
naat in te stellen. "Elke stad moet het vollc de kans geven om op de een of andere
manier zijn eisen kenbaar te maken."2j Anno heden is opinieonderzoek hiervoor
een potentieel geschikt medium. Het is één van de mogelijkheden om informatie
te vergaren over wat burgers willen. Sterker nog, mits representatief, valide en be-
trouwbaar, is opinieonderzoek zelfs het instrument van voorkeur. Om het preg-
nant te stellen, opinieonderzoek is in wezen een huwelijk van politiek en weten-
schap. Opinieonderzoek naar wat burgers willen, is gericht op zo goed mogelijke

z3. Machiavelli (i53i), hoofdstukL4.
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politieke representatie, en gebruikt daarvoor de methodologie van zo goed moge-
lijke wetenschappelijke representatie. Daarom is het vanuit probleemoplossend
perspectief gezien een superieur instrument - het biedt de basis voor beleid dat
maximaal scoort in termen van legitimiteit en effectiviteit.

Op dit punt aangeland is het mogelijk een belangrijke conclusie te trekken die
niet beredeneerd kon worden vanuit het normatief vertrekpunt van volkssoeverei-
niteit, namelijk deze: gezien zijn opdracht tot pacificatie, heeft de staat tot taak
voortdurend zijn omgeving te monitoren, ook als degenen die op dat moment de lege
plaatsvan de macht bezetten daarniet om vragen. De staat dient voortdurend de ont-
wikkeling van (potentiële) maatschappelijke problemen en conflicten in kaart te
brengen - bijvoorbeeld door middel van opinieonderzoek - ook als de regerende
politici van het moment zeggen daaraan geen behoefte te hebben. Deze conclusie
kon in deel I niet worden getrokken. Wanneer men enkel uitgaat van het klassieke
model van volkssoevereiniteit, en de consensus onder volksvertegenwoordigers
luidt dat zij niet gedelegeerden maar vertrouwelingen zijn, is er namelijk geen enkel
argument om af te dwingen dat op regelmatige basis zodanige informationele `in-
put' aan het systeem wordt aangeleverd dat zijn creatieve en adaptieve vermogen
wordt gemaacimaliseerd. Men heeft toch immers mandaat gekregen van de kiezers?
Het principe van volkssoevereiniteit sluit een in zichzelf gekeerde politiek die blind
is voor (veranderingen in) de realiteit niet uit. Meer algemeen is het een misver-
stand dat het principe van volkssoevereiniteit automatisch ertoe zou leiden dat de
wezenlijke sociale conflicten en problemen in de politieke gemeenschap worden
aangepakt ofzelfs maar (h)erkend. Dat gebeurt alleen als een meerderheid dat wil,
als een meerderheid meent dat het - bijvoorbeeld uit welbegrepen eigenbelang -
verstandig is rekening te houden met de wensen van alle leden van de politieke ge-
meenschap. Alleen in dat geval is er reden om de wensen van alle burgers zichtbaar
te maken. (Men zou hierop kunnen tegenwerpen dat de dreiging bij de eerstvolgen-
de verkiezingen weggestemd te worden, politici toch zou moeten bewegen tot res-
ponsiviteit. Maar dit lost het probleem niet op. Die prikkelen politici slechts tot ge-
voeligheid voor dat segment van burgers dat redelijkerwijs beschouwd kan worden
als haar (potentiële) achterban, en niet tot responsiviteit voor alle burgers. Alleen
politici die zich - zoals Burke aanbeval - identificeren met het belang van de ge-
meenschap als geheel, zullen ook responsief willen zijn voor de wensen van zoveel
mogelijk burgers. )

Kortom, als de fundamentele opgave van de staat is dat hij conflicten zo goed
mogelijk pacificeert, moet hij voor de informatiegaring die nodig is om deze opti-
maal zichtbaar te maken, niet afhankelijk zijn van wie toevalligerwijs op dat mo-
ment de lege plek der macht bezet. Het is onzeker of die politici wel de professione-
le opvatting en politieke oriëntatie hebben dat ze dergelijke informatie willen
verzamelen. Integendeel, zoals verderop in dit proefschrift zal worden besproken,
zij hebben daar soms helemaal geen belang bij. Daarom moet deze informatie-
garing steviger verankerd zijn in de procedures van de democratie. Een adequate



i56 HET GEHEIM VAN DE BURGER

monitoring van ideeën en wensen van burgers, zou in feite beschouwd kunnen
worden als één van de principia van goed bestuur.

Goede kans dat deze conclusie sommige lezers tegen de borst zal stuiten. In de
praktijk van Nederlandse bestuursdepartementen kan dit voorstel makkelijk wor-
den geïnterpreteerd als een poging van de meer permanente bewoners van de staat
(de ambtenaren) om de bewegingsvrijheid van de tijdelijke passanten (de politici)
in te perken. Die laatsten verliezen voor een deel hun greep op de informatie die
uiteindelijk (mede) bepaalt aan welke problemen de politiek aandacht moet beste-
den en welke oplossingen reëel en haalbaar zijn. Die macht komt dus sterker bij
niet gekozen functionarissen te liggen. Is dat niet ondemocratisch? Trekt de vierde
macht hiermee niet een te grote broek aan? Nee. Ik noem drie redenen waarom, in
ieder geval in de huidige Nederlandse actualiteit, deze conclusie minder e~treem is
dan zij misschien lijkt.

~ een dergelijke `luisterplicht' van de staat zou een logisch complement zijn op
de informatieplicht die reeds bestaat. De strekking van de Wet openbaarheid
van bestuur is dat de staat bepaalde informatie actief moet verstrekken aan
burgers, en dat nagenoeg alle informatie van de staat passief openbaar is. Een
luisterplicht zou hierop een logische aanvulling zijn. Bovendien is de politiek
in veel gevallen reeds wettelijk verplicht bepaalde belangenvertegen-
woordigers te horen voordat zij een besluit mag nemen. Wanneer het nu zo is
dat men twijfelt aan de representativiteit van deze vertegenwoordigers, zou de
overheid volgens de geest van deze wetten dus eigenlijk aanvullende informa-
tie moeten vergaren met een meer representatief karakter;

~ men dient zich te realiseren dat als men ambtelijke beleidsmakers verbiedt zelf-
standig opinieonderzoek te doen, hen ook verboden moet worden met belangen-
groepen te overleggen, deskundigen te raadplegen, brieven van burgers te openen,
ofzelfs maar de krant te lezen. Het is terecht volledig geaccepteerd dat ambtenaren
zich, los van de democratie-opvatting van hun minister, zo goed mogelijk infor-
meren over wat er gaande is op hun beleidsterrein. Er is geen reden waarom plots
andere regels zouden moeten gelden als het opinieonderzoek betreft;

~ cruciaal: nergens is gezegd dat men ook moet doen wat er uit opinieonderzoek
blijkt. De stelling is dat valide en betrouwbare opiniegegevens de politieke
creativiteit kunnen stimuleren, niet minder maar ook niet meer. Uiteindelijk
bepaalt de politiek wat er gebeurt, niet de opinieonderzoeker of zijn ambtelij-
ke opdrachtgevers.~

24. Ook opinieonderzoek sluit negeren van de realiteit dus niet uit Het maakt de kans daarop
echter wel kleiner omdat het zichtbaar maakt wat voorheen wellicht niet eens werd waargenomen,
en er een zekere druk op de politici ontstaat zich in ieder geval op een andere wijze rekenschap te
geven van deze realiteit.
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Institutionalisering van omgevingsverkenning, bijvoorbeeld via opinieonderzoek,
is dus eigenlijk niet meer dan een rationalisering en systematisering van wat al lang
in het openbaar bestuur gebeurt. Politici die hun ambtenaren toch verbieden opi-
nieonderzoek te doen, zullen daarvoor waarschijnlijk politiek-strategische rede-
nen hebben. Mogelijk vrezen zij dat uit zulk onderzoek blijkt dat hun beleid weinig
maatschappelijke steun heefr, en zijn zij bang dat deze resultaten de media berei-
ken. Dit kunnen legitieme bezwaren zijn. De normatieve basis hiervoor is echter
een andere dan die centraal staat in dit hoofdstuk.

4 TOCQUEVILLE EN HET ZACHTAARDIG DESPOTISME

Tot nu toe ging dit hoofdstuk over horizontale gebrokenheid. In deze paragraaf
wordt de aandacht verlegd naar verticale gebrokenheid. Startpunt vormt het werk
van Aleacis de Tocqueville. Zoals besproken kan het idee van mensenrechten wor-
den beschouwd als het genererend principe van de democratische revolutie. Wat
zijn precies de maatschappelijke consequenties van dit gelijke recht voor iedere bur-
ger? Geen andere schrijver heeft zo diepgaand over gelijkheid en democratie nage-
dacht als Tocqueville in zijn beroemde tweedelige `Democratie in Amerika' uit i835
en i84o. Veel passages uit dit boek zijn zo mooi dat ik Tocqueville vooral zelfaan het
woord zal laten. De inzet van `Democratie in Amerika' maakt Tocqueville duidelijk
in zijn introductie:

"Tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten heeft van alle nieuwe dingen die mijn
aandacht trokken niets zo'n sterke indruk op mij gemaakt als de gelijkheid in le-
vensomstandigheden. Op het eerste gezicht al drong de machtige invloed die dit ge-
geven op het gehele maatschappelijk verkeer uitoefent, tot mij door. Het geeft een
heel bepaalde richting aan de algemene mentaliteit en aan de wetgeving. Het opent
nieuwe uitgangspunten voor de overheid; bij de massa veroorzaakt het een karakte-
ristiek gedragspatroon.

Spoedig kwam ik tot het inzicht, dat de invloed ervan veel verder reikt dan het poli-
tiek gebeuren en het terrein van de wetgeving. Het heeft niet minder vat op deburger-
lijke maatschappij dan op de zaken van staat; het schept algemeen verbreide opvattin-
gen, geeft vorm aan het gevoelsleven van de burgers, is aansprakelijk voor bepaalde
gewoonten en geeft een speciale draai aan al die dingen die het zelf niet veroorzaakt.

Naarmate ik de Amerikaanse maatschappij aan een wetenschappelijk onderzoek
onderwierp, leerde ik dan ook in de gelijkheid van levensomstandigheden met
steeds groter duidelijkheid - het genetisch principe erkennen, waarvan ieder afzon-
derlijk feit afgeleid scheen te zijn en waarop ik telkens weer stuitte als op een centraal
gegeven dat het eindpunt vormde van al mijn waarnemingen."'S

z5. Tocqueville (ZOO4), p. 63. Nota bene: waar Nederlandse vertalingen reeds beschikbaar waren,
heb ik die gebruikt. Dit zijn de citaten met voetnoot-verwijzingen naar de jaartallen 2004 en i993-
Bronnen zijn hier bloemlezingen van Kinneging respectievelijk Stouthuysen. De overige vertalin-

gen hebben een verwijzing naar 199o en zijn van eigen hand.
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Daarmee is het onderwerp helder gepresenteerd: Tocqueville wil niet slechts een
beschrijving geven van een democratisch politiek systeem, maar een analyse ma-
ken van de democratische samenleving als geheel. Net als Lefort beschouwd Toc-
queville democratie niet enkel als een specifieke politieke vormgeving, maar als
een maatschappijvorm. Op basis van de Amerikaanse ervaring wil Tocqueville les-
sen trekken voor de democratie die in Europa onvermijdelijk in opkomst is. Mede
daarom zet Tocqueville de democratie steeds af tegen de aristocratie, historisch ge-
zien de voorganger van de democratie. In een aristocratie is ongelijkheid de basis
van de maatschappelijke ordening. In de democratie daarentegen is niets zo sterk
als de passie voor gelijkheid, aldus Tocqueville.

"Ik ben ervan overtuigd dat democratische volkeren van nature de vrijheid gunstig
gezind zijn, dat ze er oprecht naar streven en dat ze er spijt zouden van hebben zo de
vrijheid opnieuw verloren ging. De gevoelens die ze ten aanzien van de gelijkheid
hebben ontwikkeld zijn echter oneindig heviger en hartstochtelijker. Hun voorkeur
gaat ongetwijfeld uit naar een situatie waar vrijheid en gelijkheid samengaan. Wan-
neer deze combinatie onmogelijk is, zullen ze echter verkiezen de gelijkheid te be-
waren, al moesten ze daarvoor in slavernij worden ondergedompeld. Ze zullen ar-
moede, verknechting en barbarij verdragen; alles, behalve een herinvoering van de
vroegere aristocratische verhoudingen."26

Deze voorkeur voor gelijkheid boven vrijheid wordt veroorzaakt doordat de voor-
delen van de gelijkheid direct zichtbaar en op korte termijn voelbaar zijn voor
iedereen, terwijl de voordelen van vrijheid minder onmiddellijk zichtbaar zijn, en
zich pas na verloop van tijd doen voelen. De paradox die Tocqueville nu consta-
teert, is dat naarmate de gelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen toe-
neemt, zij juist méér ongelijkheid zien. Wanneer zoals in een aristocratie ongelijk-
heid de regel is "springen zelfs de grootste ongelijkheden niet in het oog; maar
wanneer alles op bijna hetzelfde niveau is, wordt het geraakt door zelfs de kleinste
ongelijkheden. Daarom wordt het verlangen naar gelijkheid altijd onverzadelijker
naarmate de gelijkheid groter is."Z~ Uiteraard wil men die ongelijkheid wegnemen.
De Amerikaanse samenleving wordt volgens Tocqueville daarom gekenmerkt door
een voortdurend en koortsachtig streven naar méér, naar comfort en materiële
voorspoed. Steeds zijn de Amerikanen op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkhe-
den om hun onverzadigbare behoefte aan materiële geneugten te bevredigen.

Gelijkheid heeft ook grote invloed op het denken en voelen van de burgers in
een democratie. De mensen zijn minder dan in een aristocratie geneigd af te gaan
op de deskundigheid en het oordeel van anderen. Omdat iedereen elkaar als gelijk
beschouwt, is er geen reden meer om aan een ander intellectueel gezag toe te
schrijven. Echter, een mens kan niet alles zelf bedenken en uitvinden. In de dage-

z6. Tocqueville (i993), p. 46.
z7. Tocqueville (i99o), p. i38 (eigen vertaling).
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lijkse praktijk moet hij veel in kennis en opinies zonder verdere discussie voor waar
aannemen, anders valt er praktisch niet (samen) te leven. De vraag is dus niet óf er
een bepaalde intellectuele autoriteit bestaat in democratie, maar waar deze op rust.
De nieuwe autoriteit is volgens Tocqueville de publieke opinie.

"In een democratische ordening vormt de algemene opinie niet alleen de enige richt-
lijn voor het inzicht der individuen, maar zij heeft er een oneindig grotere invloed dan
in welke maatschappij ook. Op grond van hun onderlinge gelijkheid schenkt niemand
er geloof aan wat zijn buurman beweert. Diezelfde gelijkheid geeft hun evenwel een
bijna oeverloos vertrouwen in het oordeel van `alleman'. Het komt hun immers on-
waarschijnlijk voor, dat de waarheid niet bij de meerderheid zou te vinden zijn, aange-
zien allen dezelfde graad van verstandelijke ontwikkeling bezitten. Dezelfde gelijkheid
die een ieder onafhankelijk maakt van ieder van zijn medeburgers, levert het individu
geïsoleerd en zonder verweer uit aan het machtwoord van de helft plus een."z8

Druk en ongeduldig als men is, neemt men ook de tijd niet om lang na te denken.
In een democratie houden de mensen

... van algemene ideeën, omdat deze hen de moeite besparen bijzondere gevallen
te bestuderen [... ] Als zij na kort en oppervlakkig onderzoek denken een gelijkenis
te zien tussen bepaalde zaken, zetten zij hun speurwerk niet verder voort, en zonder
in detail te onderzoeken in hoeverre deze zaken overeenstemmen of verschillen,
worden zij haastig onder dezelfde formule gebracht, teneinde over te gaan naar een
ander onderwerp."Z9

Deze oppervlakkigheid strekt zich ook uit naar het taalgebruik. De voorkeur voor
algemene ideeën wordt weerspiegeld in voortdurend gebruik van generieke ter-
men en abstracte uitdrukkingen.

"Mensen die leven in democratische landen hebben [...] vaak veranderlijke gedach-
ten, en ze hebben brede begrippen nodig om deze te omvatten. Omdat ze nooit we-
ten of het idee dat ze vandaag uitdrukken geschikt zal zijn voor de nieuwe situatie
waarin zij zich morgen misschien bevinden, hebben zij een natuurlijke voorkeur
voor abstracte termen. Een abstracte term is als een doos met een dubbele bodem;
men kan naar eigen wens ideeën erin doen, en deze weer eruit halen zonder dat
iemand het ziet."3o

Naarmate de sociale condities gelijker worden, worden ook de opinies van mensen
gelijker. Ze hebben immers dezelfde dingen geleerd, leiden hetzelfde leven, en staan
voortdurend met elkaar in interactie. Een innovatieve geest zal daarom moeilijk
voet aan de grond krijgen. Mensen hebben de tijd niet naar hem te luisteren, en zijn
bovendien niet geneigd aan een ander intellectueel gezag toe te kennen. Hoewel de

z8. Tocqueville (zoo4), p. 146.
z9. Tocqueville (1990), p. 30 (eigen vertaling).
30. Tocqueville (i99o), p. 7z (eigen vertaling).
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invloed van het individu op de geest van de democratische mens dus klein is, is de
macht van de massa juist zeer groot. In een aristocratie kunnen mensen met een af-
wijkende mening zich terugtrekken in hun eigen kring, en daar volharden in hun
eigen mening. Die mogelijkheid bestaat echter niet in een democratie; daar bestaat
geen eigen kring. Wie een afwijkend standpunt inneemt, staat al snel volledig alleen.
Hij zal daarom snel geneigd zijn te concluderen dat hij het kennelijk toch verkeerd
zag en zijn mening aanpassen (zie hierover echter ook hoofdstuk 7). Gevolg van
deze druk van de publieke opinie is dat in een democratie de meningen niet snel
zullen veranderen. Treedt er desondanks toch geleidelijk een verandering in opinie-
klimaat op, dan komt dat niet doordat men de discussie aangaat, maar juist doordat
een discussie uitblijft, en bepaalde opinies domweg afsterven.

Hiemee is overigens niet gezegd dat democratieën statisch zijn, integendeel,
alles is voortdurend in beweging. Enerzijds veranderen mensen snel van mening,
vanwege hun behoefte zich steeds aan te passen aan de omstandigheden en daarin
kansen te benutten en door het gebrek aan stevige intellectuele ankerpunten. Maar
anderzijds hebben deze veranderingen nooit een revolutionair karakter; zij betref-
fen altijd zaken van secundair belang. Als de gemoederen té verhit raken, ontstaat
namelijk de angst voor revolutie, en doet iedereen concessies teneinde die ramp te
voorkomen. Mensen in een democratie hebben een duidelijke afkeer van revolu-
tie, omdat zij geheel gericht zijn op het verwerven van eigendom en welvaart, ter-
wijl door een revolutie juist het gevaar ontstaat dat het eigendom hen wordt afge-
nomen. Revolutie is bovendien buitengewoon slecht voor de handel. Kortom,
ondanks haar schijn van continue actie en beweging, is democratie uiteindelijk een
conservatieve samenlevingsvorm.

"Als ik bezit zo in beweging zie en de liefde voor bezit zo ongedurig en hartstochtelijk
is, kan ik niet anders dan vrezen dat mensen op het punt aankomen dat zij elke nieu-
we theorie als een gevaar zien, iedere vernieuwing als hinderlijke last, en iedere socia-
le vooruitgang als een eerste stap richting revolutie, en dat zij in het geheel weigeren
nog in beweging te komen, uit angst te ver meegesleept teworden. Ikvrees dat zij zich
uiteindelijk liever zozeer overgeven aan een bange liefde voor huidige geneugten dat
het belang van hun toekomst en dat van hun nageslacht uit hun zicht verdwijnt, en
dat zij liever gewillig de loop van hun lotsbestemming volgen dan dat ze, wanneer dat
nodig is, een plotse en krachtige inspanningverrichten voor een hoger doel.

Men gelooft dat moderne samenlevingen iedere dag van aanzien veranderen,
maar ik ben bang dat zij uiteindelijk te onveranderlijk vastliggen in dezelfde institu-
ties, dezelfde vooroordelen, dezelfde gewoonten, zodat de mensheid wordt tegenge-
houden en zichzelf begrenst; dat de geest voor eeuwig heen en weer zal slingeren
zonder ooit nieuwe ideeën te creëren; dat de mensen hun tijd verspillen met eenza-
me en steriele bewegingen, en dat, hoewel voortdurend in beweging, de mensheid
niet meer vooruit zal komen. "j'

3i. Tocqueville (i99o), p. zi9 (eigen vertaling).
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Voor politiek ofhet algemeen belang hebben de inwoners van een democratie vol-
gens Tocqueville geen tijd meer. In een democratie zijn ieders gevoelens vooral op
hemzelf en zijn familie en vrienden gericht. Men snijdt zich los van de gemeen-
schap en trekt zich terug in de kleine kring van zijn naasten. Daardoor kan alle
macht zich concentreren in de staat, en zal deze weinig tegenstand ondervinden
zolang hij maar zorgt voor materiële voorspoed en bovenal: rust en orde. Deze
concentratie van macht wordt nog eens bevorderd doordat in een democratie
iedereen zo gruwt van ongelijkheid en privileges voor anderen.

"Deze onuitroeibare, steeds verder aangewakkerde haat, die een democratisch volk
opzet tegen de kleinste privileges, is zeer gunstig voor een geleidelijke concentratie
van alle macht in één vertegenwoordiger van de staat. De soeverein, noodzakelijker-
wijs en onomstreden boven alle burgers geplaatst, wekt hun afgunst niet op, en ieder
gelooft dat hij zijn gelijken de voorrechten afneemt die hij deze soeverein toestaat.
De mens in democratische tijden gehoorzaamt slechts met extreme tegenzin zijn
buurman, die zijn gelijke is; hij weigert superieur inzicht aan zo'n persoon toe te
kennen; hij wantrouwt zijn oordeel en beziet zijn macht met jaloezie, hij vreest en
veracht hem; hij houdt ervan hem steeds weer de s;emeenschappelijke afhankelijk-
heid te doen voelen van beide aan dezelfde mecster."3~

Dit bevordert dat de macht zich zal centraliseren. En als het dan ook nog eens zo is
dat deze centrale macht door henzelf is aangesteld en hun wensen representeert,
kent hun vertrouwen werkelijk geen grenzen, omdat ze denken wat de staat hen
oplegt in feite zelfopgelegd is. Aan het slot van zijn boek mondt één en ander uit in
een samenvattende passage die meer faam heeft verworven dan alle andere 80o pa-
gina's van het boek bij elkaar, namelijk die waarin Tocqueville beschrijft hoe de-
mocratie kan resulteren in een fluwelen tirannie. De passage verdient het uitge-
breid geciteerd te worden:

"Ik vraag mij af, welke de trekken zijn waaronder de tirannie weer een nieuwe ge-
stalte zou aannemen. Ik zie dan voor me een ontelbare massa van in alle opzichten
gelijke mensen, die heel egocentrisch bezig zijn met het rusteloos najagen van de on-
beduidende, burgerlijke genoegens waar zij hun hart op gezet hebben. Ieder op
zichzelf genomen vormt een eigen wereldje waarbuiten het lot der anderen zich vol-
trekt: zijn gezin en zijn kennissen betekenen voor hem de mensheid, want ofschoon
hij zich beweegt tussen zijn medemensen, hij neemt ze nauwelijks waar; hij is met
hen in voortdurende aanraking zonder dat zij hoegenaamd iets voor hem beteke-
nen. Zijn bestaan wordt begrensd door eigen persoon en belangen. Een vaderland
kent hij niet meer, hoogstens een familieband.

Boven al deze egocentrische individuen torent een enorm bevoogdend machts-
apparaat als enige instantie. die hun welzijn garandeert en hen van de wieg tot het
graf begeleidt. Het is allesomvattend, voorziet en regelt alles tot in details en wel met
fluwelen handschoenen. Er zou een vergelijking te maken zijn met de verhouding

32. Tocqueville (i99o), p. 244 ( eigen vertaling).
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ouders-kinderen, als het zijn doel zou zijn de mensen tot mondigheid op te voeden.

Het tegendeel is waar: het probeert de onderdanen hopeloos gefixeerd te houden in

een staat van onmondigheid. Het stelt het op prijs, dat zij een aangenaam leven heb-

ben, als hun gedachten en verlangens zich maar niet richten op iets anders dan hun

welverzorgd bestaan. Het spant zich graag in voor hun welvaren, mits het zelf mag

uitmaken waarin dat bestaat en het zelf de enige instantie blijft om dat welvaren tot

stand te brengen. Het verschaft alle voorzieningen voor hun veiligheid, voldoet aan

al hun behoeften, neemt de leiding van de belangrijkste zaken over, baant de wegen

voor de ontplooiing van hun energie, geeft regels voor erfopvolging en boedelschei-

ding. Het ontbreekt er nog maar aan, dat het de burger volledig de taak uit handen

neemt zelf nog te denken en hem ontlast van de moeite adem te halen.

Zodoende wordt het inzetten van eigen oordeelskracht op den duur een nuttelo-

zer en telkens zeldzamer voorkomende bezigheid. De reikwijdte van de individuele

wilskracht raakt tellcens minder ver; eenieder beschikt ten slotte ternauwernood

over de eigen persoon. De onderlinge gelijkheid heefr de mensen hiertoe gedispo-

neerd. Zij werden erop ingesteld dit alles maar te verdragen; ja, dit zelfs te beschou-

wen als iets weldadigs.
De hoogste bestuursinstantie begint met ieder individu aan haar macht onderda-

nig te maken en wanneer dat proces naar haar zin is voltrokken, maakt zij zich mees-

ter van de samenleving als zodanig. Zij overkoepelt die met een net van ingewikkelde,

gedetailleerde, gelijkvormige verordeningen, waardoor zelfs de meest originele en

wilskrachtige geesten ingesponnen en met de grote massa gelijkgeschakeld worden.

De persoonlijke energie wordt niet zozeer vernietigd als ingeschakeld en gemanipu-

leerd. Zelden wordt iemand gedwongen iets te doen, maar wel worden aan persoon-

lijke activiteiten belemmeringen in de weg gelegd. Niets wordt met geweld in de pan

gehakt; er wordt gewoonweg voor gewaakt, dat er geen eigen initiatief de kop op

steekt. Dit systeem hangt niet de tiran uit, maar maakt de mensen monddood, weife-

lend en willoos en bereikt daardoor, dat een heel volk niet meer voorstelt dan een

troep angstige en tegelijk vlijtige schapen met de regering als de zorgzame herder. 33

[...]

Onze tijdgenoten worden onophoudelijk gedreven door twee strijdige hartstochten:

ze willen geleid worden en ze willen vrij blijven.34 Omdat hij nu van geen van beide

neigingen kan afkomen, wringt hij zich in allerlei bochten om tegelijkertijd de een

33. Tocqueville (zoo4), p. i9o-i9z.
34. Tocqueville (i99o), p. z68 (eigen vertaling, accentuering toegevoegd). Deze zinsnede zal een

belangrijke rol spelen in het vervolg van dit boek. Letterlijk staat in het origineel: "Nos contempo-

rains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies: ils sentent le besoin d'être conduits

et I'envie de rester libres. " Verschillende vertalers geven hiervoor de volgende vertaling: "De mens

van deze tijd wordt onophoudelijk belaagd door twee elkaar vijandige neigingen. Hij wil graag zijn

vrijheid hebben, maar tevens loopt hij gewillig aan andermans leiband." (vertaling van De Valk in

Tocqueville, zoo4, p.t9ilz); "De hedendaagse mens wordt door twee tegengestelde hartstochten ge-

dreven: enerzijds wil hij graag vrij zijn, maar anderzijds voelt hij de noodzaak om zich door ande-

ren te laten leiden." (vertaling van Stouthuysen in Tocqueville, i993, p. to3); "Our contemporaries

are constantly excited by two conflicting passions: they want to be led, and they wish to remain

free." (Henry Reeve tekst in Tocqueville, i994. p- 3i9).
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en de ander te bevredigen. Hij kwam zo tot de vondst van een centraal, almachtig en
bevoogdend gezag, door hemzelf gekozen. Centralisatie van het staatsgezag en
volkssoevereiniteit werden gecombineerd. Als een doekje voor het bloeden troost
hij zich over die bevoogding met de gedachte, dat hij zijn betuttelaars zelf uitgeko-
zen heeft.35 Ieder individu duldt dat men hem ketent, omdat hij ziet dat het noch een
mens noch een klasse, maar het volk zelf is dat het andere eind van de ketting vast-
houdt. In dat systeem verlaten de burgers slechts korte tijd hun afhankelijke positie
teneinde een meester aan te wijzen, om vervolgens daarin terug te keren."36

Gesteld tussen de keuze de soevereiniteit te leggen bij een verlicht despoot ofbij het
volk als geheel, geeft Tocqueville de voorkeur aan dat laatste. Dat is minder verne-
derend. Men kan dan tenminste nog geloven dat het uiteindelijk zichzelf is aan wie
men gehoorzaamt. Bovendien, door míddel van verkiezingen, kunnen burgers in-
terveniëren in de meer belangrijke zaken.

Welnu, deze situatie van een zachtaardig despotisme is weliswaar een zeer
reëel gevaar van `democratische tijden', maar heeft zich in Amerika niet gereali-
seerd. Daar is juist sprake van een vruchtbare democratie. Hoe dat kan? Welke les-
sen hieruit te leren? Ook hier heeft Tocqueville enige beroemde passages aan ge-
wijd, maar die komen in hoofdstuk io aan bod. Ook is het op deze plaats nog te
vroeg om in te gaan op de relevantie van Tocqueville voor mijn betoog over opi-
nieonderzoek. Eerst wil ik kort bespreken hoe de verhouding tussen staat en bur-
gers zich verder ontwikkelde.37

35. Tocqueville (zoo4), p.19z.
36. Tocqueville (t99o), p. 268 (eigen vertaling).
37. Enkele paragrafen terug werd beschreven dat volgens Lefort de politieke orde haar oorsprong
vindt in het syrrtbolische, en niet in het reële. Bij Tocqueville daarentegen ontstaat democratie juist
uit de gelijkheid van bestaanscondities. Het genererend principe van de democratie ligt dus in een
bepaalde maatschappelijke werkelijkheid en niet in één ofander idee of symbolische orde. Hoe zit
dat nu? Opgemerkt moet worden dat Tocqueville hierin niet erg consequent is. Elders zegt hij na-
melijk dat één van de redenen dat in Amerika de democratie kon ontstaan, ligt in de politieke
ideeën die de Engelse migranten die Amerika stichtten met zich meenamen. Zij importeerden
reeds het idee van vrije instituties en het democratisch principe. Bovendien stelt Tocqueville dat de
(materiële) onafhankelijkheid die resulteert uit gelijke bestaanscondities, de voedingsbodem
vormt waarop de instinctieve drang tot politieke onafhankelijkheid en vrijheid kan opbloeien, en
daarmee de basis vormt voor vrije instituties en de idee van volkssoevereiniteit. De steeds groter
wordende sociale gelijkheid dwingt politieke gelijkheid aE Wat bij Tocqueville dus door elkaar lijkt
te lopen, is enerzijds de empirisch-sociologische feitelijkheid van toenemende gelijke sociale con-
dities en fragmentarisering, en anderzijds de symbolische realiteit van de idee van democratische
rechten en vrijheid. Beide staan met elkaar in wisselwerking, en uit deze wisselwerking ontstaat het
democratisch regime. De samenleving is zowel product als producent van de politieke orde. Overi-
gens is dit maar één van de vele inconsistenties van 'Democratie in Amerika'. Het boek zit vol te-
genspraken en paradoxen. Onder andere Lefort en Ankersmit hebben daarop gewezen. Zie hier-
voor Lefort (i986) en Ankersmit (t996).
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5 DE STAAT VERSUS DE BURGERS: DRIE MAAL EEN NIEUW MAATSCHAPPELIJK

CONTRACT

Tocqueville schetst het beeld van een soort haat-liefde verhouding tussen burgers
en de staat. Mensen willen vrij zijn maar ook geleid worden. Hoe ontwikkelt zich
nu de verhouding tussen beide? Terug van Amerika naar het oude continent. Vol-
gens Ankersmit is een gevolg van de democratische revolutie dat burger en staat
elk hun eigen idioom ontwikkelen. Van oudsher spreekt de staat de taal van de on-
overzichtelijke politieke jungle waar eerst de absolute vorst en later de gekozen po-
litici hun weg doorheen probeerden te kappen. De taal van de burgers daarentegen
vond zijn oorsprong in de private sfeer die met de Franse revolutie kon ontstaan, te
weten de eigen leefwereld van burger en de i8e-eeuwse discussiesalons. De demo-
cratie maakte het mogelijk privé-opvattingen te ontwikkelen, er een eigen wereld-
beeld en moraliteit op na te houden. Hiermee brak het tijdperk aan waarin "iedere
burger een door zijn eigen wereldbeeld ingegeven opvatting heeft over wat `ze'
zouden moeten doen. En aldus ontstond ook die sinds de Verlichting tot op de
huidige dag voortdurende oppositie tussen de staat, die onvermijdelijk vuile han-
den maakt, en een steeds wisselende groep van `intellectuelen' die de staat steeds de
maat namen met hun tot een wereldbeeld uitgedijde moraliteit van de huiska-
mer."38 Elk idioom heeft echter alleen zin en betekenis binnen zijn eigen context.
De dialoog tussen staat en burgerij is daarom een `dialoog tussen doven'.

De verhouding tussen staat en burgerij die hieruit resulteerde, karakteriseert
Ankersmit als `living apart together'. Aan de ene kant leeft men samen: de burger
slaagde erin de staat van seculiere God te reduceren tot aardse verzekeringsmaat-
schappij, en hem te verplichten zijn optreden aan te passen aan de dimensies van
de huiskamer. De staat op zijn beurt wist binnen te dringen in die huiskamer door
de schijnbaar onbelangrijke problemen van het alledaagse huishouden te definië-
ren als economie. Daardoor kregen die op het eerste gezicht nietige problemen
plots een groot belang voor de gemeenschap, en dat rechtvaardigde bemoeienis
van de staat. Maar aan de andere kant leeft men gescheiden en vermijden staat en
burgers elkaar. Zij gaan bij voorkeur elk hun eigen gang, en het systeem van repre-
sentatieve democratie maakt dat mogelijk. Ankersmit waardeert deze wederzijdse
vermijding positief. Een te sterke staat zal zoveel macht over de samenleving krij-

gen dat hij despotisch wordt. De burger heeft dan enkel plichten, en elke autono-
me ontwikkeling in de burgerlijke samenleving wordt in de kiem gesmoord. An-
dersom, een te agressieve burgerlijke samenleving leidt tot een machteloze staat

die geen enkel besluit meer kan nemen. In zo'n samenleving kent de burger enkel
rechten. Dit kan uiteindelijk uitmonden in anarchie. Juist wanneer beide partijen
sterk zijn ontwikkeld en een goede tegenmacht op elkaar kunnen vormen, maar zij
elkaar tegelijkertijd min of ineer mijden, kan een gezond evenwicht bestaan.

38. rlnkersmit (i997), p. z2i.
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Echter, belangrijker nog acht Ankersmit dat als burgers te zeer betrokken ra-
ken bij de politiek, zij niet meer de afstand kunnen innemen die noodzakelijk is
voor een goed oordeel over de politiek. Net zoals men een schilderij het best kan
beschouwen wanneer men er niet slechts enkele centimeters vanaf staat maar op
enige afstand, vergt een goed oordeel over de prestaties van de staat als geheel ook
enige distantie. Wie te dichtbij staat, laat zich meeslepen door die details waarmee
hij zich intensief heeft ingelaten. Hij is tot op zekere hoogte onderdeel van (een
deel van) de politiek geworden. "Eerst dankzij die afstand en die onverschilligheid
wordt die politiek als zodanig zichtbaar en is het politieke oordeel mogelijk. On-
verschilligheid is daarom de bodem waaruit het politieke oordeel en, in een vol-
gende fase, politieke betrokkenheid eerst op kan bloeien."39 De wederzijdse voor-
delen van deze combinatie van politieke arrangementen en vermijding
concretiseerden zich vooral in de moderne welvaartsstaat. Dit compromis zou be-
schouwd kunnen worden als een stilzwijgend contract tussen staat en burgers, en
wel als volgt: de burger neemt genoegen met politieke rechten die zich beperken
tot het vierjaarlijkse stemrecht, en laat toe dat de staat zich de details van de huis-
houding toeëigent. Als tegenprestatie biedt de staat hen de (financiële) zekerheid
van de welvaartsstaat. Verder laten ze elkaar met rust.

Blijft dit altijd goed gaan? Volgens Ankersmit kan de representatieve demo-
cratie in groot - potentieel dodelijk! - gevaar komen als er een conflict ontstaat
tussen staat en burgers. Het grote probleem met de representatieve democratie is
namelijk dat deze is ontworpen om horizontale conflicten tussen groepen burgers
hanteerbaar te maken en op te lossen. De representatieve democratie is echter ten
principale ongeschikt om verticale conflicten tussen de burgers en de staat op te
lossen. Er bestaat geen instantie die in een dergelijk verticaal conflict kan bemidde-
len en het in goede banen kan leiden. Voorkomen van dit conflict is dus van het al-
lergrootste belang.

Het is noodzakelijk een kanttekening te maken bij de preoccupatie van Tocqueville
met het principe van gelijke condities en de concentratie van Ankersmit op de wel-
vaartstaat. In beide gevallen gaat het om distributieve problemen van materiële aard
als belangrijkste aangrijpingspunt van en legitimatie voor de verhouding tussen
burgers en staat. Deze focus doet echter geen recht aan de huidige overweldigende
aandacht voor een immaterieel goed: veiligheid. In een artikel uit i995 stellen Bou-
tellier en Van Stokkom dat de verzorgingsstaat geleidelijk plaats maakt voor wat zij
de veiligheidsstaat noemen. Volgens beide auteurs is de gevoeligheid van burgers
voor onveiligheid en risico tegenwoordig groter dan ooit. De bedreigingen zijn tal-

39. Ankersmit (i997), p.155, accentuering in origineel. Overigens laat dit alles volgens Ankersmit
onverlet dat de terreinen van staat en samenleving wel op elkaar moeten worden afgestemd, bij-
voorbeeld via het mechanisme van verkiezingen.
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loos: onveiligheid op straat, criminaliteit, migratie, drugs, aids, milieuvervuiling,
terrorisme. Zij wijzen op een paradox: nog nooit was de zekerheid zo groot, maar de
gevoelens van onveiligheid blijven toenemen. "Het wegvallen van oude zekerhe-
den, het opkomen van nieuwe reële bedreigingen en de drang tot behoud van de
eigen welvaart creëren een optimale voedingsbodem voor de ontwikkeling van een
staat die aan de belofte van veiligheid zijn legitimiteit ontleent."4o Doel van de veilig-
heidsstaat is daarom risico's en onzekerheden te beheersen en bedreigingen te voor-
komen. En zoals in de verzorgingsstaat zich steeds nieuwe noden ontwikkelden
waarin de overheid diende te voorzien, zo dreigt in de veiligheidsstaat `een inflatie
van angsten en gevoeligheden'. Zoals de verzorgingsstaat uitgroeide tot een `markt
van welzijn en geluk', zo kan ook de veiligheidsstaat leiden tot een voortdurend
groeiende articulatie en exploitatie van angsten en ongenoegens.

Boutellier en Van Stokkom sluiten in hun analyse expliciet aan op het beken-
de boek van Ulrich Beck over de risicomaatschappij.4' Zijn stelling is dat moderni-
sering en technische ontwikkeling zo'n hoge vlucht hebben genomen, dat zij de ri-
sico's die ze produceren niet meer kunnen beheersen. Beck doelt hier met name op
atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico's. Volgens Beck
gaan sociale conflicten in onze samenleving steeds minder over de verdeling van
welvaart en steeds meer over de verdeling van risico's. Het draait niet langer om de
`distribution of goods' maar om de `distribution of bads.' Bij Beck ligt de nadruk
sterk op anonieme niet-menselijke risico's en onveiligheid van technologische of
ecologische aard. Boutellier en Van Stokkom, (destijds) beiden werkzaam in de
criminologische hoek, richten zich meer op onveiligheid die rechtstreeks voort-
vloeit uit concreet gedrag van anderen, zoals bedreigend ofcrimineel gedrag. "Op-
vallend is dat de burger tegenwoordig niet zozeer bescherming eist tegen de staat,
maar tegen medeburgers door de staat," aldus Boutellier in een latere publicatie.42

De grotere behoefte van burgers aan veiligheid en zekerheid is echter maar het
halve verhaal. De staat wordt evenzeer gedreven door toenemende aandacht voor
preventie en risicoreductie. Boutellier en Van Stokkom halen de Franse filosoof

Slama aan, die hierover begin jaren '9o publiceerde. Slama beschrijft hoe de steeds
hogere veiligheidsmaatstaven die de staat aanlegt (verkeersveiligheid, normen
voor veilig voedsel, gezonde levensstijl, enzovoort) ertoe leiden dat allerlei regels

en voorschriften in het leven van burgers ingrijpen nog vóórdat zij ook maar enige
misstap hebben kunnen begaan.

"Uiteindelijk streeft men een samenleving na waarin het sociaal verkeer de mensen

zo weinig mogelijk kost. Conflicten of leed moeten hoe dan ook voorkomen wor-

den. Het is een denkwijze die de idee van veiligheid en preventie tot aan het uiterste

40. Boutellier en van Stokkom (t995)~ P- to5, accentuering WLT.

4t. Beck (t99z).
4z. Boutellier (zooz), P.7, zijn accentuering.
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doordrijft. [...] Veiligheid is in onze samenleving een ware religie geworden. Men
begint met een waarschuwing op de pakjes sigaretten; men eindigt met een verbod.
Niets garandeert ons dat we op een dag niet wettelijk verplicht worden bij tocht een
das om te doen; bronchitis is tenslotte een belangrijke doodsoorzaak."~3

Het is een Foucauldiaans beeld dat Slama schetst. Het verlangen naar beheersing
leidt tot een groei van politie en andere controle-agentschappen, tot systematisch
voorspellen van gedrag en classificeren van mensen overeenkomstig het risico dat
zij weerspiegelen. Het is een regime van experts, van de medicus, de technoloog en
de sociale wetenschapper. Deze zijn niet kwaadwillend, integendeel, zij worden ge-
dreven door oprechte bezorgdheid over het welzijn van de burgers. Dit preventie-
regime ondergraaft echter de eigen verantwoordelijkheid van mensen en hun
vaardigheid conflicten onderling op te lossen. Wie zich op voorschriften beroept,
hoeft immers niet meer met de ander in gesprek te gaan. De strenge rookverboden
komen in plaats van het `We komen er samen wel uit' van de tabaksindustrie. Al-
dus schept de preventiestaat een zachtaardig despotisme dat veiligheid, hygiëne,
gezondheid en duurzaamheid tot ultieme principes heeft verheven. Na de verzor-
gingsstaat is de preventieve staat gekomen. "Die zorgt niet alleen voor de burger,
maar anticipeert ook op alle conflictieve situaties waarin deze terecht zou kunnen
komen. De eerste was een moeder voor haar kinderen; de laatste een moeder die
haar kinderen opsluit uit angst dat ze domme dingen gaan doen."

De parallel van bovenstaande alinea's met Tocqueville is treffend. Bij Tocque-
ville doet zich de paradoxale situatie voor dat naarmate de gelijkheid toeneemt de
tolerantie voor ongelijkheid afneemt. Boutellier en Van Stokkom betogen dat nog
nooit de zekerheid zo groot was, terwijl de beleving van onveiligheid blijft toene-
men. En zowel toen als nu dreigt een zachtaardig despotisme in de vorm van een
staat die alles dichtregelt, en afbraak van de burgerlijke zelfredzaamheid. Nu lijkt
het mij onjuist om te stellen dat de veiligheidsstaat in plaats komt van de verzor-
gingsstaat. Het is eerder een toevoeging, een extra laag die bovenop de verzorgings-
staat komt. Ook de suggestie dat het een nieuw fenomeen betreft is historisch gezien
natuurlijk incorrect. Garanderen van veiligheid is van oudsher juist kerntaak bij
uitstek van de staat. Nieuw is veeleer de omvang van het terrein waarop men veilig-
heid verwacht, en waartoe de preventieve zorg van de overheid zich uitstrekt. Hoe
het ook zij, essentieel is dat verzorgingsstaat en veiligheidsstaat één principe gemeen
hebben: bescherming van burgers tegen de grillen van Fortuna. Dit brengt ons weer
bij het contract tussen staat en burgers. Als we de redenering van Ankersmit door-
trekken, dan heeft de staat zijn greep op de private sfeer nog verder uitgebreid met
beroep op volksgezondheid en sociale veiligheid. Deze schijnbaar onbelangrijke bij-
zaken worden nu opeens ook zaken van grote importantie, hetzij omdat zij een de-
pendance blijken van de economie (ongezonde levensstijl leidt bijvoorbeeld tot

43. interview NRCIHandelsblad, i4 mei i993.
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hoge kosten voor gezondheidszorg), hetzij om andere redenen, bijvoorbeeld uit
naam van de moraliteit (hoge aantal verkeersslachtoffers is onaanvaardbaar). Dit
rechtvaardigt actieve bemoeienis van de staat. Het sociaal contract luidt dus nu: de
staat krijgt toegang tot deze nieuwe sector van het dagelijks gedrag der burgers; als
tegenprestatie verheft hij veiligheid en risicoreductie tot topprioriteit, erkent hij als
het ware een onvervreemdbaar recht op veiligheid.

Hoe is het momenteel gesteld met de verhouding tussen staat en burgers? Kort na
zijn aantreden publiceerde de regering Balkenende II de kabinetsvisie `Andere over-
heid' (die tevens fungeert als kabinetsstandpunt op het advies `Bevrijdende kaders'
van de RMO waarover in het vorige hoofdstuk werd geschreven.) In dit stuk bepleit
de regering een herijking van de rolverdeling tussen overheid en burgers, want de
huidige rolverdeling is volgens haar niet meer van deze tijd. "De burger heeft ver-
wachtingen van de overheid die niet waargemaakt kunnen worden, terwijl de over-
heid op haar beurt eveneens uitgaat van een weinig realistisch burgerschapsconcept.
Door dit alles is de legitimatie van veel overheidshandelen aangetast."~ Elders heet
het dat de overheid zich heeft ontwikkeld tot een `albedil' die eigenhandig alle kleine
en grote problemen in de samenleving moest en ook wilde oplossen.45 Gelukkig zijn
volgens het kabinet de voorwaarden aanwezig voor een nieuwe rolverdeling waarin
de staat minder regelt en de burger meer eigen verantwoordelijkheid krijgt. De afge-
lopen decennia ontwikkelde zich namelijk een "door de bank genomen goed opge-
leide, zelfbewuste en mondige burger die goed in staat is zelfstandige keuzes te ma-
ken."~ Ons land kent een zeer vitale civil societ}; de doorsneeburger blijkt "over een
groot vermogen tot zelforganisatie te beschikken."47 Echter:

"In zijn verwachtingen van de overheid blijkt de doorsnee burger [...] nog niet zo

geëmancipeerd. Hij gaat nog steeds uit van een paternalistische overheid, hoewel de

overheid in de afgelopen decennia ook op een aantal terreinen is teruggetreden. In

deze benadering wordt de modale burger vaak ook gesterkt door een overheid die

zich paternalistisch opstelt."~

Door de torenhoge verwachtingen wordt het voor de overheid moeilijk om prioritei-
ten te stellen ten aanzien van overheidsinterventies. Daardoor komt goede uitvoering
van haar echte kerntaken in de verdrukking, zoals zorg voor de zwakkeren en garan-
deren van veiligheid. Hierin ligt het uiteindelijke doel van visie en actieprogramma:
door beperking van gedetailleerde overheidsbemoeienis met de samenleving ruimte
vrijmaken die kan worden ingezet om de echte kerntaken beter te verrichten.

44. Kabinet Balkenende II (2003), p. i~z.

45. Kabinet Balkenende II (zoo3b), p. 3.
46. Kabinet Balkenende II (2003), p. 5.
47. Kabinet Balkenende II (zoo3), p. 6.
48. Kabinet Balkenende II (2003), p. 6.
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Het verstoorde evenwicht moet dus worden hersteld. Dit vraagt om "een bur-
ger die zelfredzaam, mondig en betrokken is, hetgeen zich niet in de eerste plaats
uit in het indienen van tegen de overheid gerichte eisen, klachten en beroepen,
maar veeleer in maatschappelijke zelforganisatie en initiatieven."4y Natuurlijk kan
de staat niet afdwingen dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar
hij zal de burgers wel daarop aanspreken. Overigens realiseert het kabinet zich "dat
niet alle burgers zelfredzaam zijn en sommige burgers minder mondig zijn dan an-
dere. Voor die groepen heeft de overheid een taak om hun belangen te borgen."So
Maar ook de overheid moet veranderen. Zij moet meer ruimte bieden aan burgers
en hun organisaties om zelfzaken ter hand te nemen. In plaats van een intensieve
en gedetailleerde sturing zal de overheid zich meer moeten concentreren op globa-
le kaderstelling, gecombineerd met meer horizontale verantwoording. Ook bur-
gers en hun organisaties moeten een belangrijke rol in de publieke controle gaan
vervullen.5~ "Deze herformulering van rollen leidt ertoe dat overheid en burgers als
het ware een nieuw maatschappelijk contract met elkaar sluiten," aldus het kabi-
net.52 Dat betekent dat:

"...burgers en hun organisaties meer zelf zullen moeten doen en minder op de over-
heid kunnen leunen, terwijl diezelfde civil society meer mogelijkheden krijgt om
naar eigen inzicht, zonder directe overheidsinmenging, te functioneren. Bovendien
krijgen de burgers te maken met een overheid die ten aanzíen van haar kerntaken
betere prestaties levert en die hen directer bij de daarvoor in aanmerking komende
delen van het beleidsproces zal betrekken."53

Aldus de regering. Ogenschijnlijk staat haar visie diametraal tegenover die van
Tocqueville. De laatste meende dat de staat het liefst de burgers gescheiden houdt
en hun leven volledig regelt, en dus graag de rol van almachtige ouder speelt. Bij
het kabinet Balkenende II ligt de situatie exact omgekeerd; men zou graag zien dat
burgers meer zélf regelen en organiseren, en niet voor alles de blik vragend naar de
overheid wenden. Toch is hier geen sprake van een tegenstelling in doelen, maar
slechts een tegenstelling van middelen. De kabinetsvisie is geen `zelfinoordactie'
van de staat, maar heeft juist tot doel de staat uiteindelijk te versterken, namelijk
door herwinnen van effectiviteit en legitimiteit. In beide gevallen staat het zelfbe-
houd van de staat dus voorop. Alleen de strategieën zijn diametraal tegenover-
gesteld.

49. Kabinet Balkenende II (zoo3), p. 7.
50. Kabinet Balkenende II (zoo3), p. 8.
5i. Daarbij denkt het kabinet concreet aan een reeks van instrumenten als klantenpanels, kwali-
teitshandvesten en benchmarking (Kabinet Balkenende II, zoo3, p. i4).
52. Kabinet Balkenende II (zoo3), p. 9.
53. Kabinet Balkenende II (zoo3), p. it.
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ó I3ESPREKING

Het werk van Tocqueville en de verhalen over de ontwikkeling van de democratie,
de verzorgingsstaat, veiligheidsstaat en `Andere overheid', geven aanleiding tot een
aantal opmerkingen en conclusies. Eerst echter nog twee opmerkingen over hori-
zontaal conflict.

Ten eerste, enige paragrafen terug werd beschreven dat volgens Lefort in elke
samenleving zich een ideologie ontwikkelt die tot functie heeft om de verdeeldheid
in de samenleving te verhullen, de sociale en politieke orde als natuurlijk voor te
stellen, en het nieuwe te herinterpreteren in termen van het bekende. Ik heb daar-
aan toegevoegd dat ook vanuit epistemologische motieven valt te beredeneren dat
de collectieve verbeelding een zekere traagheid heeft ten opzichte van de ontwik-
kelingen van de werkelijkheid, en beargumenteerd dat die traagheid bovendien tot
op zekere hoogte rationeel is. In beide gevallen is er sprake van een zekere blind-
heid voor het nieuwe, het andere, het niet inpasbare. Met Tocqueville kan nu een
derde mechanisme worden geïdentificeerd dat leidt tot weerzin tegen het wezen-
lijk nieuwe, namelijk zijn observatie dat burgers rust en orde wensen, en daarom
bang zijn voor nieuwe ideeën. Zij hebben een afkeer van revoluties, omdat die hen
verhinderen om ongestoord hun materiële welvaart na te streven. De democratie
is bij Tocqueville in wezen conservatief en conflictmijdend. Nu kunnen we het-
geen Tocqueville zag in het Amerika van de i9e eeuw natuurlijk niet zomaar over-
plaatsen naar het Europa van de Zie eeuw. Laten we zijn observaties daarom veral-
gemeniseren tot de constatering dat in een democratie de eerste prioriteit van
burgers niet ligt bij de publieke zaak, maar bij hun persoonlijke doelen ín de eigen
kring. Dat vereist een stabiele omgeving, iets dat zich niet direct verhoudt met
hoog opspelen van sluimerende fundamentele maatschappelijke conflicten. De
natuurlijke neiging zal daarom zijn deze te ontkennen ofverhullen. Die verhulling
is niet enkel het werk van een maatschappelijke elite die belang heeft bij de status
quo, maar evenzeer van die burgers die binnen de bestaande orde voldoende ruim-
te zien om hun wensen te verwezenlijken. Het is een onuitgesproken verbond van
elite en middenklasse.5~

54. wellicht is dit een goed moment om kort in te gaan op een mogelijke tegenwerping: hoe kan
men nu serieus menen dat democratie in essentie conIlictmijdend is en de ideologie de maatschap-
pelijke deling verhult? Iedereen kan toch dagelijks waarnemen dat in het publieke en politieke debat
juist alles draait om conElicten? Bovendien, Lefort heeft toch zelf gezegd dat democratie juist de in-
stitutionalisering is van het maatschappelijk conflict?Dit is een logische tegenwerping. Helaas is het
nog te vroeg in dit proefschrift om hierop uitputtend in te gaan. Dat kan pas na het deel over de sym-
bolische ruimte. Hier zij alvast opgemerkt dat de cruciale vraag niet is of in een democratie conflic-
ten nu wel ofniet zichtbaar zijn en openlijk worden uitgevochten. De vraag is veeleer of deze mani-
feste conflicten ook gaan over de wezenlijke deling in de samenleving die constituerend is voor de
sociale en politieke orde, of dat zij gaan over wat Tocqueville zou beschouwen als zaken van secun-
dair belang. Het is niet zo dat elk conflict in een democratie wordt verhuld. De stelling luidt veeleer
dat de verhullende krachten sterker worden naarmate het conflict fundamenteler van aard is.
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Ten tweede, de verdeeldheid van de samenleving wordt óók verhuld in het
werk van Tocqueville, Ankersmit, Boutellier en Van Stokkom, en de kabinetsvisie
`Andere overheid'. Zij gaan namelijk allen uit van een ongedeelde groep van bur-
gers. Het zijn `de' burgers die rust en orde willen zodat zij ongestoord hun materi-
ële belangen kunnen nastreven, het zijn `de' burgers die een verzorgingsstaat wen-
sen, het zijn `de' burgers die door de staat beschermd willen worden tegen
onveiligheid, en het zijn `de' burgers die volgens Balkenende c.s. tegenwoordig
mondig en zelfredzaam zijn.ss Nergens wordt opgemerkt dat de burgers wellicht
geen homogene groep zijn maar intrinsiek verdeeld. Dat is toch wel vreemd. Het
was immers dezelfde Tocqueville die de beroemde observatie deed dat Amerika-
nen de neiging hebben om zich voor van alles en nog wat te organiseren - dus ook
voor politieke aangelegenheden.5ó Dat moet wel leiden tot pluralisme. En kijken
we naar de verzorgingsstaat, dan is er natuurlijk altijd een groep geweest die hier-
van weinig moest hebben - we hebben het hier immers over redistributie van wel-
vaart. Alleen als het gaat om veiligheid, lijkt het op het eerste gezicht gerechtvaar-
digd te spreken over een unanieme wens van burgers. Natuurlijk wil niemand
méér onveiligheid, technologische risico's, natuurrampen et cetera. Maar dit is het
punt niet. De verdeeldheid schuilt eerder in de vraag hoe vér de staat hierin mag en
moet gaan. Niet iedereen zit te wachten op een overheid die met zachte hand
dwingt gezond te leven. Er zijn mensen die vinden dat er grenzen zijn aan de mate
waarin de privacy of de principes van de rechtsstaat aangetast mogen worden ten
gunste van een grotere veiligheid. Kortom, elk betoog waarin wordt beweerd dat
`de' burgers zus willen of `de' burgers zo willen, is reductionistisch van aard en -
bewust ofonbewust - verhullend. Het begrip `de burgers' is in feite een voorbeeld
van zo'n algemene abstractie waarvoor men volgens Tocqueville in democratieën
een voorliefde heeft, omdat die term zo aangenaam onbepaald is.

a Verticaal conflict
Dat toch zo vaak van burgers wordt gesproken als kennelijk homogene groep,
komt omdat we ons dan in feite in een ander discours bevinden. Het gaat hier niet
over horizontale, maar over verticale gebrokenheid: de oppositie en mogelijke
conflicten tussen burgers en staat. Het klassieke model van volkssoevereiniteit kan
niet goed overweg met deze oppositie, omdat hierin elk handelen van de staat per
definitie te herleiden is tot de wil van (de meerderheid van) de burgers. Als iemand
verschil ervaart tussen wat hijzelf wil en wat de staat doet, betekent dat niet dat de
staat plots een autonome wil heeft ontwikkeld, maar slechts dat deze burger tot de

55. In de kabinetsvisie wordt wel geconstateerd dat dit niet voor alle burgers geldt, maar dit punt
wordt verder nergens uitgewerkt of tot thema gemaakt.
56. Zie verderop in hoofdstuk to.
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minderheid behoorde die zijn zin niet kreeg, ofdat hij niet begrijpt dat wat de staat

doet wel degelijk in zijn verlicht belang is. Daarentegen staan in het model van ge-

brokenheid opposities juist centraal. Het erkent zowel de mogelijkheid van tegen-

stellingen tussen burgergroepen onderling als van tegenstellingen tussen burgers

en staat.
We kunnen nu de volgende conclusies trekken. Allereerst, een zekere afstand

tussen staat en burgerij moet niet negatief gewaardeerd worden, maar positief,
want zij bevordert het probleemoplossend vermogen van de representatieve de-
mocratie. Een zekere afstand tussen beide partijen is nodig om goed te kunnen
oordelen over de prestaties van de staat als geheel respectievelijk de wil van het volk
als geheel. Bovendien, als alle burgers zich constant zouden bemoeien met elke ac-
tie van de staat, zou het systeem totaal verlamd raken. Er bestaat wel degelijk zoiets
als een te grote betrokkenheid van burgers, en in die zin ook een teveel aan demo-
cratie.s~ De afstand moet echter niet te groot worden, want als dat gebeurt kan de
staat evenzeer zijn probleemoplossend vermogen verliezen, en uiteíndelijk zijn le-
gitimiteit. Ook in een representatieve democratie waarin maximaal recht wordt
gedaan aan het principe van volkssoevereiniteit, kunnen burgers en staat van me-
ning verschillen over wat in het algemeen belang is. Beide partijen kunnen wel pro-
beren elkaar te overtuigen van hun gelijk, maar vanwege het ontbreken van een
tertium is er geen garantie dat zij uiteindelijk tot overeenstemming komen en het
conflict wordt opgelost. De politieke gemeenschap kan dan in een neerwaartse spi-
raal geraken: de burgers worden minder geneigd de wetten van de staat te volgen,
daardoor neemt de effectiviteit van de staat af, mede daardoor ook zijn legitimiteit,
waardoor burgers zich nog minder van de wetten zullen aantrekken, enzovoort.
Dit gevaar is mede daarom zo pregnant omdat de staat hier in feite machteloos
staat. Hij beschikt niet over een voorziening die tussen beide partijen kan interme-
diëren en de angel uit het conflict kan halen.

Uiteraard hebben we het hier niet over een reële afstand maar over een percep-
tie van afstand, een symbolische realiteit. Machiavelli begreep reeds het belang van
beeldvorming op dit gebied. Zoals hij opmerkte, is het draagvlak voor een nieuwe
heerser de eerste tijd na zijn aantreden nog groot, want iedereen herinnert zich nog
levendig de strijd en chaos die aan zijn heerschappij voorafging. Maar na verloop
van tijd kalft het draagvlak af. Daarom is het noodzakelijk dat hij dingen doet
waardoor de mensen onder de indruk blijven van deze heerser en zich voegen naar
zijn regels. Op dezelfde wijze moet de hedendaagse staat steeds `werken' aan zijn
legitimiteit als pacificeerder en probleemoplosser, zorgen voor goede `public rela-
tions'. Dit betekent dat wanneer de regering maatregelen wil nemen waarvoor
geen draagvlak bestaat, zij moet uitleggen waarom die maatregelen toch wenselijk

57. Zie voor een actueel voorbeeld de plebiscitaire referendum-democratie van Californië, zoals

beschreven door Zakaria (aoo3).
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zijn, en proberen dat draagvlak alsnog te verwerven. Het betekent ook dat als het
desondanks niet lukt de burgers te overtuigen, er uiteindelijk grenzen zijn aan de
mate waarin de dienstdoende politici hun wil moeten doorzetten. Als tijdelijk be-
woner van de staat hebben regering en parlement een (mede)verantwoordelijk-
heid voor het blijvend probleemoplossend vermogen van de staat. Daarom kun-
nen zij niet ongelimiteerd maatregelen doordrijven die dwars staan op de wil van
(de meerderheid van) het vollc. Ook al komt het voort uit de beste bedoelingen, als
men bij herhaling te ver voor de troepen uitloopt, ontstaat het gevaar dat burgers
hun vertrouwen in de staat verliezen. In het ergste geval kan dit resulteren in de zo-
juist beschreven neerwaartse spiraal. Wanneer ditgevaarreëel is, en ook alleen wan-
neer ditgevaarreëel is, moeten de dienstdoende politici niet uitgaan van de verlichte
belangen der burgers, maarvan hun gepercipieerde belangen.58

Deze aanbeveling valt niet af te leiden uit het regulatief idee van de volkssoeve-
reiniteit. In eerste instantie lijkt dat paradoxaal, want dit idee gebiedt toch juist dat de
staat geen dingen moet doen die de burgers niet willen? Het probleem ontstaat ech-
ter wanneer men onderscheid gaat maken tussen gepercipieerd belang en verlicht
belang. Wie ervan uitgaat dat het uiteindelijk erom gaat de positieve vrijheid van
burgers te maximaliseren en de negatieve vrijheid van burgers te garanderen, komt
onvermijdelijk tot de conclusie dat de politiek bij het realiseren van de volkssoeverei-
niteit moet uitgaan van het verlicht belang, en niet van het gepercipieerd belang (zie
hoofdstuk i). Dat men op een gegeven moment tóch toegeeft aan de gepercipieerde
belangen der burgers, kan alleen worden gerechtvaardigd vanuit de norm dat één
ding nóg belangrijker is dan het realiseren van hun verlicht belangen, namelijk het in-
standhouden van een zodanige relatie tussen staat en burgers dat iiberhauptpacifica-
tie mogelijk is. Deze regel kan alleen worden afgeleid uit een model van gebrokenheid,
omdat alleen in dat model (conceptueel) sprake is van twee autonome partijen. Al-
leen in dat model is een daadwerkelijke breuk in de relatie mogelijk.

Dit leidt tot een aanbeveling van het type `voorkomen is beter dan genezen'.
Gezien de mogelijkheid van een legitimiteitscrisis, doet de staat er verstandig aan
zijn reputatie goed te bewaken. Volgens Machiavelli was niets zo goed voor de po-
pulariteit van de staat als een stevige veldtocht. Helaas kan niet gezegd worden dat
die strategie anno heden nooit meer wordt toegepast. Toch is het beter de public
relations van de staat te laten aangrijpen op zijn prestaties binnen de landsgrenzen,

58. Overigens, de praktijk is natuurlijk meestal die van de míddenweg. De staat houdt zowel reke-
ning met de (veronderstelde) verlichte belangen van de burgers als de (veronderstelde) gepercipi-
eerde belangen van burgers. De bovenstaande digitale keus tussen óf verlichte belangen óf feitelijk
gepercipieerde belangen is dan ook meer analytisch dan empirisch. Het is beter deze twee opties te
beschouwen als e~ctremen op een graduele schaal waarop in praktijk de staat vrijwel altijd een mid-
denpositie zal kiezen. Voor sommige onderwerpen ligt deze positie meer aan de linkerkant van de

schaal, voor andere onderwerpen meer aan de rechterkant. De reden waarom ik hier echter de zaak
zo scherp en digitaal heb gesteld, is om de achterliggende concepten helder te krijgen.
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in casu zijn maatschappelijk probleemoplossend vermogen. Bijvoorbeeld door
heldere communicatie over de sociale conflicten die de staat heeft gepacificeerd en
over zijn prestaties op het gebied van de wensen van de burgers. Vooral als het gaat
over veiligheid en risicoreductie lijkt dit een verstandig beleid. Dit is immers
topprioriteit van veel burgers en fundament van de legitimiteit van de staat. Bo-
vendien, meer dan bij verzorgingsarrangementen gaat het hier om een symboli-
sche realiteit die sterk vatbaar is voor fluctuaties in de publieke stemming.s9

Overigens moet ik bekennen dat ik zojuist dezelfde zonde heb begaan als die
ik hiervoor anderen verweet: reductionistisch spreken in termen van `de' burgers
die zus of zo zouden willen. Het is goed om dit consequent niet te doen. Daarom
de volgende essentiële kanttekening: er bestaan bij verschillende groepen burgers
verschillen in perceptie van de legitimiteit van de staat en zijn maatregelen. Dit is
uiteraard een allesbehalve nieuw inzicht. Marx betoogde reeds dat de staat in es-
sentie een instrument van de bourgeoisie was. In de democratie waaraan Tocque-
ville zijn inzichten ontleende, bestaat ook vandaag de dag met name onder
Republikeinen een diepgewortelde afkeer van de overheid. Anders gezegd, hori-
zontale en verticale gebrokenheid zijn geen afzonderlijke fenomenen, maar verto-
nen een bepaald verband met elkaar. Men zou zelfs de hypothese kunnen verdedi-
gen dat een grote nadruk op verticaal conflict een verhulling is voor onderliggend
horizontaal conflict (in de slotbeschouwing meer hierover). De cruciale vraag zou
dus niet moeten luiden hoe groot de afstand tussen staat en `de' burgers mag wor-
den, maar hóe groot bij wélke bevolkingsgroep deze afstand mag worden.

Als het gaat om het monitoren van de gepercipieerde legitimiteit en effectiviteit
van de staat en zijn maatregelen, zijn verkiezingen een erg beperkt instrument. Zo-
als reeds meermalen betoogd is de informatiewaarde van verkiezingen laag. Boven-
dien, tegen de tijd dat een vijandigheid tussen burgers en staat bij verkiezingen
zichtbaar wordt, bijvoorbeeld door massale steun voor protestpartijen, is het al rij-
kelijk laat om die onvrede aan te pakken. Men zou deze liefst eerder willen identifi-
ceren. Een derde tekortkoming van verkiezingen is dat het voor dít probleem nu net
het verkeerde meetinstrument is. Juist degenen die vervreemd zijn geraakt van staat
en politiek gaan wellicht niet stemmen.bo Kortom, aanvullende monitor-instru-

59. Men zou in deze passage een vrijbrief kunnen lezen voor grootschalige propaganda van de re-
gering en haar heldhaftige daden op kosten van de belastingbetaler. Dat is uiteraard niet de bedoe-
ling. Hoewel propaganda nooit helemaal te vermijden valt, twee opmerkingen. i) De toonzetting
van deze ` public relations' dient uiteraard feitelijk en zakelijk te zijn, en zo goed mogelijk recht te
doen aan de werkelijkheid. z) Als het onderwerp van communicatie een feitelijk gerealiseerde pres-
tatie van de staat betreft, gaat het per definitie over aanvaard beleid of zaken die daaruit voortvloei-
en. Binnen de wereld van overheidsvoorlichting bestaat algemene overeenstemming dat grootscha-
lige massamediale voorlichting over aanvaard beleid is toegestaan, mits het niet om controversiële
onderwerpen gaat (zoals bijvoorbeeld abortus).
60. Overigens, hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, blijkens de empirische gegevens uit hoofdstuk z
zijn hier in Nederland vooralsnog geen aanwijzingen voor.
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menten zijn nodig. Als we er vanuit gaan dat opinieonderzoek een representatief,
valide en betrouwbaar instrument is om te meten wat mensen vinden en willen, is
dit een goede kandidaat. Ook hier geldt dat de vraag ofdeze informatiegaring wel of
niet moet plaatsvinden niet afhankelijk mag zijn van de wens van de politici van dat
moment. Het is een staatstaak die een diepere verankering behoeft dan de toevalli-
ge voorkeur van de dienstdoende politici.

b Ideologische verhulling
Dan een andere kwestie. Lefort betoogt dat elke samenleving wordt gekenmerkt
door een ideologie die de maatschappelijke deling verhult. Hoe zou anno heden
die ideologie in Nederland luiden? Ik heb niet de illusie hierop een uitputtend ant-
woord te geven, maar wil wel een speculatieve suggestie doen.

Volgens Lefort wordt de bourgeois-ideologie bepaald door grote ideeën als de
Mensheid, Natuur, Vooruitgang, Vrijheid, Eigendom, Orde, Familie, enz. Tegen-
woordig zou men aan dit rijtje nog een idee kunnen toevoegen, namelijk het idee
dat zo centraal staat in het beleid van de kabinetten Balkenende in het algemeen en
in de `Kabinetsvisie andere overheid' in het bijzonder: `Eigen Verantwoordelijk-
heid'. Dit idee is knooppunt in een hele familie van actuele discours. Het speelt de
hoofdrol in vertogen over bevrijding uit de dwang van collectieve arrangementen,
over meer ruimte om het eigen leven vorm te geven, over meer soevereiniteit in
eigen kring en zelforganisatie, et cetera. De Vlaamse socioloog Elchardus spreekt
van `individuele responsabilisering'. Het voordeel van individuele responsabilise-
ring is dat men meer regie krijgt over het eigen leven, en niet wordt beoordeeld op
basis van afkomst, status of anciënniteit, maar op basis van prestaties en vaardig-
heden. Het nadeel is echter dat wat voorheen werd beschouwd als een daad van
Fortuna, nu wordt gezien als gebrek aan virtu, en dus schiet de staat niet langer te
hulp. Lefort noemt als belangrijk kenmerk van de grote ideologische ideeën dat zij
een dubbel karakter hebben: ze zijn zowel descriptief als normatief. Dit dubbele
karakter is bij het idee van de `eigen verantwoordelijkheid' duidelijk herkenbaar.
Op het ene moment lijkt het verhaal over `eigen verantwoordelijkheid' vooral een
empirische realiteit te beschrijven. In zowel het advies `Bevrijdende kaders' als in
de `Kabinetsvisie andere overheid' wordt eenvoudig geponeerd dat mensen mon-
dig en geëmancipeerd zijn en niet langer betutteld willen worden. Echter, in de-
zelfde stukken is op een ander moment `eigen verantwoordelijkheid' een norm:
mensen moeten ophouden zoveel van de overheid te vragen, moeten meer hun
eigen leven organiseren, en de overheid mag hen daar op aanspreken.

Hoe verhult de ideologie van de eigen verantwoordelijkheid de sociale deling
van de samenleving? Voor een deel is dat duidelijk: zij depolitiseert een aantal
voorheen politieke vraagstukken; armoede ofwerkloosheid zijn niet langer teken
en gevolg van maatschappelijke ongelijkheid, maar eigen schuld. In deze ideologie
zijn conjuncturele en structurele werkloosheid letterlijk weggedefinieerd. Op meer
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fundamenteel niveau wordt echter ook een andere deling verhuld. Deze ideologie
ontkent de mogelijkheid van een tweedeling tussen zij die daadwerkelijk meer
eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid wensen, en zij die best afstand willen
doen van (te veel) eigen verantwoordelijkheid, ten gunste van een beperkt aantal
duidelijke keuzen, zekerheid en orde. Beide wensen komt men in een democratie
tegen. Zoals Tocqueville al constateerde werden de inwoners van de democratie
"gedreven door twee strijdige hartstochten: ze willen geleid worden en ze willen
vrij blijven."6i Het is net als met vakanties. De één wil graag geheel op maat zijn
eigen reis plannen en op avontuur gaan, de ander heeft liever een kant-en-klare
pakketreis en loopt graag achter de reisleider aan, zodat al het geregel hem be-
spaard blijft.

Maar er is ook een verschil. Als het gaat om vakanties worden beide type wen-
sen als legitiem beschouwd. De reisbranche biedt beide producten aan, en niemand
zal beweren dat alleen de avonturiers weten wat vakantie is en de pakketreizigers dat
nog moeten leren. Zoniet bij de ideologie van eigen verantwoordelijkheid. De wens
om een ander te laten beslissen, bijvoorbeeld iemand die men vertrouwt enlof ineer
verstand van zaken heeft, wordt niet als legitieme voorkeur beschouwd, maar als te-
ken van onvolwassenheid en gebrekkig burgerschap. Mensen die dit willen, worden
niet beschouwd als volwaardig lid van de samenleving met een legitieme (politieke)
voorkeur over de gewenste inrichting van de maatschappij, maar als lieden die niet
(willen) voldoen aan de basisregels van die samenleving, en zich in wezen buiten die
samenleving plaatsen. Zo wordt een politiek meningsverschil binnen de samenle-
ving getransformeerd tot een tegenstelling tussen sociaal en sub-sociaal gedrag, en
daarmee in wezen omgevormd tot een a-politieke, pedagogische kwestie.ó2

Enfin, zo zou een redenering à la Lefort eruit kunnen zien. Nu zou men hier-
op kunnen tegenwerpen dat dit toch een wat zure analyse is, die miskent dat de
ideologie van `eigen verantwoordelijkheid' van een andere orde is dan een ideolo-
gie rond Eigendom, Orde, Familie etc. l~e bourgeois-ideologie van Lefort was in
essentie gericht op behoud van geprivilegieerde posities van de gegoede burgers,
zonder dat de institutionele context waarbinnen die ideologie opereert, in casu de
actuele rolverdeling tussen burgers en staat, wezenlijk ter discussie wordt gesteld.
Deze wordt impliciet als natuurlijk voorgesteld. In de ideologie van de eigen
verantwoordelijkheid daarentegen hebben we het over een kwestie van een hogere

6r. Zie voetnoot 3q.
6z. Het is in dit verband instructief nog eens het Infodrome-onderzoek en de reactie daarop in
herinnering te brengen (zie hoofdstuk 3). Dat onderzoek suggereerde dat mogelijk een flink deel
der bevolking niet zit te wachten op een rol als mondige, constructief-kritische consument. De re-
actie van Rouw en Van Beek heefr de ondertoon dat de strategie van empowerment -0fwel: grote-
re eigen verantwoordelijkheid- meer steun zal krijgen wanneer de mensen eenmaal vertrouwd zijn
geraakt met de nieuwe situatie, en de voordelen daarvan zien. Het is heel goed mogelijk dat zij hier-
ín gelijk hebben, daar gaat het niet om. Het punt is dat een mogelijk politiek meningsverschil hier
wordt herbeschreven tot een a-politieke, pedagogische kwestie.
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orde. Het is een soort meta-discours waarin juist de verhouding tussen staat en
burgers zélf wordt gethematiseerd. In deze ideologie is het streven juist gericht op
bevrijden van het zachtaardig despotisme van de staat, en vergroten van de zeggen-
schap van burgers over hun eigen leven. Kortom, moet niet de conclusie luiden dat
Balkenende c.s. vanuit democratisch perspectief bezien in wezen `goed bezig' zijn?

Dit klinkt al een stuk minder zuur. Waar de staat daadwerkelijk de ruimte tot
zelfbeschikking van burgers vergroot, valt voor deze visie inderdaad het nodige te
zeggen. De vraag is alleen hoe terecht deze positieve interpretatie is. In een recente,
sterk op Foucault geïnspireerde, studie voor de RMO concludeert Ossewaarde dat
in het beleid van het kabinet Balkenende II het begrip `eigen verantwoordelijkheid'
vooral duidt op beleidsinterventies die niet gericht zijn op een werkelijke bevrijding
van burgers van overheersíng, maar juist op beheersing, disciplinering, normalise-
ring van de burgers. Hij baseert deze conclusie op een discours- en beleidsanalsye
van de cases integratie, veiligheid, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het
lijkt erop "dat in het kabinet Balkenende II eigen verantwoordelijkheid steeds meer
de betekenis krijgt van een beleidstechnologie waarmee verantwoordelijkheden
worden toegewezen om het burgerlijk fatsoen te bevorderen en het eigen gedrag te
disciplineren (selbstzwang). Vanuit dat gezichtspunt verschuift de betekenis van so-
ciaal beleid hierbij van collectieve bescherming naar preventieve activering, toe-
zicht en surveillance van `het individu' - kortom, naar nieuwe dominantietechnie-
ken..."63 Ook in de `Kabinetsvisie andere overheid' bleek al dat het nieuwe sociale
contract uiteindelijk (mede) tot doel heeft de effectiviteit en de legitimiteit van de
staatte vergroten.

`Eigen verantwoordelijkheid' is hier dus in wezen geen doel, maar slechts een
middel. De jure neemt misschien wel de `betutteling' van burgers door de staat afen
de keuzevrijheid van de burgers toe, maar rondom hen wordt tegelijkertijd een zoda-
nig web van materiële prikkels, morele druk en sociale controle geweven dat de facto
hun vrijheidsgraden sterk worden ingeperkt, wellicht nog wel sterker dan de staat
ooit zou kunnen bewerkstelligen. Het zachtaardig despotisme ontspringt niet langer
uit de staat, maar uit talloze relatief anonieme instituties in de nabije omgeving van
de onderdanen. Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk zou men naar analogie
van een verplaatste politiek kunnen spreken van een verplaatste betutteling. Zou
men de burger écht willen bevrijden, dan moet niet alleen de rechtstreekse sturing af-
nemen, maar ook de verleiding om via allerlei toezichts- en afrekenmechanismen
toch weer greep te krijgen op die burgers en hun organisaties. Dat impliceert dat men
verdraagt dat burgers soms dingen doen die `onverantwoordelijk' zijn. Kortom,
`eigen verantwoordelijkheid' is bij Balkenende en de zijnen slechts in beperkte mate
gericht op het ontwikkelen van burgerschap, vrijheid en zelfbestuur, en voor een
groot deel gericht op het pacificeren van conflicten en bewaren van de maat-

63. Ossewaarde (2006), p. 24.
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schappelijke orde in een steeds complexer samenleving. Overigens zou deze conclu-
sie allerminst moeten verbazen, want pacificatie van conflicten is nu juist de belang-
rijkste bestaansreden van de staat. De retoriek van de `eigen verantwoordelijkheid'
kan echter makkelijk op het verkeerde been zetten. Het begrip is wat verderop in dit
proefschrift wordt aangeduid als een `condensation symbol', dat wil zeggen, een be-
grip dat een hele reeks betekenissen, ideeën en gevoelens samenvat, maar tegelijker-
tijd sterk onbepaald is. Men kan daarom gemakkelijk in `eigen verantwoordelijk-
heid' de idealen projecteren van positieve vrijheid en minder betutteling.

Het nadeel van dit soort Foucauldiaanse analyses is dat de staat het kennelijk nooit
goed kan doen. Geeft de staat de burgers eindelijk grotere keuzevrijheid en eigen
ruimte, en zorgt hij voor controlemechanismen om te voorkomen dat de burgers
slachtoffer worden van partijen die te kwader trouw zijn ofwanprestaties leveren, is
het wéér niet goed. Blijkt het hier volgens sociale wetenschappers toch weer om een
vorm van overheersing te gaan waarmee de staat de macht haar positie veilig stelt.
Om uit deze cirkel van louter zelfreferentiële discours te kunnen breken, moet men
de vraag opwerpen naar de sociale en empirische inhoud van de onderscheiden ver-
halen over eigen verantwoordelijkheid. Nader bepaald: wat vinden burgers er ei-
genlijk zelf van? Welk is het verhaal waarin de meeste burgers zich herkennen c.q.
dat hun wensen het beste representeert? Ofwel: wat kan opinieonderzoek ons hier
leren? Als schot voor de boeg van de volgende paragrafen hieronder de resultaten
van een klein onderzoekje dat bureau Motivaction verrichtte voor de Volkskrant.ó4
Het bureau stelde een representatieve steekproef de volgende vraag. "Het kabinet
wil dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen en minder een beroep
doen op de overheid. Wat vindt u van deze beleidskeuze?" De resultaten:

opleidingsniveau~'
allen (o~o) hoog (o~o) midden (o~o) laag (o~o)

eens met dit beleid 33 49 35 30
oneens met dit beleid 54 44 53 61
geen mening i3 7 iz i9

Bron: Motivaction

Niet alleen blijkt het beleid weinig populair, opvallender nog is het aanmerkelijke
verschil in steun tussen de opleidingsniveaus. `De mondige, zelfredzame burger is
een modelplaatje waar vooral hoger opgeleiden aan voldoen', aldus Motivactíon-
onderzoeker Lampert in de Volkskrant. In de komende paragrafen zal meer diepte
en context worden aangebracht aan deze bevinding.

64. Volkskrant,18 september 2004.
65. Hoog - wolhbo, midden - havolvwolmbolmavo, laag - lbo~basisonderwijslgeen opleiding.
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] KLEINE VOORBEELDEN

Het is tijd de voorgaande theoretische bespiegelingen te illustreren met enkele actu-
ele voorbeelden. In deze paragraaf staan enkele kleine, losse voorbeelden, in de vol-
gende paragraaf volgen twee grotere `cases'. Allereerst enkele welhaast triviale voor-
beelden uit een jaarlijks onderzoek van het Ministerie van Onderwijs onder een
dwarsdoorsnede van Nederlanders.bb Daarin wordt ondermeer gemeten hoe belang-
rijk mensen onderwijs achten door hen de volgende twee stellingen voor te leggen:

hoger opge- lager opge-
leiden (o~o) leiden (o~o)

Beter onderwijs is belangrijker dan belastingverlaging
Ik ben bereid meer belasting te betalen voor verbetering
van het onderwijs

Bron: Onderwijsmeter zoo4 (n -1062)

79 54

48 zi

Opvallend is dat hoewel iedereen meent te weten dat `de' burgers onderwijs heel
belangrijk vinden en daar meer geld naartoe zou moeten, de - impliciet veronder-
stelde - unanimiteit onder burgers afneemt als zij moeten kiezen tussen onderwijs
en een ander wenselijk doel, namelijk lagere belastingen. Bovendien blijkt de be-
reidheid om in onderwijs te investeren groter bij hoger opgeleiden dan bij lager
opgeleiden. Dit verschil kan niet alleen maar worden verklaard uit het feit dat ho-
ger opgeleiden doorgaans ruimer in het geld zitten. Elders in de enquête wordt de
respondenten namelijk gevraagd hoe zij io miljard euro zouden verdelen over vijf
verschillende doelen. De resultaten:

hoger opgeleiden lager opgeleiden

Gezondheidszorg z,9 3~3
Onderwijs z,9 2,3
Veiligheid i,9 2,i
Milieu i,4 1,3
Filebestrijding i,o i,o

Bron: Onderwijsmeter zoo4 (n -1o6z)

Uiteraard zou het zeer onverstandig zijn als de regering haar beleid zou baseren op
enkel deze cijfers. Toch zijn dit gegevens die de politieke creativiteit en (dus) het
probleemoplossend vermogen van de overheid kunnen stimuleren. Zij roepen bij-
voorbeeld de vraag op naar het waarom van dit verschil tussen opleidingsniveau,
temeer omdat men juist bij lager opgeleiden zou verwachten dat zij baat hebben bij
meer en beter onderwijs. Misschien is de verklaring wel dat lager opgeleiden van-
wege hun relatief korte opleidingsduur minder winst verwachten van investerin-

66. Zie hoofdstuk u voor meer gegevens over dit onderzoek.
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gen in onderwijs dan hoger opgeleiden. Meer algemeen doet zich bij het onderwijs
een Mattheus-effect voor: vooral zij die al relatief veel kennis bezitten, weten extra
nut te behalen uit (nog) meer en beter onderwijs. Daardoor maakt meer en beter
onderwijs per saldo de afstand tussen lager en hoger opgeleiden groter. Extra in-
vesteren in onderwijs is vooral in het belang van relatief hoog opgeleiden. Daarin
verschilt dit van investeren in gezondheidszorg ofveiligheid. Zeker voor dat laatste
geldt dat de investeringen juist de lager opgeleiden ten goede zullen komen, en niet
de hoog opgeleiden, die zich doorgaans veiliger buurten kunnen permitteren. Mo-
gelijk is dit (een deel van) de verklaring waarom lager opgeleiden iets meer geld
aan veiligheid zouden besteden.

Enfin, dit zijn enige gedachten om te illustreren hoe een paar simpele opinie-
vragen een denkproces op gang kunnen brengen dat potentieel kan resulteren in
een rijkere en subtielere kijk op de werkelijkheid. Hierdoor wordt de politiek uit-
gedaagd een betere oplossing te verzinnen dan ongedifferentieerd extra geld pom-
pen in het onderwijs. Op basis van enkel verkiezingsuitslagen had dit denkproces
nooit zo op gang kunnen komen, ten eerste omdat onduidelijk is welke rol het be-
lang van onderwijs in de stemvoorkeur heeft gespeeld, ten tweede omdat bij ver-
kiezingen uiteraard het opleidingsniveau van de stemmers niet wordt genoteerd.

Dezelfde vragenlijst bevat ook een aantal beleidsopties om het lerarentekort
aan te pakken. De resultaten voor zoo3 en Zoo4 staan in de volgende tabel (in volg-
orde van afnemende instemming). Zo wordt enig inzicht verkregen in de vraag
voor welke maatregelen een redelijk draagvlak bestaat, en welke maatregelen zul-
len stuiten op onbegrip bij de burgers. Neem bijvoorbeeld de laatste maatregel.
Onderwijs op afstand via lCT is volgens sommigen een onvermijdelijke en ook
wenselijke toekomst. Stel dat de politiek inderdaad deze kant op wil, dan zal zij
blijkens de resultaten moeten rekenen op flinke tegenstand. Natuurlijk, ook hier
geldt weer dat één opinievraag een te smalle basis is om conclusies op te baseren,
maar het kan aanleiding zijn om de zaak nader te onderzoeken. Als dan nog steeds
blijkt dat mensen niets moeten hebben van thuisleren per computer, is de op-
dracht voor de politiek de burgers ervan te overtuigen dat het hier wel degelijk om
een goede oplossing gaat. Beter uitleggen dus. Als dat vervolgens niet blijkt te hel-
pen, is het misschien beter maar helemaal af te zien van deze maatregel. Scholen
zullen hem vermoedelijk wegens gebrek aan enthousiasme van hun `clientèle' toch
niet uitvoeren. Bovendien is het `slechte PR' voor de staat. Grote kans dat de bur-
gers deze maatregel niet beschouwen als een serieuze oplossing voor het lerarente-
kort, maar concluderen zij dat de staat zijn verantwoordelijkheid ontloopt en de
burgers in de kou laat staan.
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(zeer) goed Niet zo'n goed~
idee (o~o) slecht idee (o~o)

Leraren en onderwijsondersteunend personeel gaan samen- 84 i4
werken in een team zodat zij fle~cibeler ingezet kunnen worden
(2004)

Mensen met een MBO-diploma mogen op scholen gaan wer- 8i i7
ken om de leraren te helpen (2003)

Afgestudeerden van een HBO- ofuniversitaire opleiding 72 22
kunnen in t jaar hun bevoegdheid halen voor leraar in hun
vakgebied (2004)

Mensen met een diploma hoger onderwijs kunnen, met bij- 56 4i
scholing, direct voor de klas als leraar (zij-instromers) (zoo4)

Mensen die buiten het onderwijs werken, komen, tegen beta- 54 41
ling, een dag in de week op school helpen of lesgeven (zoo4)

Studenten die net zijn afgestudeerd worden verplicht een 36 6i
tijdje les te gaan geven in het onderwijs (2003)

Grote steden kunnen leraren trekken met hogere salarissen 33 63
(2003)

Leerlingen gaan tijdens schooltijd thuis zelf leren m.b.v. de i3 83
computer (2004)

Bron: Onderwijsmeter zoo3 ( n - 493) en zoo4 (n - 477)

Als we het hebben over verticale gebrokenheid en mogelijke vijandigheid tussen
burger en staat, dan speelt veiligheid een cruciale rol. Daarom voeren de ministeries
van Justitie en Binnenlandse Zaken sinds i993 periodiek de Politiemonitor Bevol-
king uit, een zeer omvangrijke enquête met een steekproef van 50.00o responden-
ten. Één van de vragen luidt of inen zich wel eens onveilig voelt. De antwoorden:

32~--------------------------------------------------------------------------------

31 1

30~

291

281

~
---------------------------------------------------------------------------271

z5.
1993 1994 1995 1996 1997 i998 1999 2000 2ooi zooz zoo3 2004

Bron: Politiemonitor Bevolking zoo4
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Dezelfde positieve ontwikkeling blijkt bij andere indicatoren voor (on)veiligheids-
gevoelens, zoals de vraag of inen 's nachts wel eens niet opendoet omdat men dat
onveilig vindt, of dat men wel eens omrijdt of omloopt teneinde onveilige plekken
te mijden.b~ Beide ministeries doen aan een bescheiden vorm van public relations
voor deze goede resultaten met een optimistisch getoonzet persbericht met als kop
"Mensen voelen zich steeds veiliger."68

De politiemonitor gaat vooral over de `kleine onveiligheid', zoals inbraak of
bedreigend gedrag, en de wijze waarop de politie hierop reageert. In de Eurobaro-
meter van de EU wordt met enige regelmaat gevraagd of inensen bang zijn voor
een tiental onderwerpen op het gebied van `grote onveiligheid', de catastrofes die
de samenleving volledig kunnen ontwrichten. Deze vraag werd gesteld in oktober
Zooi, oktober aoo2 en maart Zoo3. Alledrie keer stond voor Nederland `terrorisme'
bovenaan de lijst van angsten, gevolgd door `georganiseerde misdaad'.69 Een staat
die zijn legitimiteit op niveau wil houden, kan zich een larmoyant imago op het ge-
bied van terrorismebestrijding dus niet permitteren.

In dit verband is de volgende case interessant. Kort na de aanslagen van ii sep-
tember Zooi is de regering begonnen met periodieke opiniepeilingen onder Ne-
derlanders, teneinde te meten hoe (on)veilig de Nederlanders zich na deze aansla-
gen voelden, en wat ze vonden van de daadkracht en informatievoorziening van de
overheid.~o (Dit is het onderzoek waarmee het inleidende hoofdstuk opende, en
dat bij sommigen aanleiding was te vrezen voor poll driven government.) De resul-
taten werden wekelijks in het kabinet besproken. Bij de oorlog in Irak in zoo3 is de
enquête in licht gewijzigde vorm opnieuw enige weken achter elkaar afgenomen.n
Drie van de algemene vragen in de enquête luidden:

~ Hebben de gebeurtenissen van elf september (de aanslag in New York en Was-
hington) en de nasleep daarvan u persoonlijk geraakt ofstaan die ver van u af?~
Raakt het mogelijke conflict in Irak u persoonlijk ofstaat het ver van u af?

~ In hoeverre maakt u zich op dit moment zorgen over de veiligheid van u en
uw gezin als gevolg van deze aanslagen?~ In welke mate maakt u zich momen-
teel zorgen over de veiligheid van u en uw gezin als gevolg van de mogelijke
conflictsituatie in Irak?

~ Hoe groot acht u de kans dat er binnenkort terroristische aanslagen in Neder-

67. Strikt genomen worden hier overigens geen opinies gemeten maar gedragingen.
68. Persbericht Ministerie van BZK d.d. z8 mei zoo4.
69. Bron: Eurobarometer 56.z, 58 en 59. De totale lijst van zaken waarvoor men bang zou kunnen
zijn die werd voorgelegd, luidt in volgorde van afnemende angst (volgorde maart 2003): terroris-
me, georganiseerde misdaad,ziekte-epidemieën, etnische conflicten in Europa,verspreiding van
massavernietigingswapens, een ongeluk in een kerncentrale,een wereldoorlog,per ongeluk lance-
ren van een kernraket,een kernoorlog in Europa,een conventionele oorlog in Europa.
70. Nederlanders, n- ca. 300, laatste peiling r7 december zooi.
7i. n - 800.
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land plaatsvinden?IDenkt u dat het mogelijke conflict in Irak consequenties
heeft voor Nederland?

In onderstaande grafiek staan de resultaten.~Z

Aanslagen zoor
- -------------~------ --- ......-- --.... ------------ ... ----.-------

Irak-oorlog zoo3
.................. ........ -----.... .---.---

n-okt

Bo

60

25-okt S-nov zz-nov 6-dec

t conflict raakt melvoel me erbij betrokken

-~ maak me (tamelijk) veel zorgen
~~kans aanslag heelltamelijk groot

zo-dec week to week n week tz week t3 week t5

t conflict raakt melvoel me erbij betrokken
-~- maak me (tamelijk) veel zorgen
~- heek (zeer) waarschijnlijk consequenties

De respondenten werd ook gevraagd hoeveel vertrouwen zij hebben in de
veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft genomen, en wat zij vinden van de daad-
kracht van de overheid bij het nemen van veiligheidsmaatregelen. De resultaten:

Aanslagen 2ooi Irak-oorlog zoo3

40

zo ~
n-okt z5-okt 8-nov zz-nov 6-dec zo-dec week~o week n week tz week t3 weeki5

theeUtamelijk veel vertrouwen --F- heeUtamelijk daadkrachtig

7z. Deze en navolgende grafieken zijn samengesteld op basis van: t) voor wat betrefr de veilig-

heidsmonitor: cijfers van de RVD. Er ontbreekt één meetpunt, namelijk to december zooi. De cij-

fers hiervoor konden niet meer achterhaald worden. Uit een grafische weergave van de waarden

voor to december in bijlage 4 van kamerstuk z79z5 nr. 34 blijkt overigens dat de waarden voor to

december niet wezenlijk afwijken van de metingen vóór die datum en de meting van i7 december;

z) voor wat betreft de Irak-monitor: brief van de minister-president d.d. t7 april zoo3, kenmerk

o3M454483-
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In de monitor na de aanslagen van ii september, werden bovendien enkele vragen
gesteld over mogelijke spanningen tussen bevolkingsgroepen:

~ Heeft u het gevoel dat eventuele spanningen tussen bevolkingsgroepen in Ne-
derland zijn toegenomen sinds de aanslagen van ii september?

~ Waarop is dat gevoel gebaseerd? (Meerdere antwoorden mogelijk, gecodeerd
op ondermeer: eigen ervaring(en); waarnemingenlindruk; berichtgeving in
de media)

~ In welke mate voelt u zich hierdoor persoonlijk bedreigd?

zs-otrc
~- spanning is toegenomen

-~- bron: media

zo-dec

-~- bron: eigen ervaringlwaarneminglindruk
~- ernstiglbeetje bedreigd

De enquête bevat voorts vragen over informatiebehoefte, en over de hoeveelheid
en betrouwbaarheid van de overheidsinformatie aangaande beide kwesties. In de
monitor na ii september wordt bovendien gevraagd hoe Nederlanders denken
over enkele mogelijke acties van de regering, zoals het sturen van voedsel en medi-
cijnen naar Afghanistan, en het daadwerkelijk deelnemen aan militaire acties in
dat land. Vanaf Zz oktober aooi is ook periodiek een steekproef van ioo allochto-
nen geënquêteerd met dezelfde vragen. Over het algemeen verschillen de resulta-
ten weinig van die van het algemeen publiek. Wel voelen zij zich vaker (ernstig of
een beetje) bedreigd door toegenomen spanningen; fluctueert dat bij het algemene
publiek rond de ao procent, bij de allochtonen ligt dat rond de 4o procent.

Wat valt er over deze resultaten te zeggen? Ten eerste was het natuurlijk inte-
ressant geweest als de metingen onmiddellijk na de aanslagen van u september wa-
ren begonnen, en niet pas een maand later, toen men wellicht al was bekomen van
de eerste schrik. Het valt op dat nadien de antwoorden betrekkelijk stabiel zijn. De
trend in beide meetperiodes is weliswaar een dalende, maar deze is niet steil. Er zijn
geen dramatische verschillen ten opzichte van wat kennelijk het normale niveau is.
Premier Balkenende schrijft dan ook na week i5 van aoo3 in een briefaan de Twee-
de Kamer: "Het algemene beeld is dat mensen zich sinds de vorige meting minder
zorgen zijn gaan maken over de veiligheidssituatie in Nederland en over hun eigen
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veiligheid. Het vertrouwen in de daadkracht van de overheid en in de informatie-
voorziening ten aanzien van veiligheidszaken, stabiliseert zich op het niveau van
vóór de conflictsituatie in Irak. Aanvullende acties op het gebied van communi-
catie zijn dan ook op dit moment niet nodig."73 Ten tweede, het `normale' niveau
is kennelijk dat rond de 3o procent van de bevolking weinig tot geen vertrouwen
heeft in de veiligheidsmaatregelen van de overheid en rond de 4o procent vindt dat
de overheid weinig of helemaal niet daadkrachtig optreedt. Eveneens, zo blijkt el-
ders uit de resultaten, vindt circa 4o procent dat de overheid hen (zeer) onvol-

doende informeert, en vindt circa ao procent deze informatie tamelijk tot zeer
onbetrouwbaar. Als het nu zo is dat deze negatieve antwoorden niet `random' zijn
verdeeld over de respondenten, maar zich concentreren bij dezelfde groep, dan is
dat weinig geruststellend. Dat zou namelijk betekenen dat een substantiële min-
derheid van de bevolking blijkbaar meent dat de overheid inzake deze conflicten
haar aandeel in het sociaal contract van de veiligheidsstaat niet nakomt.

Dit leidt naar de meer algemene vraag hoe mensen vinden dat de democratie het
doet. Zijn ze daarmee tevreden of niet? In de Eurobarometer wordt deze vraag al
sinds het begin van de jaren '7o regelmatig gesteld. Hieronder de resultaten voor
Nederland:

Percentage Nededanders dat redelijk of zeer tevreden is met hoe de
democratie in Nededand werkt

t973 t976 t979 t98z t985 t988 t99t t994 t997 zooo zoo3

Bron: diverse Eurobarometers, http:l~europa.eu.intlcommlpublic-opinionlstandard-en.htm

Dat ziet er goed uit! De trendlijn geeft aan dat sinds het begin van de metingen de
tevredenheid met de democratie in Nederland is toegenomen. Ook de Nationale

Kiezers Onderzoeken (NKO) en de culturele verkenningen van het SCP, geven
weinig aanleiding tot grote ongerustheid. Het algemene beeld is dat van betrekke-

73. Brief d.d. i7 april zoo3, kenmerk o3M454483.
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lijke stabiliteit. De onvrede die in zoo2 met de opkomst van Fortuyn aan het licht
trad, lijkt in de empirische gegevens alweer weggeëbd. Het SCP concludeert dat
"het beeld van `ZOOZ' als een onvermijdelijke uitbarsting van jarenlang toegeno-
men onvrede niet adequaat [is]. Eerder zal het zo zijn geweest dat een al aanwezige
politieke onvrede werd gemobiliseerd en, in het verlengde daarvan, een meer dif-
fuse onvrede werd gepolitiseerd,"74De gegevens uit de NKO's van 1998, zoo2 en
Zoo3 "lijken alles bij elkaar genomen de verhalen over de sleetsheid ofhet naderen-
de einde van de Nederlandse democratie krachtig te relativeren," aldus Van Hol-
steyn en De Ridder.~s Toch moet men zich niet te snel laten geruststellen. Zo blijkt
uit hetzelfde SCP-onderzoek dat ruim de helft van de respondenten het gevoel
heeft dat "mensen als ik geen enkele invloed hebben op wat de regering doet" en
dat slechts 35 procent vindt dat de overheid goed functioneert.~b Dat zijn geen
resultaten om over naar huis te schrijven...

8 BREUKLIJNEN IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

Tot zover enkele voorbeelden van opinieonderzoek om horizontale belangente-
genstellingen zichtbaar te maken dan wel de vinger aan de pols te houden op het
gebied van verticale gebrokenheid, en aldus het probleemoplossend vermogen van
de staat te maximaliseren. De grote hoeveelheid beschikbare opiniegegevens -
waarvan hier slechts een fractie is aangehaald - heeft echter iets onbevredigends.
Weliswaar wordt met deze gegevens het risico vermeden van een reductionistische
kijk waarin verschil en verdeeldheid worden ontkend, maar nu dreigen we terecht
te komen bij een ander uiterste: een stortvloed aan data waarin geen samenhang
lijkt te ontdekken, en die daardoor nauwelijks greep op de werkelijkheid geeft. Dit
zijn wel erg kleine verhalen. Moet men inderdaad voortaan elk specifiek politiek-
bestuurlijk probleem op zijn eigen merites beschouwen en afzonderlijk onderzoe-
ken? Is dat de onvermijdelijke consequentie van erkenning van variëteit en frag-
mentatie? De onoverzichtelijke horde van entiteiten aan de poorten van het
collectief doet behoefte ontstaan aan nieuwe, meer omvattende verhalen waarin
zoveel mogelijk feiten zinvol geordend kunnen worden. Zulke verhalen zullen
onvermijdelijk enigermate reductionistisch zijn, maar zijn desondanks wenselijk
om te voorkomen dat we elk afzonderlijk geval opnieuw moeten onderzoeken, en
om enig inzicht te verwerven dat bescheiden voorspelling mogelijk maakt.

Tegen deze achtergrond is de laatste jaren psychografische segmentering van
bevolkingsgroepen populair. Dit is een methode waarin op basis van kwalitatief en
kwantitatief opinieonderzoek wordt getracht de burgers te ordenen in deelgroe-

74. SCP (zoo3), p. i63.
75. Van Holsteyn en De ridder (aoo5), p. 9.
76. SCP (zoo3), p. i62 resp. p. 303.
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pen met gemeenschappelijke waarden en levensstijl. Hieronder staat als voorbeeld
de segmentatie van het bureau Motivaction, dat ook voor de Rijksoverheid heeft
gewerkt. De waarden en levensstijl die centraal staan in dit soort segmentaties wor-
den geacht bepalend te zijn voor gedrag en opinies van elke groep. Wie inzicht wil

krijgen in de politieke wensen van burgers en de wijze waarop zij mogelijk op be-

paalde beleidsmaatregelen zullen reageren, moet onderscheid maken naar deze
groepen, en kan zo enige greep krijgen op de werkelijkheid.

Naam o~o Korte omschrijving
bevolking

traditionele burgerij i8
gemaksgeoriënteerden 9
moderne burgerij 22

nieuwe conservatieven 8
kosmopolieten io

opwaarts mobielen i3
postmaterialisten io
postmoderne hedonisten io

De moralistische, behoudende en plichtsgetrouwe burgerij

De impulsieve, passieve en op plezier gerichte consument

De statusgevoelige burgerij, die evenwicht zoekt tussen tra-

ditie en hedonisme
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag

Open en kritische wereldburgers, gericht op zelfontplooi-

ing en succes
Gedreven individualisten met een focus op carrière en status

Maatschappijkritische en betrokken idealisten
Onafhankelijke pioniers van de beleveniscultuur

Bron: folder Motivaction `Mentality: waarden- en leefstijlonderzoek; grip op verandering'

Psychografische segmentering is mogelijk een inzichtgevende aanpak, zij het dat
een opdeling in maar liefst acht segmenten in de praktijk lastig werkbaar is. De ko-
mende pagina's wil ik hierop nader ingaan, maar beperk ik mij tot (wetenschappe-

lijke) literatuur waarin wordt uitgegaan van een segmentatie in twee, hooguit drie
groepen.

Het boeiendste onderzoek op dit gebied gebeurt mijns inziens niet in Nederland
maar in Vlaanderen, nader bepaald bij de onderzoeksgroep rond de socioloog
Mark Elchardus. Als illustratie van wat opinieonderzoek vermag bij het inzichte-
lijk maken van (potentiële) maatschappelijke deling, ga ik nu in op hun werk. Dit

is voor een belangrijk deel gebaseerd op een enquête uit i998 onder een represen-
tatieve steekproef van i34i Vlamingen. De tabel op de volgende bladzijde bevat een
aantal vragen uit het onderzoek plus de antwoorden die daarop werden gegeven.

Volgens Elchardus wordt de tweedeling in de samenleving niet langer bepaald
door traditionele materiële factoren - het onderscheid tussen armoede en rijkdom
- maar door immateriële factoren, nader bepaald: onbehagen. Dit onbehagen be-
staat uit twee componenten: hoe positief inen is over de toekomst en hoe onveilig
men zich voelt. De toekomstverwachtingen en het onveiligheidsgevoel van de res-

pondenten werd bepaald met de eerste twee setsvan stellingen uit de tabel. Uit ana-
lyse blijkt dat toekomstverwachtingen en onveiligheidsgevoel zeer sterk samenhan-
gen, zozeer zelfs dat beide kunnen worden beschouwd als één maat van onbehagen.



188

Toekomstverwachtingen

HET GEHEIM VAN DE BURGER

Oneens Neu- Eens

(o~o) traal (o~o)

(a~o)

Zoals de toekomst er nu uitziet is het nauwelijks verantwoord kinderen op deze 6z.6 ró.o zt.4
wereld te zetten.

A1 bij al heb ik toch wel vertrouwen in de toekomst. 9.6 t8.2 7z.t
Het is beter van dag tot dag te leven en de toekomst te laten voor wat ze is. 36.4 t9-z 44-5
Het beste hebben we reeds gehad, in de toekomst kan het alleen maar slechter'worden. 57.4 zt.r zt.5

Onveiligheidsgevoel
Het is vandaag de dag te onveilig om kinderen alleen op straat te laten. t4.6 u.t 74.3
Uit angst dat ik word overvallen sluit ik altijd onmiddellijk mijn wagen als ik instap. 52.r to.9 37.0
's Avonds moet je op straat e~ctra voorzichtig zijn. tr.8 9-8 783
De laatste to jaar zijn de straten onveiliger geworden. to.7 9.z 8o.z
De politie en rijkswacht zijn niet meer in staat om ons nog te beschermen tegen crimi- zt.z z4.9 53-9

nelen.
's Avonds en 's nachts doe ik de deur niet open als er gebeld wordt. 44-4 14-5 4r.z
In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe. zo.9 t6.5 62.6
Als ik op vakantie ga, durf ik mijn huis niet onbewaakt achterlaten. 40.o t5.3 44.8

Utilitair individualisme
De mensheid, onze naasten, solidariteit, ... wat een onzin allemaal, iedereen moet 56.r t3.z 30.7

eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen.
Omdat men altijd water bij de wijn moet doen als men met anderen omgaat, gaat 7q.6 9.6 r5.8

men best niet te veel met anderen om.
Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes. 67.o to.5 zz-5
Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een goede 74.7 iz.8 tz.5

verstandhoudíng met je medemensen

Autoritarisme
Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn de twee belangrijkste deugden die

kinderen moeten Ieren. tz.7 tz.4 74-8
Er zijn twee soorten mensen: sterken en zwakkelingen. 33.t t5-4 Sr-4
We hebben nood aan sterke leiders die ons voorschrijven wat we moeten doen. 47.q zo.o 3z.t
Als de mensen minder zouden praten en harder zouden werken, zou alles beter gaan 38.4 t9-t 4z-5

Etnocentrisme

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen. 56.r z6.7 t7.3
De migranten dragen bij tot de welvaart van ons land. 45-9 3t.9 zz.z
De gastarbeiders komen hier profiteren van onze sociale zekerheid. 3z.9 3o.g 36.z
Ik ben racist. 79-8 r3.6 6.6
De aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt onze samenleving. zt.z t9.t 59.6

Houding tegenover vertegenwoordigingsprincipe
Het parlement is een machteloze praatbarak, je kunt het beter afschaffen. 49.o z4.4 z6.6
Men moet de politiek gewoon afschaffen, en het land laten besturen door wijze mensen. 47.8 zo.7 3t.4
Zonder politieke partijen zou het in ons land veel beter gaan. 56-3 zz.9 zo.8
Ik heb politiek niet nodig. 34-z t63 49.5
Politici zouden geen minister mogen worden. 44.3 z9-5 z63
Laat het land besturen door e~cperts en specialisten, niet door politici. 37.6 z6.8 35.6
Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als ons land tijdelijk een dictatuur zou kennen 75.8 tz.z tz.o

om alle problemen op te lossen. J
Bron: Elchardus en Smits, zooz (data verzameld voorjaar r998, n- r34t)
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Het blijkt nu dat dit onbehagen correleert met een heel complex van sterk samen-
hangende houdingen, die Elchardus c.s. aanduiden als utilitair individualisme (de
overtuiging dat mensen uitsluitend handelen uit eigenbelang), etnocentrisme (een
negatieve houding ten opzichte van de migranten), autoritarisme en antipolitiek
(een houding die ook wijst op grote scepsis ten opzichte van de vertegenwoor-
digende democratie). Zie de tabel voor de wijze waarop deze zijn gemeten. Anders
gezegd, men kan op basis van de score op één ofenkele stellingen uit de tabel rede-
lijk goed voorspellen hoe men zal scoren op de andere stellingen uit de tabel. De sa-
menhang is zó sterk, dat Elchardus c.s. spreken van een nieuwe breuklijn.

Ter rechterzijde van deze breuklijn treft men een "koude, harde, illusieloze en
meedogenloze kijk op mens en samenleving."n Het is een instrumenteel mens- en
maatschappijbeeld, waarin de mens verschijnt als een nutmaximaliserend wezen
dat enkel zijn eigenbelang nastreeft. Men heeft alleen houvast aan mensen die op
ons lijken: men is veiliger binnen het gezin dan daarbuiten, beter met mensen uit
eigen streek dan met anderen, beter bij eigen volk dan bij ander volk. Wie spreekt
van waarden en idealen, doet dit enkel om de ware drijfveren van het handelen te
verhullen. In deze wereld wordt alles via macht beslecht. Daarom moet afwijkend
gedrag hard worden aangepakt. Omdat mensen uit eigenbelang handelen, dient
zo'n aanpak niet op overtuiging maar op repressie te steunen. Daarvoor is gezag
nodig, en dat mag eigenlijk best autoritair zijn. Omdat iedereen uit eigenbelang
handelt, zijn politieke vertegenwoordigers niet te vertrouwen. De democratie zoals
ze nu bestaat, geeft trouwens geen gevoel van effectiviteit, maar eerder van mach-
teloosheid. Gewone mensen begrijpen niet wat er allemaal gebeurt en men houdt
ook geen rekening met hen. Het parlement kan worden afgeschaft en de regering
vervangen door een zakenkabinet of een sterke leider.

Diametraal hier tegenover staat een mens- en maatschappijbeeld dat Elchar-
dus c.s. het normatieve beeld noemen. Daarin gaat men ervan uit dat individuen en
samenlevingen eigen waarden en normen kunnen kiezen die het handelen kunnen
oriënteren en het loutere spel van belangen en macht kunnen temperen. "In het ex-
treme (en nog nauwelijks redelijke) geval, gaat de normatieve positie ervan uit dat
individuen, ongeacht hun origine, inherent goed zijn en die goedheid ook zullen to-
nen als zij bevrijd zijn van alle beperkingen en limieten en ongehinderd `zich zelf'
kunnen zijn."78 De electoraten van het Vlaams Blok en Agalev79 nemen extreme po-
sities in op deze nieuwe breuklijn. De kiezers van het Vlaams Blok hangen een ex-
treem utilitaire positie aan, die van Agalev een extreem normatieve positie.

77. Elchardus en Pelleriaux (zoo3), p. 7i.

78. Elchardus en Pelleriaux (zoo3), p. 7z.
79. `Mders gaan leven', een partij die redelijk vergelijkbaar is met het Nederlandse GroenLinks.
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Interessante vraag is natuurlijk wat bepaalt waar men op de nieuwe breuklijn
terechtkomt. Is dat materiële achterstelling? Als het onbehagen voortvloeit uit een
laag of geen inkomen of werkloosheid, dan zouden we in wezen te maken hebben
met slechts een nieuwe verschijningsvorm van de aloude tweedeling van de klas-
senmaatschappij. Dat blijkt echter niet het geval. Uit analyses van Elchardus c.s.
blijkt dat (andere factoren zoals leeftijd ofopleidingspeil gelijk gehouden) gezins-
inkomen, armoede en werkloosheid nauwelijks invloed hebben op het gevoel van
onbehagen. Hoewel op het eerste gezicht misschien verbazingwekkend, is dit na-
der beschouwd niet onlogisch. Als onbehagen het resultaat zou zijn van materiële
deprivatie, zou de zeer welvarende regio die Vlaanderen is, gekenmerkt moeten
worden door groot welbehagen.

"Waarschijnlijk heeft dehechte band tussen welvaart enwelbehagen ooit bestaan, maar
is dieverdwenen naarmate de welvaart is gestegen en voor velen vanzelfsprekend is ge-
worden. Het dominante vertoog over de politiek is nog steeds economisch. Expliciet of
impliciet wordt de kiezer benaderd als een consument die bij goedgevulde winkels te-
vreden, enbij lege rekken terecht ontevreden is. Die manier van denken blijkt echter in
grote mate achterhaald. De economische gang van zaken heeft bij een hoog welvaarts-
peil weinig invloed op de mate van onbehagen en op de legitimiteit van de politiek. Po-
litici kunnen blijven klagen hoe onterecht dat onbehagen wel is, gezien de manifeste
welvaart en zelfs weelde. Als zij daadwerkelijk iets aan het vertrouwen in de instellingen
willen doen, zullen ze minder mechanistisch en economisch moeten leren denken."8o

Het zijn woorden die evenzeer van toepassing lijken op het onbegrip van sommige
paarse politici over hun electorale afstraffing van zooa. Maar als materiële depriva-
tie niet de oorzaak is van het onbehagen, wat dan wel? In onderstaande figuur
staan de verklarende variabelen die Elchardus en Pelleriaux noemen. Een eerste
belangrijke factor is leeftijd: oudere mensen voelen zich gemiddeld minder veilig
dan jonge mensen. Bij hen is het onbehagen dus groter. Daarom zullen zij zich eer-
der rechts op de breuklijn bevinden. Op de factor leeftijd ga ik verder niet in.

sociaal-culturele variabelen:
- gelijkheidssreven
~ participatie
. mediavoorkeur

So. Elchardus en Smits (zooz), p. 53.
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De andere belangrijke factor is opleiding. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe
onbehaaglijker men zich voelt (pijl b) en hoe rechtser men dus op de breuklijn uit-
komt. Wat is hiervoor de verklaring? Elchardus en Pelleriaux formuleren drie hy-
pothesen:

~`de pijn van ongelijkheid'. Vroeger maakte geloof in het grote verhaal van het
socialistische of communistische alternatief de pijn van ongelijkheid draag-
baar. Het bood hoop op meer rechtvaardigheid in de toekomst. Nu dat ver-
haal vanwege het instorten van de communistische regimes niet meer reëel en
geloofwaardig is, ontstaat het risico dat deze pijn zich vertaalt in onbehagen.
Daarom verwachten Elchardus en Pelleriaux dat mensen die zich heel bewust
zijn van ongelijkheid en deze niet aanvaardbaar achten, meer onbehagen er-
varen in de hedendaagse samenleving;

~ participatie. Culturele en maatschappelijke participatie leert mensen dat de an-
der niet alleen een bron van beperkingen is, maar ook een bron van mogelijkhe-
den. Het leert hen zich te verenigen, kennis te nemen van andere standpunten
en visies, met elkaar te communiceren, enzovoort. Grotere participatie zal dus
leiden tot minder onbehagen en een linkser positie op de nieuwe breuklijn;

~ mediaconsumptie. Meer dan de publieke media dragen de commerciële me-
dia bij aan wat men `a mean world perspective' noemt: een bange, wrange, uit-
zichtloze kijk op de wereld. Het gaat niet zozeer om de vraag hoeveel televisie
men kijkt, maar naar welke zenders. De verwachting is dat bij de vaste kijkers
van commerciële netten het onbehagen groter is en de positie op de nieuwe
breuklijn rechtser, dan bij de vaste kijkers van de publieke omroepen.

Men zou verwachten dat deze drie factoren sterker aanwezig zijn bij laaggeschool-
den. Met hulp van indicatoren voor gelijkheidsstreven, participatie en mediacon-
sumptie, hebben Elchardus c.s. deze verbanden onderzocht. En inderdaad, ze blij-
ken alledrie rechtstreeks van invloed op onbehagen (pijl f) en via die route op de
nieuwe breuklijn (pijl h). "[E]en groot deel van het onbehagen van de laagge-
schoolden kan worden begrepen op basis van het onbeantwoord gelijkheidsstre-
ven, de invloed van de massamedia en de lage graad van sociale participatie."8i
Voorts blijken participatie en mediagedrag82 ook een rechtstreeks effect te hebben
op de positie op de nieuwe breuklijn (pijl g) "Misschien dient dit te worden geïn-
terpreteerd als een gevoel van achterstelling en onbehagen dat in onze samenleving
rechtstreeks voortvloeit uit een laag onderwijspeil, ongeacht de wijze van partici-
patie, de wijze van communiceren en het denken over gelijkheid."S3 In totaal kan

81. Elchardus en Pelleriaux (zoo3), p. 85.
8z. Dit gold niet voor `gelijkheidsstreven'.
83. Elchardus en Pelleriaux (zoo3), p. 85.
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Elchardus met deze variabelen 43 procent van de variantie verklaren op de nieuwe
breuklijn. Dit mag bepaald hoog worden genoemd.

De nieuwe breuklijn laat zich dus het best markeren aan de hand van het oplei-
dingspeil. De breuk ontstaat al in het secundair onderwijs, waar leerlingen geschei-
den worden in beroepsonderwijs ofalgemeen vormend onderwijs. Reeds hier klitten
gevoelens van demotie (als indicator van onbehagen) en andere sociaal-culturele
factoren, zoals smaak- en mediavoorkeur, samen tot subculturen die in grote mate
de positie op de nieuwe breuklijn verklaren. Blijkens een grote enquête onder leerlin-
gen van het laatste jaar van het secundair onderwijs is hier volgens Elchardus en Pel-
leriaux duidelijk sprake van een groepsdynamiek.84 Jongeren worden als het ware ge-
socialiseerd in deze subculturen en gaan zich daarmee identificeren, inclusief de
eventueel bijbehorende gevoelens van onbehagen en daarmee correlerende opvat-
tingen, los van hun feitelijke individuele (materiële) condities. Meer algemeen leven
volgens Elchardus c.s. lager en hoger opgeleiden steeds meer in verschillende werel-
den. Mensen met een gelijkwaardig onderwijsniveau hebben bijvoorbeeld een grote-
re kans elkaar tegen te komen, verliefd te worden en te trouwen. Dat leidt tot homo-
gamie, het huwen of samenwonen van mensen met gelijkaardige kenmerken. Dit
doet de kloof tussen lager en hoger opgeleiden toenemen. Het impliceert immers dat
laaggeschoolde gezinnen de tendens vertonen achterstandposities te cumuleren en
dat hooggeschoolde gezinnen voordelen accumuleren. Zo ontstaan twee werelden
met ellc hun eigen contacten, smaak, gevoelens en opvattingen. "De klassen-
maatschappij, waarin de maatschappelijke positie hoofdzakelijk door materiële
levensomstandigheden werd bepaald, blijkt niet (meer) te bestaan. Zij werd niet ver-
vangen door een maatschappij bestaand uit één grotere middenklasse, wel door de
opkomst van nieuwe standen die opvallend gesegregeerd leven."85 Beide werelden
vormen echter wel samen een politieke gemeenschap. En dus is er de mogelijkheid
van horizontaal ofverticaal conflict. Elchardus en Smits concluderen:

"De nieuwe breuklijn geeft het verschil in mens- en maatschappij opvattingen weer
waarover Vlamingen sterk verdeeld zijn. De positie van de enen wordt door de an-
deren niet alleen verworpen, maar ethisch verwerpelijk geacht. De conflicten rond
de breuklijn zijn daarom scherp en voorlopig ongepacificeerd [...] Mensen die een
radicaal rechtse positie op de nieuwe breuklijn innemen, weten dat hun opvattingen
door het establishment worden afgekeurd. Precies daarom zouden zij hun vertrou-
wen kunnen onttrekken aan instellingen die in hun ogen door die elite worden be-
heerd en welke die elite ondersteunen."86

Tot zover de Vlamingen. Reden om dit onderzoek aan te halen in plaats van het
gebruikelijke SCP-onderzoek, is dat Elchardus c.s. nadrukkelijk uitgaan van het

84. Zie Elchardus, Kavadias en Siongers (i998).
85. Elchardus en Pelleriaux (zoo3), p. 88.
86. Elchardus en Smits (2ooz), p. 48~9.



GF..l3ROKENHEID i93

idee van sociaal conflict en gebrokenheid. Hun empirisch werk is als het ware in
die mal gegoten. Natuurlijk worden in Nederlandse publicaties zoals die van het
SCP ook wel uitsplitsingen gemaakt naar verschillende subgroepen van burgers,
en wordt er geë~cperimenteerd met segmentatie. Toch wordt op dit punt in het Ne-
derlandse onderzoek vooralsnog minder `doorgepakt' dan in het Vlaamse. Er is
één recente uitzondering, namelijk een studie van Gabriël van den Brink voor de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over `de politieke habi-
tus van hedendaagse burgers'. De gegevens waarop Van den Brink zich baseerde,
stammen grotendeels uit i996 en werden verzameld door het SCP. Van den Brink
heeft een secundaire analyse gemaakt van deze resultaten. Op grond daarvan komt
Van den Brink tot een onderscheid bedrijvige respectievelijk bedreigde burgers:

~ bedrijvige burgers (ongeveer zo procent van de bevolking) staan positief te-
genover het proces van modernisering: ze zijn relatief zeker over de toekomst,
stellen veel vertrouwen in anderen, en hebben geen last van morele onzeker-
heid over normen en waarden. Ze zien de modernisering als voordelig en wil-
len deze daarom voortzetten. Deze groep telt veel hoger opgeleiden met een
behoorlijk inkomen. Bedrijvige burgers hebben een relatief groot vertrouwen
in de parlementaire democratie, het functioneren van de overheid en de
mogelijkheden van burgers om zelfpolitieke invloed uit te oefenen. Ze nemen
altijd deel aan verkiezingen, zijn goed op de hoogte en zijn ook vaker dan ge-
middeld politiek actief.

~ In alles het tegenovergestelde zijn de bedreigde burgers (ongeveer 35 procent
van de bevolking). Ze zijn onzeker over de toekomst, hebben weinig vertrou-
wen in anderen, en zijn ook relatief vaak in verwarring over wat vandaag de dag
geldt als goed en kwaad. Een aanzienlijk deel heeft niet meer dan lager onder-
wijs, velen hebben geen betaalde baan en hun inkomen is relatief laag. Zij heb-
ben weinig vertrouwen in de parlementaire democratie, hebben weinig be-
langstelling voor de publieke zaak, zijn weinig betrokken en blijven bij
verkiezingen vaker thuis. Ze vinden dat de overheid niet naar behoren functio-
neert, dat Kamerleden niet beseffen wat hen bezighoudt en dat ze zelf (te) wei-
nig invloed op het beleid hebben. Ze menen dat er sterke leiders nodig zijn en
dat men asociale elementen hardhandig uit de samenleving moet verwijderen.

Net als bij Elchardus is er een duidelijk verband met opleidingspeil. In de analyse
van Van den Brink blijkt van de bedrijvige burgers 69 procent havo of ineer te heb-
ben. Van de bedreigde burgers heeft daarentegen slechts i7 procent havo ofineer,
terwij133 procent niet meer dan mavo of lbo heeft, en maarliefst 5o procent alleen
lager onderwijs. Anders dan Elchardus vindt Van den Brink echter wel een samen-
hang met inkomen, zij het dat de samenhang met opleiding aanmerkelijk sterker
is. Overigens onderscheidt Van den Brink nog een derde groep, te weten berusten-
de burgers (ongeveer 45 procent van de bevolking). Deze derde groep vormt een
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soort tussencategorie. Ze staan neutraal of ambivalent tegenover het proces van
modernisering. Ze volgen wel het politieke nieuws, maar hebben geen uitgespro-
ken meningen over politiek ofdemocratie. Ze ontplooien doorgaans weinig initia-
tief, tenzij de politiek op een concreet punt hun persoonlijke belangen raakt. Dan
kunnen zij vrij energiek uit de hoek komen en bijvoorbeeld plaatselijke overheden
behoorlijk dwarsbomen.

De crux van de analyse is dat de overheid het nooit goed zal doen. Een deel der
burgers voelt zich bedreigd door moderne ontwikkelingen en heeft een defensieve
ofcynische visie op de politiek. De bedrijvige burgers daarentegen willen juist ver-
dere modernisering en nemen een offensieve, politiek betrokken houding aan. De
berustende burgers tenslotte houden zich afzijdig, totdat zij in hun concrete belan-
gen worden aangetast. "Geplaatst voor deze driedeling doen bestuurders en politi-
ci het altijd verkeerd," zo schrijft Van den Brink. "Wanneer zij al te krachtig ingrij-
pen komen ze in aanvaring met de grote groep van afwachtend ingestelde burgers.
Grijpen ze niet in dan leidt dat bij de twee andere groepen tot kritiek. De bedreig-
de burgers laten weten dat ze onvoldoende tegen de gevolgen van modernisering
beschermd worden, terwijl veel bedrijvige burgers vinden dat het moderniserings-
proces te zeer door de overheid gehinderd wordt."87

Wat leren Elchardus en Van den Brink ons? Vooraf een waarschuwing: Vlaamse
onderzoeksresultaten kunnen niet zomaar worden geprojecteerd op de Neder-
landse situatie. De Belgische politiek verschilt aanzienlijk van de Nederlandse. An-
derzijds komt Van den Brink tot een analyse die opvallend grote gelijkenis ver-
toont met die van Elchardus c.s.

Een eerste conclusie. Deze paragraaf begon met de verzuchting dat we door de
veelheid en variëteit van schijnbaar geïsoleerde opiniegegevens het overzicht drei-
gen te verliezen. Er is behoefte aan meer dan alleen maar `kleine verhalen' over ge-
ïsoleerde bestuurlijke en politieke problemen. Een aangename eigenschap van
kwantitatief opinieonderzoek is nu dat er een hele batterij statistische technieken
beschikbaar is om samenhangen te ontdekken in deze schijnbaar geïsoleerde gege-
vens. Zo ontstaat de mogelijkheid om te abstraheren naar nieuwe verhalen over de
werkelijkheid, waaruit op hun beurt weer nieuwe voorspellingen kunnen worden
afgeleid. Maar laten we voorzichtig blijven en niet spreken van een nieuw groot
verhaal, maar het meer bescheiden houden op `middelgrote' verhalen.

Ten tweede, wat begon als een illustratie van het nut van opinieonderzoek voor
het nader in kaart brengen van horizontale en verticale verdeeldheid, blijkt uitge-
mond in een aanvullende argumentatie voor het betoog van dit hoofdstuk. Lefort
zégt wel dat elke politieke gemeenschap wordt gekenmerkt door een maatschappe-
lijke deling, maar dat lijkt in eerste instantie meer een theoretisch studeerkamer-

87. Elchardus en Smits, (zooz), p. 86.
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verhaal dan een reële werkelijkheid. Immers, de oude tegenstelling tussen klassen is
toch nagenoeg opgelost in één grote middenklasse? De analyses van Elchardus en
Van den Brink maken echter aannemelijk dat er wel degelijk sprake is van een soci-
ale deling. Bovendien is die deling potentieel conflictueus van aard, omdat wat één
groep wil zeer wel strijdig kan zijn met wat de andere groep wil. Elchardus c.s. spre-
ken dan ook van niet minder dan een `nieuwe sociale kwestie'.88 De empirische evi-
dentie voor het bestaan van deze deling is eens te meer argument voor de staat om
niet uit te gaan van simplistische opvattingen over wat `de' burgers vinden en wil-
len, maar de mogelijkheid van gebrokenheid te erkennen, deze empirisch in kaart te
brengen, en aldus de creativiteit en het adaptief vermogen van de staat te stimule-
ren.89 Deze argumentatie krijgt een zekere urgentie als wordt bedacht dat voor een
beleidsinhoudelijke functie bij de rijksoverheid doorgaans een hoger onderwijs di-
ploma wordt verlangd, en ook in het parlement hoger opgeleiden sterk zijn overver-
tegenwoordigd. Ergo: burgers ter rechterzijde van de nieuwe breuklijn (Elchardus)
respectievelijk bedreigde burgers (Van den Brink) zijn fors ondervertegenwoordigd
in de beleidsvormende instituties van de staat. Daardoor bestaat er reëel gevaar
voor blindheid voor de opvattingen van deze groep burgers.

Ten derde, wat is de impact van deze groep op de politieke gemeenschap? Bij
nagenoeg alle vragen die in de onderzoekingen van Elchardus en Van den Brink
werden geanalyseerd, koos de meerderheid van de mensen voor het geruststellen-
de, positieve alternatief of de neutrale middenpositie. Heel globaal geschetst lijken
de antwoorden de bekende 8o-ao distributie te volgen. De gemiddelde persberich-
tenmaker en de gemiddelde krant zouden bij zulke resultaten wellicht in de kop
zetten dat `de' mensen dus tevreden~positief zijn over het onderwerp in kwestie.
Slechts weinig mensen zouden bij deze prettige berichten gealarmeerd raken. Erg
geruststellend zijn de cijfers echter niet. Men dient zich te bedenken dat de politie-
ke aardverschuiving van Nederland in aooa uiteindelijk werd bepaald door slechts
i3,4 procent van het electoraat. De andere 86,6 procent koos niet voor de LPF of
ging niet stemmen. Dat zo weinig mensen de Fortuyn-revolte hebben zien aanko-
men, is mogelijk mede veroorzaakt door de verraderlijke optica van dergelijke
`lage' percentages aan ontevredenen. De logica van `de meerderheid plus één' is
wellicht de meest rechtvaardige regel voor het nemen van politieke besluiten, maar
is volstrekt ongeschikt als denkkader om de werkelijkheid te beschrijven.

88. Elchardus, Marx en Pelleriaux (zoo3), p. u. Zij verwijzen hierbij expliciet naar Rosanvallon,
die in i999 een boek publiceerde onder deze titel. Daarin wordt eveneens ingegaan op de delingen
van de hedendaagse en toekomstige Westerse samenleving.
89. Ik permitteer me hiermee een kleine cirkelredenering. Met opinieonderzoek is aannemelijk
gemaakt dat er daadwerkelijk gebrokenheid in de hedendaagse samenleving bestaat, en dat pleit er
weer voor om in beleid en bestuur door middel van opinieonderzoek regelmatig te toetsen wat de
verschillende bevolkingsgroepen vinden en willen.
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9 AMERIKA: `RED VERSUS BLUE'

De beschreven tweedelingen in Vlaanderen en Nederland zullen voor nogal wat men-
sen nieuwswaarde hebben. In het publieke debat wordt steeds gesproken over `de' bur-
gers als homogene groep die zus ofzo zouden willen. Dan is de horizontale gebroken-
heid die oprijst uit opinieonderzoek verrassend. Hoe ging het ondertussen verder in
Amerika? Schijnbaar precies andersom. Tocqueville mocht dan menen dat Amerika
bestond uit één grote middenklasse, maar oppervlakkige waarneming is al voldoende
om te zien dat de Verenigde Staten tegenwoordig een diep verdeelde natie is. Een ver-
schil met Nederland en Vlaanderen is voorts dat de Amerikanen deze sociale deling
ook zelf als zodanig waarnemen en benoemen. De sterke polarisatie van de Verenigde
Staten is onderwerp van vele artikelen in kranten en tijdschriften, items van televisie
nieuwsshows, en stofvoor boeken met veelzeggende titels als `The two America's'.~

Dit publieke debat wordt sinds Zooo vaak gevoerd in termen van `red Ameri-
ca' versus `blue America'. Achtergrond hierbij ís dat nieuwsshows bij verkiezingen
de staten die zijn gewonnen door de republikeinen rood kleuren, en de staten die
zijn gewonnen door de democraten blauw. De tegenstelling tussen rood en blauw
draait niet om materiële condities, maar om culturele waarden en levensstijl. De
`rode Amerikanen' zijn conservatieve, vaak diep religieuze `gewone' Amerikanen
die zich verzetten tegen de morele neergang die zij menen waar te nemen. Zij wo-
nen vooral in het uitgestrekte platteland van midden Amerika. De `blauwe Ameri-
kanen' wonen vaker in grote steden, met name aan de oostkust. Deze Amerikanen
zijn seculier, of hangen een meer eigentijds geloofaan, zijn vaak goed opgeleid en
meer relativistisch en pluralistisch ingesteld. "Taken together, these layers ofdiffe-
rences are fostering a partisan divide that increasingly seems to be about identity.
Voters are aligning with the party they feel best projects the values they want to
pass on to their children".9' Het splijtende potentieel van deze tegenstelling wordt
in dit publieke debat nadrukkelijk benoemd. Fiorina geeft enkele citaten:92

"There is a religious war going on in this country, a cultural war as critical to the
kind of nation we shall be as the Cold War itself, for this war is for the soul of Ame-
rica." (Pat Buchanan, t99z)93
"The red states get redder, the blue states get bluer, and the political map of the Uni-
ted States takes on the coloration of the Civil War." (E.J. Dionne, prominent jour-
nalist, 2003)94
"[T]he anger level is so high that if the demonstrators of t968 had felt like this "there
would have been gunfire in the streets." (Andrew Kohut, directeur Pew Center, 2oo3)9s

90. Greenberg (zoo4).
9t. Christian Science Monitor, t4 juli zoo4.
9z. Fiorina (zoo5), P. t-4.
93. Republican National Convention t99z.

94- Washington Post, 7 november zoo3, p. A3t.
95. US News and World Report Science 8c Sociery, t5 december zoo3, p. 66.
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"[W]hen cultural impulses this momentous vie against each other to dominate pu-
blic life, tension, conflict, and perhaps even violence are inevitable." (James Davison
Hunter, socioloog, i995)

Het laatste citaat komt uit een boek met de veelzeggende titel `Before the shooting
begíns'. De socioloog Hunter was één van de eersten die de nieuwe tweedeling in
de Verenigde Staten uitgebreid beschreef, in een boek met de al even duidelijke ti-
teJ `Culture Wars'. Volgens hem is er sprake van twee verschillende culturele syste-
men. De kern van het verschil ligt in twee conflicterende concepties over de bron
van morele autoriteit.

Het ene systeem duidt Hunter aan als orthodox. Aan deze zijde van de scheids-
lijn bevinden zich ondermeer de conservatieve protestanten, katholieken en joden.
Kenmerkend voor deze orthodoxie is "the commitment on the part of adherents
to an externaJ, definable, and transcendent authority."96 Deze autoriteit vormt een
consistente, onveranderlijke en absolute maatstafvoor het goede en het ware. Wel-
iswaar treft men binnen de orthodoxen verschillende denominaties aan, maar zij
menen dat wat hen bindt sterker is dan wat hen verdeelt. Orthodoxe Protestanten,
Katholieken en Joden strijden dus gezamenlijk tegen bijvoorbeeld abortus, mis-
schien wel het meest definiërende geschilpunt van de `culture wars';

Het andere systeem duidt Hunter aan als progressive. Hier treft men het libe-
rale deel der natie aan. Deze mensen zijn seculier, of houden er een meer persoon-
lijk en modern geloofop na. Kenmerkend is "the tendency to resymbolize historic
faiths according to the prevailing assumptions of contemporary life."97 Morele au-
toriteit zoekt men niet in een transcendente bron, maar in persoonlijke ervaring of
wetenschappelijke rationaliteit, al dan niet gespiegeld aan religieuze tradities. Mo-
rele waarheid is dan ook niet absoluut, maar moet steeds worden aangepast aan de
veranderende omstandigheden. Het gaat niet om de letterlijke betekenis van de
heilige teksten, maar om de achterliggende moraliteit, en de vraag hoe die `ver-
taald' moet worden naar het leven hier en nu. "In sum, within the broader progres-
sivist alliance (both religious and secular), moral authority emerges primarily if
not exclusively within "this-worldly considerations."98

Hoe zijn beide oriëntaties verdeeld over sociodemografische variabalen? "[T]he
progressive alliances tend to draw popular support from among the highly educa-
ted, professionally committed, upper middle class, while the orthodox alliances
tend to draw from the lower middle and working class. The association is anything
but perfect, yet it generally holds.. ."99

96. Hunter (i99i), p. 44.
97. Hunter (199i), p. 44~5.
98. Hunter (i99i), p. iz4.
99. Hunter (i99i), p. 63~4.
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De verschillende morele oriëntaties leiden tot totaal verschillende stand-
punten over allerlei actuele zaken. Voor de orthodoxen is al het leven geschapen
door God, en begint het leven bij de conceptie. Abortus is dus moord. De heilige
teksten stellen duidelijk dat de natuurlijke seksuele relatie die tussen man en
vrouw is, en homoseksualiteit is dus een pervertering van de natuurlijke orde,
enzovoort. Voor de progressieven daarentegen begint, zolang de wetenschap
niet anders heeft bewezen, het leven pas bij of kort voor de geboorte. De traditi-
onele relatie tussen man en vrouw is slechts het resultaat van socialisatie en
machtsverhoudingen, en totdat de wetenschap anders heeft bewezen, is
homoseksualiteit slechts één der manifestaties van de natuur. Echter, niet alleen
voor dit soort moreel geladen onderwerpen, meer in het algemeen leiden de ver-
schillende oriëntaties tot totaal verschillende visies, bijvoorbeeld als het gaat om
de identiteit van het vaderland, vrijheid of rechtvaardigheid. In het orthodoxe
wereldbeeld is Amerika de christelijke natie bij uitstek, gebaseerd op bijbelse
principes. Vrijheid is vooral vrijheid van despotisme, van regulering, van belas-
ting et cetera. "God is in favor of freedom, property, ownership, competition, di-
ligence, work and acquisition. All this is taught in the Word of God, in both the
Old and New Testaments." aldus conservatief predikant Jerry Falwell.'oo
Rechtvaardigheid betekent dat men leeft volgens bijbelse principes. In het pro-
gressieve wereldbeeld daarentegen beschouwt men Amerika niet specifiek als
bijbelse natie, maar als het land van diversiteit, pluralisme en pragmatisme, de
uitdrukking van menselijke rationaliteit. Vrijheid staat hier vooral gelijk aan so-
ciale en politieke rechten, terwijl rechtvaardigheid betekent dat iedereen gelijke
kansen heeft. Uiteindelijk draait het verschil in visies volgens Hunter om de
identiteit van de Verenigde Staten, om de vraag `what America is about...'

Dit schreef Hunter in i99i. Zoals gezegd brak met de verkiezingen van Zooo
het thema van de verdeelde natie in volle omvang door tot het publieke discours.
Daarmee kwamen ook de karikaturen en stereotypen. De tegenstelling werd uit-
gebreid naar leefstijl. Aan de ene kant staan de gewone gelovige, hardwerkende,
`blue collar Americans' van het platteland, ruggengraat der natie, eenvoudig en
oprecht, vol common sense, gehecht aan hun familie, geweer, terreinwagen en
jaarlijkse bezoek aan de autorace, hartelijke mensen die graag luisteren naar
country, nog zelfhun dak kunnen repareren, en die - voor alles - leven naar Gods
woord. Aan de andere kant staan de `liberals', de postmoderne intellectuelen van
de oostkust die schijnen te geloven dat ideologische en morele verwarring getui-
gen van hogere kennis en inzicht, die overal een antwoord op hebben (`They
think they are so damn smart'), zelfontplooiing belangrijker vinden dan hun kin-
deren fatsoenlijk opvoeden, die zelfbenoemde kampioenen van tolerantie en

Ioo. Aangehaald in Hunter (i99i), p. ni.
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`goede smaak', met hun New York Times, cappucino's, sushi's, Volvo's en Franse
kazen. ..'~'

Rare jongens, die Amerikanen...? Opgemerkt zij dat Nederlanders enige be-
scheidenheid in deze past, gezien onze rijke traditie op het gebied van godsdiensti-
ge onverzoenlijkheid en rivaliteit. Deze kreeg decennia lang praktische gestalte in
de nagenoeg gescheiden werelden van de verzuiling.'oZ Sinds enige jaren ontwik-
kelt zich bovendien opnieuw een essentialistisch discours, nu gericht tegen islami-
tische invloeden. Voorts een observatie: wat opvalt in de geschetste tegenstelling
tussen Amerikanen, is de parallel met de epistemologische thema's van dit en
voorgaande hoofdstukken. In de analyse van Hunter is in feite sprake van een
tegenstelling tussen de metafysische~foundationalistische traditie enerzijds en een
pluralistische visie van gebrokenheid anderzijds. Een `postmodern bourgeois libe-
ral' als Rorty laat zich bijvoorbeeld moeiteloos indelen bij het progressieve kamp.
In de slotbeschouwing kom ik hierop terug. Waar het nu om gaat is de waarne-
ming dat in Amerika de sociale deling, anders dan Lefort suggereert, bepaald niet
verhuld is. Iedereen kan zien dat het land hopeloos verdeeld is... or is it?

Hoe gepolariseerd zijn de Verenigde Staten nu werkelijk? Is het echt zo erg? Nee,
aldus Fiorina in een boekje met wederom een veelzeggende titel: `Culture war? The
myth ofa polarized America'.'o3 Hij komt tot zijn conclusie op basis van secundai-
re analyse van een grote hoeveelheid opinieonderzoeken. Allereerst: bestaan er
rode en blauwe staten? Nauwelijks. Er zijn vooral veel verschillende tinten paars.
Er is een aanzienlijk aantal staten waar republikeinen of democraten in Zooo welis-
waar wonnen, maar met een meerderheid van de helft plus slechts enkele procen-
ten. Voorts, vergelijkt men de standpunten van Amerikanen over een aantal actu-
ele issues (zoals gemeten in het najaar van z.ooo door het onafhankelijke Pew
Research Center for the People 8z the Press), dan zijn er wel verschillen tussen de
inwoners van rode en blauwe staten, maar die zijn meestal niet groot (zie tabel).

Hiermee is het discours over rode en blauwe staten gerelativeerd. Deze cijfers
weerleggen echter nog niet de mogelijkheid van een sterk gepolariseerd electo-
raat."'4 Fiorina's veronderstelling is nu dat als Amerika de laatste decennia is gepo-
lariseerd, dat weerspiegeld zou moeten worden in longitudinale opiniegegevens.
Daarom haalt hij een studie van DiMaggio, Evans en Bryson aan die in totaa135 is-
sues uit de National Election Studies (NES) en de General Social Survey (GSS) uit

lol. De stereotypen in deze alinea zijn gebaseerd op een journalistieke analyse van recente red vs
blue literatuur in Frank (zoo4), hoofdstuk i.
ioz. Zie Lijphart (i968) en De Rooy (ZOOZ).
io3. Fiorina (zoo5).
104. Het is namelijk mogelijk dat binnen de staten de kiezers ook degelijk zijn gepolariseerd. Zij
mogen in omvang dan wellicht ongeveer gelijk zijn, het is wel mogelijk dat de tegenstelling tussen
beide groepen steeds groter en heftiger is geworden.
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Religion and morals

Religion is very important in my life
Churches should keep out ofpolitics
Every right for clergy to discuss candidates or issues from the pulpit? (yes)

Issue sentiments

Should use the surplus...
... to cut taxes
.. . to pay off the national debt
... to increase domestic spending
... to bolster Social Security and Medicare

Favor abolition of inheritance tax
Favor government grants to religious organizations
Favor school vouchers for low and middle income parents ...
Favor partial privatization ofSocial Security
Favor Medicare coverage of prescription drugs
Favorincreasing defensespending
Do whatever it takes to protect the environment

Bron: Fiorina (ZOOS), p. to-i6, selectie WLT

blue
(o~o)

red
(o~o)

62 74
46 43
35 33

i4 14
2i 23
28 24
35 38
70 72
67 66
54 50
69 7i
91 92
30 37
70 64

de periode i972 tot i994 hebben geanalyseerd op exact deze vraag: zijn Amerikanen
in deze periode gepolariseerd? Het tegendeel bleek het geval. Op alle punten ble-
ken verschillende groepen Amerikanen (blank vs. zwart, jong vs. oud, laag opge-
leid vs. hoog opgeleid, et cetera) in opinie juist naar elkaar toe gegroeid. "The evi-
dence, then points to dramatic depolarization in intergroup differences."'o5 De
enige uitzondering waren mensen die zichzelf beschouwen als aanhanger van de
democraten respectievelijk republikeinen - die groeiden juist uit elkaar. Een soort-
gelijke longitudinale analyse maakte het Pew Research Center van opinie-
onderzoeken uit de periode i987 tot 2003. Hier richtte de aandacht zich echter niet
op alle Amerikanen maar slechts op aanhangers van beide partijen. Het blijkt dat
het gemiddelde verschil tussen beide groepen bij items over politieke en beleids-
aangelegenheden in die periode toenam van iz. procent tot i7 procent, en bij items
over persoonlijke en sociale onderwerpen van 7 tot ii procent. Dat zijn geen grote
verschillen en het is evenmin een grote stijging. Fiorina's conclusie "still close toge-
ther but maybe not as close as in i987."iió

Het centrale strijdpunt in de `culture wars' is natuurlijk abortus. Daarom gaat Fi-

orina specifiek in op de ontwikkeling in opinie over dit onderwerp. Hierover zijn gege-

vens beschikbaar sinds i972. In de GSS wordt sinds dat jaar de volgende vraaggesteld:

io5. aangehaald in Fiorina (aoo5), p. z4, nadruk in origineel DiMaggio et al.

ioó. Fiorina (2005), p. z6.
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Please tell me whether or not you think it should be possible for a pregnant woman

to obtain a legal abortion if
I the woman's health is seriously endangered
a she became pregnant as a result of rape

3 there is a strong chance ofserious defect in the baby
4 the family has low income and cannot afford any more chffdren

5 she is not married and does not want to marry the man

6 she is married and does not want any more children

In onderstaande grafiek staan de antwoorden. Deze blijken opmerkelijk stabiel. Na-
dere analyse leert dat er nauwelijks verschil is in opvattingen tussen republikeinen en
democraten. Ook de meningen over homoseksualiteit heeft Fiorina geanalyseerd.
Uit dezelfde GSS blijkt dat de gevoelens van Amerikanen tegenover homoseksuelen
weliswaar koeltjes zijn, maar in de afgelopen ao jaar toch geleidelijk warmer zijn ge-
worden, en dat de tolerantie is toegenomen.'o~ Voorts blijkt het aantal mensen dat
vindt dat `homosexual relations between consenting adults' niet strafbaar moet zijn,
al die jaren stabiel te zijn geweest (afgezien van enkele tijdelijke fluctuaties).

ioo
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Year

- Strong Chance of a Serious Defect -- Married-Wants No More Children
~ Woman's Health Seriously Endangered . ~ Low Income-Can't Afford More Children
- Pregnant As a Result of Rape ~~ Not Married

-- Abortion Index ( Average Number of
Circumstances Legal)

Bron: Fiorina (2005), p. 37

ro7. Overigens valt hier wel een kanttekening te plaatsen. Uit de gegevens van Fiorina blijki dat de

mensen die positief staan tegenover homoseksualiteit een minderheid vormen, maar deze minder-
heid is in de loop der jaren wel is gegroeid. Dit lijkt dus juist eerder een teken van toenemende po-
larisatie.
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A1 met al klopt er volgens Fiorina dus weinig van het beeld van toenemende polari-
satie. Toch is overduidelijk dat er politiek iets aan de hand is in Amerika. Maar wat
dan? Ten eerste is morele oriëntatie sinds i992 een belangrijker factor geworden in
de stemvoorkeur, zo blijkt uit Fiorina's analyse van NES-gegevens. Niet dat econo-
mie geen rol meer zou spelen, integendeel. Sinds de verkiezingen van i95z blijkt het
steeds beter mogelijk om op basis van inkomen de stemvoorkeur te voorspellen
(met als belangrijke uitzondering het jaar Zooo).'og Echter, sinds i992 speelt plots
een tweede dimensie óók een grote rol, namelijk de morele dimensie. Vóór dat jaar
was dit nauwelijks een overweging, omdat de presidentskandidaten doorgaans
goed pasten bij de traditionele middenklasse-waarden. Hierin werd de kiezer dus
feitelijk geen keus voorgelegd. Echter, met Clinton verscheen plots een echte `libe-
ral' ten tonele, een overspelige dienstontloper die marihuana rookte (maar niet in-
haleerde), kampioen van rechten voor homo's, en getrouwd met een vrouw die niet
van zins was thuis koekjes te gaan bakken. Daarmee werd de morele dimensie
opeens relevant, en ontstond een sterkere correlatie tussen religiositeit en partij-
voorkeur. Kortom, het waren niet de kiezers die veranderden, maar het was de keus
die hen werd voorgelegd die veranderde. Daardoor gingen economische overwe-
gingen een relatief geringe rol spelen. "All in all, it may well be that the myth of a
culture war, misconceptions about voter polarization, and mistaken claims about
the rising importance of religion vis-à-vis the declining importance of economics
all have their roots in the arrival of Bill Clinton on the national scene."'o9

Maar ten tweede wijst Fiorina nadrukkelijk op een bredere ontwikkeling. Er
heeft zich wel degelijk een polarisatie voorgedaan, zij het binnen de politiek. Dat
komt doordat politieke activisten een steeds grotere greep op de politiek hebben
gekregen. De laatste decennia is het aantal `advocacy groups' en andere activis-
ten sterk toegenomen, evenals het aantal participatieve elementen in de Ameri-
kaanse democratie via welke deze groepen zich kunnen manifesteren. Bovendien
zijn politieke partijen voor hun financiële steun en menskracht om verkiezingen
te winnen steeds afhankelijker van deze activisten. Het cruciale punt nu is dat
politieke activisten welhaast per definitie een meer intense en extreme mening
hebben, anders zouden ze er niet de tijd en de moeite voor over hebben actief te
worden. En dus is het gevolg dat "[t] he extremes are overrepresented in the poli-
tical arena and the center underrepresented.""o Daar komt nog eens bij dat deze
activisten zich vaak met hart en ziel inzetten voor zaken waarover veel gematig-
de Amerikanen zich nauwelijks druk maken. Een onderwerp als abortus scoort
altijd zeer laag op de standaardvraag naar `the most important problem facing

io8. De verkiezingen van Zoo4 waren ten tijde van de publicatie van het boekje nog niet gehouden.
io9. Fiorina ( zoo5), p. 89. Hierbij zij aangetekend dat Fiorina zijn boekje schreef vóór de presidents-
verkiezingen van zoo4.
iio. Fiorina (zoo5), p. too.
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the country'."' Het zijn dus niet de `gewone Amerikanen' die steeds meer polari-
seren, maar

`...the political class-office holders, candidates, party activists, and interest group lea-
ders. Their rhetoric, strategies, and behavior underlie the reality of national polari-
zation, but it is elite polarization that is largelywithout foundation in a polarized elec-
torate. Even if they still are centrists, voters can choose only amongthe candidates who
appear on the ballot and vote only on the basis of the issues that are debated. Elites no-
minate candidates and set the agenda, and voters respond. The idea that a culture war
rages in the United States reflects observations of discourse and behavior within the
political class. There, something that might be called a culture war does exist. And sin-
ce the media are part of the political class and tallc mostly to and about the political
class, the misconception ofpopular polarization took root and grew."12

Het is een dynamiek die al door Hunter werd voorzien en gevreesd, ondermeer
vanwege de kracht van dit publieke discours om op zijn beurt weer de werkelijk-
heid te definiëren. Volgens Hunter hebben de culturele tegenstellingen duidelijk

wortels in de realiteit, maar tegelijkertijd stelt hij dat de meeste Amerikanen zich
bevinden in het grote midden tussen de twee uitersten. Dat dreigt echter uit het
zicht te verdwijnen, doordat de dynamiek van politieke instituties, activisme en
media de tegenstellingen versterkt en uitvergroot. Daardoor kunnen zij uiteinde-
lijk uitgroeien tot:

"...a reality sui generis: a reality much larger than, and indeed autonomous from,
the sum total of individuals and organizations that give expression to the conflict.
These competing moral visions, and the rhetoric that sustains them, become the de-
fining force of public life. [Inidividuals or organizations] become subservient to,
and if unwilling must struggle against, the dominating and almost irresistible cate-
gories and logic of the opposing visions and rhetoric of the culture war." "3

10 hOLITIEK ALS DISCURSIEVE STRIJD

Opinieonderzoek bleek in de Vlaamse en Nederlandse situatie een instrument
waarmee de voorstelling van de burgers als homogene groep kon worden ontmas-
kerd als fictie, en sociale deling zichtbaar kon worden gemaakt. In het Amerikaan-
se voorbeeld ligt het precies omgekeerd: hier ontmaskert opinieonderzoek de
voorstelling van sociale deling als fictie, en maakt het een relatieve consensus zicht-
baar. In beide gevallen brengt opinieonderzoek een discrepantie tussen beeld en
werkelijkheid aan het licht. Het tweede voorbeeld lijkt echter wel een weerlegging
van de stellingen van Lefort. Hij spreekt steeds over de ideologische verhulling van

iu. Fiorina (ZOOS), voetnoot 30, p. tot.
itz. Fiorina (zoo5), p. 79.
tt3. Hunter (t99t), p. 29t.
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een sociale deling, terwijl in het Amerikaanse voorbeeld juist sprake is van verhul-
ling van consensus. Betekent dit dat Leforts theorie niet klopt? Niet per se. Men
zou deze kunnen redden door te opperen dat de `culture wars' in wezen een vorm
van `politics ofdistraction' zijn, een voorbeeld van de door Tocqueville benoemde
neiging van democratieën zich vooral druk te maken om zaken van secundair be-
lang. Welnu, áls dat zo is, wat is dan de wérkelijke maatschappelijke deling die deze
culturele oorlog verhult? Een potentiële kandidaat zou de ouderwetse klassente-
genstelling kunnen zijn. De culturele oorlog leidt de aandacht af van de groeiende
kloof tussen arm en rijk in de VS. Een andere potentiële kandidaat is deze: de wer-
kelijke tegenstelling is die tussen politieke activisten, die kennelijk het politieke
discours hebben overgenomen, en de gematigde niet-activistische burgers die niet
de tijd of competenties hebben tot politiek activisme, ofdie grijstinten verwoorden
die eenvoudigweg niet doordringen tot een discours en praktijk die worden gere-
geerd door de zwart-wit logica van `the two America's'.

Zou allemaal kunnen... Maar het punt is natuurlijk dit: er zijn vele tweedelin-
gen denkbaar. Men kan in principe elke denkbare dichotomie tot uitgangspunt kie-
zen om de samenleving in tweeën te delen. Het is niet zo dat één bepaalde tweede-
ling de `echte' tweedeling is, terwijl andere slechts schijn-tweedelingen zijn die deze
werkelijke deling verhullen. Dat zou namelijk een onafhankelijke kennis implice-
ren van wat de sociale werkelijkheid `echt' is, en die kennis bestaat niet. Dit is ook de
stelling die de `postmoderne marxisten' Ernesto Laclau en Chantal Mouffe betrek-
ken in hun Hegemony and socialist strategy uit i985.i14 Volgens Laclau en Mouffe is
elke tweedeling van het sociale discursief van oorsprong. Over de onbepaalde soci-
ale werkelijkheid wordt het discursieve raster gelegd van een symbolische tegenstel-
ling, een antagonisme van waaruit de verschijnselen in de werkelijkheid betekenis
krijgen. Die tegenstelling kan een overdeterminerende werking krijgen op andere
(potentiële) tegenstellingen, deze als het ware annexeren, en daarmee uitgroeien tot
de `hegemonic discursive formation'. Alle maatschappelijke conflicten worden bij-
voorbeeld herbeschreven als in essentie manifestaties van het fundamentele conflict
tussen arbeid en kapitaal, ofals in essentie manifestaties van het fundamentele con-
flict tussen man en vrouw. In plaats van een logica van differentie, waarin verschil-
len, variëteit en pluraliteit centraal staan, wordt een logica van equivalentie gevolgd.
De logica van differentie is die van toenemende complexiteit, terwijl "the logic of
equivalence is a logic ofsimplification ofpolitical space.""S Door middel van benoe-
men van equivalenties (`Uiteindelijk zijn we allemaal slachtoffer van het grootkapi-
taal'), worden verschillende actoren onder één noemer gebracht, zodat zij één blok

Ii4. Het werk van Laclau en Mouffe is niet makkelijk consumeerbaar, net zo min als dat van ~izek,
die zo nog ter sprake komt. Een goede inleiding op het werk van deze drie is Torfing (i999). Second
best is Smith (i998).
ii5. Laclau en Mouffe (i985), p. i3o.
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kunnen vormen, één zijde in de tweedeling van het antagonisme. Het cruciale punt
is nu dat wat de leden in een dergelijke `keten van equivalentie' met elkaar gemeen
hebben en met elkaar verbindt, in laatste instantie niet een positief kenmerk is,
maar een negatief kenmerk, te weten een gemeenschappelijke vijand. Deze verhin-
dert op één ofandere wijze de individuen volledig hun wil en wensen te realiseren.
Het is door deze gemeenschappelijke tegenstander dat onderling soms zeer ver-
schillende individuen en groepen toch met elkaar worden verenigd. Laclau en
Mouffe spreken van een `constitutive outside'. Identiteit wordt niet alleen bepaald
door wat iets ofiemand wél is, maar ook door wat hij niet is. Het `wij' wordt in laat-
ste instantie bepaald door de gemeenschappelijke antagonistische verhouding tot
een `zij'. Het neo-liberale project van Reagan en Thatcher (waarvan de huidige te-
genstelling tussen rood en blauw Amerika natuurlijk directe familie is) slaagde er
goed in een equivalentie tot stand te brengen tussen verzet tegen bepaalde sociaal-
culturele veranderingen en verzet tegen een interventionistische overheid. Door
een gemeenschappelijke opponent te definiëren, kon men beide discursief inet el-
kaar verbinden. "An antagonism is thus constructed between two poles: the `peop-
le', which included all those who defend the traditional values and freedom of en-
terprise; and their adversaries: the state and all the subversives (feminists, blacks,
young people and `permissives' of every type.)""6 Wat hier in wezen gebeurt, is een
fixatie van betekenis. Politiek is volgens Laclau en Mouffe in essentie een discur-
sieve strijd. Het draait om het contesteren van betekenissen die relatief gefixeerd
zijn in voorgaande politieke projecten, het uitdrukken van nieuwe equivalenties en
antagonismen, pogingen anderen te overtuigen van hun validiteit, en het fixeren
hiervan in nieuwe relatief bepaalde betekenissen.

Echter, in eerdere hoofdstukken is herhaaldelijk gewezen op de onmogelijkheid
om alles uit discours te verklaren. Voor een volledig begrip moet ook de werkelijk-
heid buiten de taal worden betrokken. Dat geldt evenzeer voor het politieke. De
`spelbederver' in de fixering van discursieve formaties en hun sedimentatie in socia-
le praktijken, is wat Laclau in een latere publicatie aanduidt als dislocaties."~ Disloca-
tie is de destabilisering van een discours door gebeurtenissen en fenomenen die niet
geïntegreerd kunnen worden in dit discours, die er niet door gedomesticeerd kun-
nen worden, en dus leiden tot crisis ofchaos. Zij maken de beperkingen en contin-
gentie van discours zichtbaar en zijn voedingsbodem voor nieuwe discours. Zo was
bijvoorbeeld stagflatie een verschijnsel dat het Keynesiaanse economische discours
disloceerde. Het zijn de menselijke en niet-menselijke `entiteiten' die zijn buiten-
gesloten van het collectief maar desondanks toegang eisen, onderdrukte fenomenen
en betekenissen die (opnieuw) aan de oppervlakte verschijnen en vragen om een re-
actie. In Lacaniaanse termen zijn dislocaties een `opnieuw verschijnen van het reële'.

iió. Ladau en Mouffe (1985), p. i7o.
n7. Laclau (1990).
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Daarmee kan een verbinding worden gemaakt naar een belangrijke aanvul-
ling op de theorie van Laclau en Mouffe door de op Lacan geïnspireerde Sloveense
filosoof Zizek. Hij stelt dat reeds voorafgaand aan ellc maatschappelijk antagonis-
me het individu wordt gekenmerkt door een gevoel van gemis en verlangen, en dat
hij altijd wordt gedreven door een streven naar heelheid, waarvan hij zich niet rea-
liseert dat het nooit te bereiken valt (zie hoofdstuk i). De illusie die we nu creëren
is dat deze onmogelijkheid niet inherent is aan de menselijke conditie, maar de
schuld is van een tegenstander. Het is deze tegenstander die ons verhindert de
heelheid te realiseren. Het is zijn aanwezigheid en zijn handelen dat ons beperkt in
de ontvouwing van onze identiteit en onze heelwording. De illusie is dat als we
eenmaal de ander hebben verslagen, we uiteindelijk ons volledig wezen kunnen
ontplooien. Zodra ik mezelf identificeer als arbeider..

"... I am engaged in the social reality, fighting against the `capitalist', this external
enemy, who is preventing me form achieving an identity with myself: the illusion is
that after the eventual annihilation of the antagonistic enemy, I will finally abolish
the antagonism and arrive at an identity with myself [... ] it is the same with sexual
antagonism: the feminist struggle against patriarchal, male chauvinist oppression is
necessarily filled out by the illusion that afterwards, when patriarchal oppression is
abolished, women will finally achieve their full identity with themselves, realize
their human potentials, etc.""A

De illusie is dat de tegenstander onze jouissance heeft gestolen, dat hij door zijn
aanwezigheid en handelen ons genot en gelukzaligheid verhindert'. De passie en
agressiviteit waarmee (de extremen van) rood en blauw Amerika elkaar bestrijden,
doen vermoeden dat iets dergelijks inderdaad speelt in de VS.

Tot slot, terug naar de vraag die aan het begin van dit hoofdstuk werd gesteld en
waar Lefort niet goed uitkwam: is maatschappelijke deling ophefbaar? Het ant-
woord luidt: in theorie wel. Vreedzame coëxistentie is in theorie mogelijk. Er hoeft
geen conflict te bestaan wanneer alle burgers tevreden zijn met wat ze hebben.
Maar helaas... de mens heeft hiervoor geen groot talent. Door zijn intrede in de
taal en de breking van de symbiotische twee-eenheid met het primordiale object
( de moeder), wordt de mens gespleten, en nestelt zich in zijn onbewuste een gevoel
van tekort en een daaruit voortvloeiend onbepaald verlangen naar wegnemen van
dit tekort, een zoektocht naar het object petit a dat leidt tot de vreugde en het genot
van de jouissance. En dit laat zich maar al te makkelijk omvormen tot sociaal anta-
gonisme.~9 Deze visie op maatschappelijk conflict is foundationalistisch in die zin

nb. ~izek (1990).
n9. ~iiek maakt een onderscheid tussen een `pure antogonism' dat intrinsiek is aan de symbolise-
rende mens, dat zich vervolgens kan vertalen in een sociaal antagonisme a la Laclau en Mouffe.
"[I]n Lacanian terms, we must distinguish between antagonism as real form the social reality of the
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dat in alle mensen een onbepaald verlangen wordt verondersteld dat in laatste in-
stantie de drijvende kracht vormt achter het sociale en het politieke. Dit is de es-
sentie van de symboliserende mens. Tegelijkertijd is deze visie echter niet-founda-
tionalistisch, niet-essentialistisch in die zin dat de concrete gedaante die dit
verlangen in een bepaalde tijd en plaats aanneemt - bijvoorbeeld de concrete poli-
tieke wensen - discursief wordt bepaald en dus contingent is. Het is dan ook on-
mogelijk om uit het verlangen als zodanig een bepaalde politieke orde te beredene-
ren oflegitimeren. Met enige fantasie zou men kunnen spreken van een gespleten
essentialisme. Ofvan een essentiële gespletenheid. ..

11 CONCLUSIE

De moraal van de empirische excursies naar Vlaanderen, Nederland en Amerika is
dat opinieonderzoek een ander licht kan werpen op de collectieve voorstelling van
de samenleving. Het Vlaamse en Nederlandse onderzoek `onthult' een sociale de-
ling die het idee van `de burgers' als homogene groep ondergraaft. Het onderzoek
maakt een horizontale tegenstelling zichtbaar die mogelijk vroeg of laat om poli-
tieke bemiddeling en bewerking zal vragen. Het Amerikaanse onderzoek sugge-
reert precies het omgekeerde: hier wordt een consensus `onthuld' die het publieke
discours van gebrokenheid ondergraaft. Als deze consensus niet zichtbaar zou
worden gemaakt, kan de staat gemakkelijk in de verleiding geraken toe te geven
aan de wensen van de meer extreme politiek actieve groepen, en zo - zonder dat hij
het zich realiseert - de grote middengroep van zich vervreemden. Daarmee wordt
voeding gegeven aan potentieel verticaal conflict. In beide gevallen zijn de resulta-
ten van het opinieonderzoek als een steen in de vijver van de collectieve verbeel-
ding die tot gevolg heeft dat wanneer de rimpelingen eenmaal zijn weggeëbd - de
nieuwe informatie dus is `verwerkt' - deze beter zal corresponderen met de werke-
lijkheid.

De gedachtegang van dit lange hoofdstuk kan in een paar zinnen als volgt
worden samengevat. De basisconditie van elke politieke gemeenschap is die van
sociale deling. De staat heeft tot taak het conflict dat hieruit kan voortvloeien te pa-
cificeren. Maar omdat burgers ook een `recht op rechten' hebben, kan tevens een
verticaal conflict ontstaan. De staat heeft óók tot taak om het conflict dat hieruit
kan voortvloeien te pacificeren, want anders kan hij de eerstgenoemde taak niet
meer waarmaken en verliest hij uiteindelijk zijn bestaansrecht. Deze tweede taak is
de meest lastige, omdat bij verticale conflicten de staat niet als bemiddelende in-

antagonistic fight. And the Lacanian notion of the subject aims precisely at the experience of `pure'
antagonism as self-hindering, self-blockage, this internal limit preventing the symbolic field form
realizing its full identity: the stake of the entire process of subjectivation, of assuming different sub-
ject-positions, is ultimately to enable us to avoid this traumatic experience" (~izek,i99o, p. 253, ac-
centuering in origineel).
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stantie tussen de conflicterende partijen staat, maar zelf één van de partijen is. De
dynamíek die in het spanningsveld rond beide taken ontstaat, wordt gekenmerkt
door twee tegengestelde bewegingen:

~ enerzijds een convergerende, uniformerende, zo men wil verhullende bewe-
ging. Deze is gericht op eenheid, ongedeeldheid en reductie van variëteit.
Hierin draait het om lotsverbondenheid, om hetgeen een verzameling men-
sen verenigt, om hetgeen waardoor die mensen zichzelf uberhaupt als een sa-
menleving kunnen voorstellen, en waardoor in the first place een legitieme
staat kan ontstaan en voortbestaan;

~ anderzijds een divergerende, fragmenterende en dislocerende beweging. Deze
is gericht op erkenning van variëteit en pluraliteit, en op continue bevraging.
Hierin ligt de nadruk op hetgeen nieuw en anders is, en op hetgeen mensen
van elkaar onderscheidt. Hierdoor kunnen nieuw opkomende conflicten die
bewerking door de staat behoeven, worden geïdentificeerd en gedefinieerd.

De vraag in dit hoofdstuk luidde: welke bijdrage kan opinieonderzoek leveren aan
zo goed mogelijk oplossen of pacificeren van beide typen conflicten: die tussen de
staat en het volk, en die tussen bevolkingsgroepen onderling? Hoe moeten we van-
uit dit oogpunt de wenselijkheid van opinieonderzoek beoordelen? De belangrijk-
ste conclusies lopen parallel aan de genoemde twee bewegíngen:

~ opinieonderzoek is wenselijk voor de staat teneinde zicht te krijgen op draag-
vlak voor zijn maatregelen, en meer in het algemeen voor het draagvlak voor
de staat als probleemoplossende institutie als zodanig.

~ opinieonderzoek is wenselijk, opdat de staat zo goed mogelijk zicht krijgt op
de verschillende standpunten die er leven, en aldus zijn creatief en adaptief
vermogen wordt gestimuleerd;

In beide gevallen betreft het een taak die de staat óók moet verrichten als de rege-
ring van het moment daar niet om vraagt. Een aanvullend argument om dezer ja-
ren opinieonderzoek in te zetten, zijn empirische aanwijzingen dat momenteel
niet alle groepen burgers even goede toegang hebben tot de staat.



Hoofdstuk 5:

Fragmentatie

In het vorige hoofdstuk werd geschetst hoe met de Franse revolutie het maatschap-
pelijk lichaam desintegreerde tot twee autonome partijen. Maar bij deze twee par-
tijen bleef het niet. De samenleving ontwikkelde zich in de richting van steeds gro-
tere complexiteit, tot de `hochkomplexe Wissengesellschaft' waarin we volgens de
Duitse socioloog Willke tegenwoordig zijn aangeland. Wat betekent het als men
zegt dat de samenleving steeds complexer wordt? Willke bedoelt daarmee dat de
samenleving steeds verder differentieert in empirische en analytisch onderschei-
den delen (individuen, groepen, organisaties), waartussen allerlei nieuwe
afhankelijkheden en verbindingen ontstaan.' Hoe groter het aantal elementen en
het aantal betrekkingen daartussen, hoe groter de complexiteit. Frissen gaat nog
een stap verder, en spreekt van fragmentatie. De term differentiatie veronderstelt
naar zijn smaak nog te zeer het bestaan van één centrum waaruit, in een lineair
proces, vertakkingen kunnen ontstaan. Echter,

`... steeds verdergaande differentiatie ondermijnt de lineariteit van modernisering
en resulteert in omvattende contingentie. Precies die contingentie wordt uitgedrukt
in de term fragmentatie, omdat deze verwijst naar de principiële toevalligheid van
maatschappelijke ontwikkelingen en naar het totstandkomen van nieuwe verbin-
dingen. Die verbindingen zijn de fragmenten, die niet meer door een groot verhaal
betekenis krijgen, waarbinnen lokale praktijken. Er worden vele kleine verhalen ver-
teld, zonder scenario, zonder regie, zonder veel inhoudelijke samenhang."Z

In ieder geval zijn beide het erover eens dat we de samenleving niet langer moeten
beschouwen als een hiërarchie maar als een netwerk. Er is niet langer één centrum
in de samenleving, maar er zijn meerdere centra die onderling verbindingen aan-
gaan. Daarom werkt de traditionele centrale sturing niet meer, en is een heel ande-
re opvatting van politiek en bestuur vereist. Opnieuw luidt dan de vraag: wat is in
dit geval de (potentiële) relevantie van opinieonderzoek?

Daarover gaat dit hoofdstuk. In de eerste paragraaf wordt de vraag gesteld waar
we tegenwoordig de macht moeten lokaliseren. Als die zich niet meer in `Den Haag'
bevindt, waar dan wel? En moeten we deze verplaatsing van de macht positief ofne-

i. Zie Willke (2000), p. zz.
2. Frissen (i996), p. z3i.



210 HET GEHEIM VAN DE BURGER

gatief waarderen? In paragraaf z geef ik een samenvatting van Willke's ideeën. Wei-
nigen hebben zo diep nagedacht over de feitelijke en gewenste rol van de heden-
daagse staat als hij. Paragraaf3 is een kritische beschouwing van hetgeen in de eerste
twee paragrafen te berde is gebracht, en mondt uit in een eerste antwoord op de
vraag naar de wenselijkheid van opinieonderzoek in de netwerksamenleving. In pa-
ragraaf 4 richt ik vervolgens de aandacht op een specifieke en populaire vorm van
sturing in de netwerksamenleving, te weten interactieve beleidsvorming. In deze
paragraaf veel aandacht voor de psychologie van burgers. In hoeverre kunnen en
willen zij deelnemen aan dit soort trajecten? Wat verlangen zij eigenlijk van demo-
cratie? Dit leidt tot aanvullende conclusies over de wenselijkheid van opinieonder-
zoek in de gefragmenteerde samenleving. Wat die in praktijk kunnen betekenen,
wordt in paragraaf 5 geïllustreerd met een voorbeeld. Paragraaf 6 sluit het hoofd-
stuk af inet een korte weergave van de belangrijkste bevindingen.

1 DE STAAT UITGEKLEED

Allereerst is het zaak iets scherper in beeld te krijgen wat er de laatste decennia is
veranderd aan samenleving en politiek. Deze ontwikkelingen zijn door diverse
auteurs beschreven.

a Verplaatsing, verdamping en omkering
Een veel aangehaalde analyse is die van Bovens et al uit 1995. Volgens hen zijn de af-
gelopen jaren macht en politiek verplaatst, weg van het Haagse centrum naar di-
verse andere locaties. Beleid wordt steeds vaker gemaakt in `Europa', op regionale
bestuursniveaus, in ambtelijke voorportalen en allerlei beleidscircuits. Grote
maatschappelijke veranderingen zijn niet (alleen meer) het gevolg van bewuste
politieke keuzes, maar (steeds meer) een uitvloeisel van de activiteiten van organi-
saties, internationale bedrijven, onderzoekscentra, enzovoort. Dit is echter nog
maar het halve verhaal. Frissen merkt op dat de analyse van Bovens c.s. ten onrech-
te suggereert dat er nog wel degelijk een aanwijsbare plaats van het politieke zou
zijn. Weliswaar is dat niet langer Den Haag, maar we kunnen de nieuwe plaatsen
van de politiek nog wel identificeren, namelijk in de genoemde locaties. Echter,
wat zich voltrekt is niet enkel een verplaatsing, maar een verdamping van de poli-
tieke macht. De plaats van de macht is niet meer identificeerbaar, de macht ver-
vloeit als het ware in de maatschappelijke netwerken.

Maar als de macht zich niet enkel verplaatst maar verdampt, waar blijft die
dan? Verdwijnt zij dan ook? En hoe inspraak en controle te organiseren als de macht
niet meer identificeerbaar is? Willen we hierover iets zinnigs kunnen zeggen, dan
moeten we niet uitgaan van een te beperkt machtsbegrip. Men kan macht in enge
zin definiëren, namelijk als het vermogen om zonodig met geweld zijn wi] op te leg-
gen aan de ander. Maar men kan - met Foucault - macht ook ruimer definiëren,
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namelijk als al die krachten buiten de persoon die zijn handelen beïnvloeden, die
bepaald gedrag verhinderen en ander gedrag produceren. "De macht is overal: dat
wil niet zeggen dat ze alles omvat, maar wel dat ze overal vandaan komt."3 Waar
macht is, bestaat ook verzet. En ook dat is alomtegenwoordig. "Zoals het netwerk
van de machtsverhoudingen uiteindelijk een dicht weefsel vormt dat de apparaten
en instellingen doortrekt zonder daarin een nauwkeurig omschreven plaats in te ne-
men, zo doortrekt de uitzwerming van de verzetspunten de maatschappelijke strati-
ficaties en de individuele eenheden."4 Wat is de positie van de staat in dit verhaal?
Vergeleken met traditionele denkbeelden draait Foucault de zaak om. Het is niet zo
dat de macht ontspringt aan de soevereine staat, maar dat de staat de in het sociale
reeds aanwezige machtsverhoudingen en -dynamiek binnen zijn invloedssfeer
brengt. Hij kan deze vervolgens stabiliseren in relaties van dominantie.

"Power relations are rooted in the system ofsocial networks. [.. . J It is certain that in
contemporary societies the state is not simply one of the forms or specific situations
of the exercise ofpower - even if it is the most important - but that in a certain way
all other forms ofpower relation must refer to it. But this is not because they are de-
rived from it; it is rather because power relations have come more and more under
state control [...] one could say that power relations have been progressively
governmentalized, that is to say, elaborated, rationalized, and centralized in the
form of, or under the auspices of, state institutions."5

Foucault schreef dit alweer bijna 3o jaar geleden. In die tijd was de staat nog mach-
tig en het geloof in maakbaarheid groot. Bovendien had hij wellicht de Franse si-
tuatie voor ogen, die wordt gekenmerkt door een sterke centralistische staat. Wel-
nu, als machtsrelaties niet worden geproduceerd door de staat, maar geleidelijk
aan onder zijn invloedssfeer zijn gebracht, dan is met het terugtreden en inkrim-
pen van de staat de omgekeerde beweging ingezet. Dat betekent dus dat macht niet
verdwijnt, maar dat zij haar concentratie en stabilisering in regels en instituties
verliest. De macht wordt `teruggegeven' aan de samenleving en vervloeit weer in
sociale netwerken. Opnieuw komt macht `overal vandaan'.

Van recenter datum is een essay uit 1993 van de Franse wetenschapper en diplo-
maat Guéhenno. Volgens hem worden politiek en bestuur inhoudelijk steeds leger.
Zij bestaan steeds meer uit slechts regels en procedures. Van het tijdperk van institu-
ties, dat aanving met de Franse revolutie en is gebaseerd op een duidelijk territoriaal
afgebakend terrein, gaan we naar het tijdperk van de netwerken, een `imperial age'.
Deze netwerken vormen anonieme structuren waarnaar gedesubjectiveerde mensen
zich maar hebben te voegen, en waar de soevereine staat slechts een herinnering uit
het verleden is. In het tijdperk van de netwerken laten de burger zich minder.. .

3. Foucault (i984), p. 94-
4. Foucault (i984), p. 97, accentuering WLT.
5. Foucault (i98z), p. zz4.
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"... karakteriseren door zijn deelname aan de machtsuitoefening dan door de mo-
gelijkheid om activiteiten te ontplooien binnen een kader met procedures die zijn
opgebouwd uit heldere, voorspelbare regels. [... ] Vroeger was het recht de uitdruk-
king van de eendemensionale souvereiniteit van een politiek stelsel. Nu is het een
eenvoudig bedieningsmechanisme dat de verschillende deelgebieden van mensen
op functionele wijze regelt. Deze rechtsverschuiving mondt uit in de vernietiging
van de politieke autonomie en dit leidt er weer toe dat de morele en filosofische ba-
sis van de politiek verloren gaat. De legitimiteitsvraag wordt daardoor even onzin-
nig als de vraag of informaticabeleid `rechtvaardig' of `onrechtvaardig' is. Het zach-
te geronk van de sociale machine wordt een doel op zich."6

Politiek bestaat enkel nog uit een eindeloze reeks van specifieke confrontaties tus-
sen deelbelangen die opgelost moeten worden, politieke `situaties' die `gemana-
ged' moeten worden. Inhoud maakt plaats voor procedure, grote principiële be-
sluiten maken plaats voor duizenden microbesluiten. Met dit laatste bedoelt
Guéhenno dat ook de besluitvorming gefragmenteerd raakt. Het klassieke beeld is
dat de politiek één duidelijk en groot (beleids)besluit neemt waarvan vervolgens
kleinere besluiten over deelaspecten worden afgeleid. Maar in het nieuwe tijdperk
is de volgorde omgedraaid. Een reeks van duizenden gedecentraliseerde kleine be-
sluiten, vaakgenomen door mensen die beter geïnformeerd en geoutilleerd zijn tot
dergelijke besluiten dan de staat, vormen een proces van geleidelijke convergentie
van opinies, dat uiteindelijk resulteert in een `groot besluit'. Dat `grote besluit' is
echter niet meer dan een codificering van het voorafgaande in plaats van dat
daadwerkelijk inhoudelijke knopen worden doorgehakt. Waar is in de `imperial
age' dan de macht gebleven? "In this world, power no longer resides in a prince ca-
pable of imposing his will on the social entity, but in the social entity itself; and the
power ofthe social entity is not the appropriation by the collectivity of the powers
of the prince that was the illusion ofthe institutional age - but its capacity to exist
as a social entity and not as a political body."~

Het boekje van Guéhenno is beknopt en essayistisch. Dat kan niet gezegd
worden van het driedelige `The information age: economy, society and culture'
van Manuel Castells. Daarin tracht hij in een alomvattend model de hedendaagse
wereld te vangen. In één zin samengevat moet `de toestand in de wereld' volgens
hem worden begrepen uit een spanning tussen netwerken enerzijds en identiteiten
anderzijds. In hoog tempo is door het wegnemen van handelsbelemmeringen en
informatietechnologie de economie getransformeerd tot een wereldwijd web van
onderling verbonden en afhankelijke actoren. Daarin heeft niemand de volledige
macht, maar kan ook niemand zich volledig aan de invloed van anderen onttrek-
ken. Tegelijkertijd zoeken individuen, geconfronteerd met hun machteloosheid
om werkelijk invloed uit te oefenen op de inherente dynamiek van deze netwer-

6. Guéhenno (i994). p- 6z~3.
7. Guéhenno (zooo), p. 79.
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ken, naar nieuwe collectieve identiteiten om hun positie tegenover deze wervel-
wind opnieuw te kunnen definiëren en betekenis te geven. Waaruit komt volgens
Castells in de netwerksamenleving sociale verandering voort? Niet zozeer uit de
staat, want die is zijn macht grotendeels verloren, en gedegradeerd tot slechts één
van de knopen in het netwerk. Sociale verandering komt juist van buiten de staat,
en is gericht tégen de staat. Het zijn niet de politieke partijen die verandering af-
dwingen, maar nieuwe sociale bewegingen zoals de milieubeweging, feministische
bewegingen, religieuze fundamentalisten, nationalisten en bepleiters van lokale
autonomie. Hoe wordt de strijd voor sociale verandering gestreden? Dat is een
"cultural politics that starts form the premise that informational politics is predo-
minantly enacted in the space of inedia, and fights with symbols, yet connects to
values and issues that spring from people's life experience in the Information
Age."8 Dit maakt duidelijk waar we de macht volgens Castells moeten lokaliseren.9

"Power [... ] does not disappear. In an informational society, it becomes inscribed, at
a fundamental level, in thecultural codes through which people and institutions rep-
resent life and make decisions, including political decisions. In a sense, power, while
real, becomes immaterial. It is real because wherever and whenever it consolidates, it
provides, for a time, individuals and organizations with the capacity to enforce their
decisions regardless ofconsensus. But it is immaterial because such acapacity derives
form the ability to frame life experience under categories that predispose to a given
behavior and can then be presented as to favor a given leadership."'o

Als mensen zich bijvoorbeeld zonder direct aanwijsbare reden bedreigd voelen, er
sprake is van een amorfe angst, kunnen politici die angst met een reeks van beteke-
nissen `framen' en omvormen tot afkeer van buitenlanders (immigratie - econo-
mische vluchtelingen - banen inpikken - armoede - misdaad - onveiligheid, en-
zovoort). Zo wordt de angst `benoemd' en getransformeerd tot onderwerp van een
concreet politiek conflict, waarvoor politici vervolgens de nodige actie kunnen
propageren. Kortom:

"The new power lies in the codes of information and in the images of representation
around which societies organize their institutions, and people build their lives, and
decide their behavior. Thesites of this power are people's minds. This is why the pow-

er of the Information Age is at the same time identifiable and diffused, We know what

it is, yet we cannot seize it because power is a function of an endless battle around the
cultural codes of society. Whoever, or whatever, wins the battle ofpeople's minds will
rule, because mighty, rigid apparatuses will not be a match, in any reasonable time-

span, for the minds mobilized around the power of flexible, alternative networks.""

8. Castells (i998), p. 353.
9. Enerzijds schuilt macht en grensoverschrijdende financiële netwerken. Deze macht is voor dit be-

toog niet van belang. Anderzijds - en daar gaat het hier om - schuilt macht in symbolische netwerken.

io. Castells (i998). p. 347~8.
u. Castells (i997)~ p. 359-360.
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Kortom, buitengewoon exact is de lokalisering van de macht bij deze drieauteurs niet.
Het blijft allemaal vaag en abstract. Toch zijn er twee hoofdlijnen te identificeren:

~(politieke) macht schuilt in regels en procedures. Deze bepalen wat men wel en
niet kan ofmoet doen. Naarmate er meer regels zijn, worden de structuren waar-
naar mensen zich moeten voegen dichter en nemen hun vrijheidsgraden af;

~(politieke) macht schuilt in kennis en beelden, ofwel representaties. Deze
constitueren de werkelijkheid, en dus ook wat de problemen zijn wier oplos-
sing onze tijd en energie verdienen, welke oplossingen mogelijk zijn, welke ef-
fectief en legitiem zijn, enzovoort.

Wat beide vormen van macht gemeen hebben, is dat ze weliswaar menselijke crea-
ties zijn, maar een zekere eigenstandigheid hebben verworven ten aanzien van hun
scheppers. Als iets niet bevalt, kan men de schuld geven aan `het systeem' of `de
beeldvorming'. Het is dan ook niet op voorhand duidelijk hoe men deze macht
moet controleren, en hoe men hierop een tegenmacht kan vormen. Zolang macht
is gelokaliseerd in mensen en instituties - bijvoorbeeld de regering - is duidelijk
wie de tegenmacht is: de oppositie of belangenbehartigers. Wanneer het gaat om
macht die voortvloeit uit regels en procedures, wordt het al moeilijker. Het enige
dat men kan trachten te doen is via politieke wegen die regels te veranderen. Maar
wat als macht schuilt in kennis en beelden en - zoals Castells zegt - de plaatsen van
de macht in wezen de hoofden van de mensen zijn? Het enige dat men kan doen is
tegenkennis en tegenbeelden vormen, en proberen deze ingang te doen vinden in
diezelfde hoofden.

Voor politiek en bestuur heeft dit alles natuurlijk verstrekkende consequenties.
Volgens Frissen wordt de fragmentatie van de samenleving gevolgd door een paral-
lel proces van fragmentatie in het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is niet
langer één grote hiërarchische Weberiaanse bureaucratie, maar bestaat uit een net-
werk van verspreide bestuurlijke eenheden. Deze hebben elk een eigen verantwoor-
delijkheid voor onderdelen van het publieke domein. Strategie wordt niet langer
uitsluitend door de top van de bureaucratie bepaald maar `zakt' de organisatie in.
Steeds vaker zijn het de professionals op de werkvloer die de strategie formuleren,
terwijl de top vooral faciliterende en tactische verantwoordelijkheden heeft. Deze
ontwikkelingen zijn nauw verbonden met de erkenning dat veel maatschappelijke
terreinen zich nauwelijks laten beïnvloeden door staat en politiek, maar zichzelf or-
ganiseren en sturen. Wat per saldo resulteert is een omkering van de politiek. Ver-
loopt het traditionele beleidsproces top-down, in de netwerksamenleving verloopt
het bottom-up. De politiek heeft niet langer het primaat, maar is veeleer het eind-
station van een decentraal proces van beleidsontwikkeling in netwerken door
betrekkelijk autonome actoren. In termen van Guéhenno, zij codificeert datgene
wat in feite in het proces van duizenden microbesluiten reeds is bepaald.
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Differentiatie, fragmentatie en vernetwerking kunnen worden beschouwd als
uitvloeisel van de twee grote trends die al eerder zijn aangehaald, te weten moder-
nisering (in dit hoofdstuk begrepen als toenemende complexiteit) en de democra-
tische revolutie. Naarmate het bewustzijn van een `recht op rechten' zich meer ma-
terialiseert in daadwerkelijke vrijheden voor de burgers en plichten voor de staat,
neemt de autonomie van de eerste toe en het sturend vermogen van de tweede af.
De staat wordt dus in feite door de democratische revolutie uitgekleed. Dit geeft
een nieuwe dimensie aan het idee van de lege plaats van macht. Lefort gebruikt
deze term om aan te geven dat deze plaats in personele zin leeg is; niemand kan
zich de staatsmacht meer daadwerkelijk toe-eigenen. In de lezing van Frissen raakt
de plaats van de macht ook inhoudelijk leeg. "De lege plek is in mijn betoog niet op
principiële gronden leeg, maar is dat door ontwikkelingen die in het modernise-
ringsproces besloten liggen [...] Dat zou dan kunnen betekenen dat de fragmen-
tatie van het politieke onvermijdelijk is en dat het politieke primaat steeds proble-
matischer te concretiseren is." `Z

b Lege staatof sterke staat?
Fragmentatie van de samenleving en de uitholling van het politieke primaat zijn
dus kennelijk onvermijdelijk. Maar zijn ze ookwenselijk? Hoe moeten staat en po-
litiek hierop reageren? Binnen de Nederlandse politieke filosofie en bestuurskunde
worden twee uiterste, welhaast diametraal tegengestelde posities ingenomen door
Frissen enerzijds en Anlcersmit anderzijds

Frissen pleit voor een politiek `zonder eigenschappen', een politiek die indif-
ferent is ten aanzien van de uitkomsten van het politieke proces. Helaas blijft de
politiek gewoon doorgaan met inhoudelijke doelen stellen. Dat leidt volgens Fris-
sen tot allerlei onbedoelde gevolgen. Het is eerder uitzondering dan regel dat poli-
tiek doelstellend gedrag effectief is. Dat komt ondermeer doordat de politiek on-
voldoende inzicht in de samenleving en haar dynamiek heeft en - mede daardoor
- haar maatregelen leiden tot weerstand, calculatie, fraude en ontwijking. Om deze
onbedoelde gevolgen te bestrijden wordt weer nieuw beleid gevoerd, dat op zijn
beurt evenmin effectief is, nog meer beleid noodzakelijk maakt, enzovoort. Men
raakt verstrikt in een vicieuze cirkel. Bovendien is politieke doelbepaling volgens
Frissen arbitrair en dus gevaarlijk. Doelbepaling betekent altijd reductie van varië-
teit. Het impliceert een bepaalde visie, een bepaalde betekenisverlening aan en een
bepaalde omgang met de werkelijkheid. Dat betekent dat tegelijkertijd andere vi-
sies, andere wijzen van omgang met de werkelijkheid worden onderdrukt ofuitge-
sloten. En dus concludeert Frissen:

iz. Frissen (i996), p. i5516.
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"Politieke doelstellingen zijn daarmee zinloos geworden, omdat vanuit een centrum
geen samenhangende betekenissen voor een gedecentreerde werkelijkheid te formu-
leren zijn, en ze zijn gevaarlijkvoor zover ze specifieke betekenissen in een proces van
uitsluiting moeten verbieden of marginaliseren. Daarmee is altijd een aantal
mogelijkheden van intelligente en aangename verbindingen uitgesloten, die dan in
eenpositie van subversie worden gedwongen. De onafwendbare consequentie van de
hier gevolgde redenering is dat de politiek inhoudelijk leeg wordt, dat ze geen inhou-
delijke preferenties meer formuleert ten aanzien van de gefragmenteerde maatschap-
pelijke domeinen, dat ze "principieel principeloos" en "neutraal" wordt."'3

Welke taken hebben politiek en bestuur nog wel? Kort samengevat: voorkomen
van wreedheid en zodanige condities en context creëren dat een maximale variëteit
aan verbindingen kan ontstaan. Met de eerste taak refereert Frissen aan Rorty, die
meent dat het enige doel van de politiek in een liberale democratie moet zijn om
wreedheid te voorkomen. Met de tweede taak bedoelt Frissen dat het openbaar be-
stuur vooral moet sturen op de processen en structuren die fragmentatie en auto-
nomie mogelijk maken, en die (mede daardoor) nieuwe spontane verbindingen
(overleg, afstemming, samenwerking, afspraken) tussen deze `fragmenten' (orga-
nisaties en actoren) mogelijk maken. Besturen zou moeten berusten op vertrou-
wen in autonomie.

"Niet omdat autonomie als vanzelfsprekend `het goede' produceert, maar omdat
vertrouwen in autonomie intelligent en aangenaam is. Het is intelligent omdat be-
stuur zich zo voegt naar processen van maatschappelijke fragmentatie, op die wijze
flexibel is en de mogelijkheid van nieuwe verbindingen kan zien en wellicht stimu-
leren. Het is aangenaam omdat het de bestuurlijke perversies van totaliserende in-
terventies en vernietiging van variëteit vermijdt en daardoor de noodzaak tot frau-
de, bedrog en calculatie van de kant van autonome actoren en domeinen tegenover
centrale plannenmakers overbodig maakt."'4

Het gedachtegoed van Frissen staat te boek als behoorlijk radicaal. Maar het kan
nog radicaler. Recent heeft In 't Veld de idee van inhoudelijk lege politiek doorge-
trokken tot zijn uiterste consequentie, namelijk tot het voorstel om politieke re-
presentatie en dus het parlement geheel af te schaffen.~5 Politieke besluiten moeten
voortaan in trajecten van interactieve beleidsvorming worden voorbereid waarna
een - rechtstreeks gekozen - regering de definitieve beslissing neemt. Zover gaat
Frissen niet. Hij bepleit weliswaar een principiële principeloosheid, maar blijft
vasthouden aan politieke representatie.

i3. Frissen (1996), p. 3z4-
i4. Frissen ( i996), p. z88.
i5. In 't Veld (zoo4). De kern van het idee had hij overigens al eerder samen met Kruiter gepubli-
ceerd in NRCIHandelsblad van zz maart zoo2.



FRAGMENTATIE 21~

Een heel ander geluid is dat van Ankersmit. Net als Frissen is wat Ankersmit betreft
het tijdperk van ideologische politiek voorbij. Echter, waar deze diagnose bij Fris-
sen leidt tot aanbeveling van een bescheiden staat en bescheiden politiek, pleit An-
kersmit juist voor versterking van de staat. Volgens hem dient de staat allesbehalve
leeg te zijn. In zijn werk zijn twee lijnen te ontdekken: de staat is ten eerste nodig als
uitdrukking van de eenheid van de samenleving, en ten tweede om de collectieve
problemen aan te pakken waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.

Om te beginnen de eerste lijn. Weliswaar bestaat de samenleving uit netwer-
ken met elk hun eigen belangen en eigen beeld van de werkelijkheid, maar in veel
gevallen zullen deze netwerken toch tot wederzijdse afstemming ofsamenwerking
willen komen. Dat is alleen mogelijk als zij een (voldoende) gemeenschappelijk
beeld van de werkelijkheid hebben. Welnu, de staat is de plaats waar die gemeen-
schappelijke beeldvorming kan ontstaan. De staat kan identificeren waar de ver-
schillende perspectieven van de netwerken elkaar snijden en welk gemeenschappe-
lijk beeld in dit snijpunt oprijst, en vervolgens deze gemeenschappelijke
beeldvorming articuleren.ió Hij identificeert zich met dit beeld en de eenheid die
hieruit spreekt, en zet zijn volle institutionele gewicht erachter. De staat creëert dus
een beeld van de samenleving waardoor deze zichzelf kan waarnemen, waarop de
afzonderlijke actoren zichzelf en hun daden kunnen oriënteren, en op basis waar-
van zij hun gedrag op elkaar kunnen afstemmen.'~

In andere publicaties legt Ankersmit meer nadruk op de tweede lijn: de staat
heeft tot taak om de collectieve problemen waarvoor de samenleving staat aan te
pakken, met name de onbedoelde gevolgen van modernisering. Deze variëren van
vervuiling van de natuur, uitputting van grondstoffen, klimaatverandering, over-
bevolking, overbelasting van de welvaartsstaat, verkeerscongesties, onveiligheid,
misdaad, technologische risico's en catastrofes tot grootschalig terrorisme en pro-
liferatie van abc-wapens. Is de staat dan zo goed toegerust om deze problemen op
te lossen? Nee, erkent Ankersmit. De staat is veel macht en invloed kwijtgeraakt
aan supranationale organisaties en aan `pseudo-feodale instituties' die tussen de
burger en de staat opgroeiden. Echter, in plaats van hieraan de conclusie te verbin-

den dat de staat een verouderde een irrelevantie is geworden

"... moeten we daar nu juist een aanmaning in zien om de staat met hernieuwde

aandacht te bekijken [...j na een korte periode waarin iedereen aardigheid leek te

hebben in die postmoderne fragmentatie van het politiek domein, is de behoefte aan

een krachtig politiek centrum in devorm van de natiestaat weer sterker dan tot voor

kort het geval was. Meer en meer realiseert men zich dat de kwaliteit van onze toe-

komst nog steeds ten nauwste verbonden is met die van de natiestaat: als het de staat

i6. Mocht er geen snijpunt zijn, dan kan de staat proberen dit alsnog te creëren door de kijkop de

werkelijkheid van de afzonderlijke netwerken zodanig bij te sturen dat deze alsnog convergeren.

i7. Zie Ankersmit (zoo5).
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het niet lukt om een bevredigend en werkbaar antwoord te vinden op onze collec-
tieve problemen, dan is er onder de huidige omstandigheden niets en niemand, en
zelfs geen supranationale of `infra'-nationale instantie, die daar wel succesvol zou
kunnen zijn."i8

Die opvatting is dus vrijwel tegengesteld aan die van Frissen. Deze laatste meent dat
het ook de nationale staat niet zal lukken de problemen op te lossen. Volgens hem
beseft Ankersmit onvoldoende dat ingrijpen door deze `sterke staat' in een gefrag-
menteerde samenleving gepareerd zal worden met ontduiking en calculatie. Boven-
dien zal het leiden tot conflict over de door de politiek geclaimde exclusieve positie.
Het is kortom een nieuwe ronde in de vicieuze cirkel van onbedoelde gevolgen, die
per saldo alleen maar zal leiden tot afnemende legitimiteit en verdere fragmentatie.'9

2 WILLKE: DE `HOCHKOMPLEXE WISSENGESELLSCHAFT'

Kortom, het is de staat als onze laatste hoop op redding versus de staat als onverbe-
terlijke brokkenpiloot. Het opvallende is dat, hoezeer Ankersmit en Frissen ook
verschillen in hun aanbevelingen voor de toekomst van de staat, zij beide instem-
mend verwijzen naar dezelfde wetenschapper, te weten de reeds genoemde Hel-
mut Willke. Beide halen ten dele hun inspiratie uit zijn werk. Daarom is het tijd
daarop dieper in te gaan. Volgens Willke transformeert de hedendaagse samenle-
ving tot een netwerk met meerdere centra. De verschillende maatschappelijke do-
meinen - politiek, economie, wetenschap, religie, gezondheidszorg, onderwijs en-
zovoort -worden steeds autonomer en gespecialiseerder, en ontwikkelen elk hun
eigen beeld van de werkelijkheid en hun eigen rationaliteit. Van daaruit gaan zij
vervolgens nieuwe onderlinge verbindingen aan. De vraag die Willke opwerpt is of
de differentiatie en vernetwerking inmiddels niet zover zijn voortgeschreden dat
politiek en staatstheorie aan vervanging toe zijn.

a Sociale systeemtheorie
Willke is een systeemtheoreticus. Hij beziet de samenleving als een sociaal systeem
dat bestaat uit sociale `deelsystemen'. Dat zijn gezinnen, organisaties, bedrijven
maar ook `Funktionsbereiche' als de economie, wetenschap, kunst, religie, ge-
zondheidszorg enzovoort. Niet iedereen zal vertrouwd zijn met de sociale sys-
teemtheorie. Omdat enige kennis hiervan essentieel is voor de latere conclusies en
aanbevelingen in dit proefschrift, leg ik in deze paragraaf kort enkele basisbegrip-
pen van deze theorie uit. Wie hiermee reeds vetrouwd is, kan zonder bezwaar
doorgaan naar paragraaf b.

18. Ankersmit (i997)~ p- 3iz~3.
i9. Frissen (i996), p. z7o.
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Sociale systemen zijn volgens Willke geen klassieke open of gesloten syste-
men, maar operatief gesloten systemen (ook wel aangeduid als zelfreferentiële of
autopoietische systemen). Dit betekent dat zij hun eigen doelen stellen, zichzelf
sturen en zichzelf reproduceren, maar wél gevoelig zijn voor informatie uit hun
omgeving. Welke informatie het systeem waarneemt en hoe hij daarop reageert,
hangt afvan de doelen, de rationaliteit en het wereldbeeld van het systeem. Ofpre-
ciezer gezegd, het hangt afvan de `Sinn' van het systeem. Dit is een lastig te definië-
ren begrip. Laten we het kortheidshalve houden op het basale, ordenende motief
of idee van het systeem. Het is dit motief of idee waardoor in the firstplace een sys-
teem ontstaat, en waardoor het binnen en het buiten van een systeem wordt ge-
constitueerd. Het klinkt door in alle waarden, normen, beelden en gedrag van het
systeem. Welnu, systemen nemen alleen waar wat binnen het referentiekader van
hun Sinn van belang is, en verlenen vanuit dat kader daaraan betekenis. Waar de
economie enkel een weinig productieve arbeidseenheid ziet, ziet het recht een po-
tentieel nieuw dossier dat mogelijk leidt tot verdere overbelasting, de geestelijke
gezondheidszorg een geval van onverwerkt verleden, de media een goed verhaal,
de politiek een potentiële proteststem, enzovoort. Elk systeem verleent vanuit zijn
eigen waarnemingskader en rationaliteit betekenis aan dit geval, en dat bepaalt
vervolgens hoe men erop reageert.

Essentieel is nu dat handelen dat logisch en voordelig is voor het ene systeem,
heel goed irrationeel en nadelig kan zijn voor andere systemen. Elk systeem heeft in-
stinctmatig de neiging uitsluitend volgens zijn eigen doelen en rationaliteit te han-
delen, zonder te zien dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor andere systemen
ofvoor de samenleving als geheel. Maar vroeg of laat zal het systeem worden gecon-
fronteerd met de nadelen van zijn gedrag. Het monomaan najagen van korte ter-
mijn eigenbelang (zo groot mogelijke winst, zo groot mogelijk budget, zoveel mo-
gelijk macht, enzovoort) is op lange termijn schadelijk voor het systeem. Als het
economisch systeem mensen `met een vlekje' massaal de WAO instuurt, kunnen
daardoor de collectieve lasten zozeer oplopen dat op den duur het economisch sys-
teem wordt geschaad. Als de staat zoveel mogelijk kiezers wil plezieren, kan dat op
termijn tot afnemende legitimiteit van de staat leiden. De vraag is of systemen deze
nadelen op termijn zien. Volgens Willke is dat niet het geval. Sociale (deel)systemen
hebben een ingebouwde neiging tot blikvernauwing, tot alleen kijken naar het ei-
genbelang op korte termijn en tot blinde vlekken. Willke spreekt van `cyclopische
systemen'. Ze hebben slechts één oog, en daarmee kunnen ze uitsluitend van bin-
nen naar buiten kijken. Hiermee zetten ze de verenigbaarheid van de onderschei-
den (deel)systemen op het spel, en daarmee de mogelijkheid tot duurzaam samen-
leven. Uiteindelijk brengt dat de samenleving als geheel in gevaar.

Belangrijk is om onderscheid te maken tussen het sociale systeem als zodanig,
en de mensen die werken in dat sociale systeem of daar anderszins toe behoren.
Het is namelijk het sociale systeem dat éénogig is, niet noodzakelijkerwijs de men-
sen die in zo'n systeem werken. Integendeel, individuele leden zien vaak heel goed
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hoe het systeem zichzelf in gevaar brengt door onvoldoende te kijken naar de nega-
tieve eacterne effecten van zijn gedrag. Maar het systeem lijkt welhaast een eigen le-
ven te leiden. Het kent een schijnbaar onontkoombare dynamiek richting maxi-
maliseren van korte termijn eigenbelang, soms tot wanhoop van leden van dat
systeem die het graag anders zouden zien, maar het afleggen tegen deze onont-
koombare logica. Anders gezegd, de medewerkers zijn slim, maar het systeem is
dom.2O Zo zal bijvoorbeeld een grote meerderheid van beleidsmakers onder-
schrijven dat de overheid zijn eigen grafgraaft als zij nog langer voortgaat met haar
pogingen de samenleving te beheersen door steeds nieuwe regels te maken, in
plaats van te dereguleren. Desondanks blijkt het uitermate moeilijk voor het poli-
tiek-bestuurlijke systeem als zodanig om zichzelf te beperken, en de regelproduc-
tie af te remmen of te keren. In de sociale systeemtheorie wordt een systeem be-
schouwd als een soort zelfstandige persoon met een eigen persoonlijkheid, en
behoren de mensen in dat systeem tot de omgeving van het systeem.Z'

Als éénogigheid niet `de schuld' is van de mensen die werken in dat systeem,
waar vindt zij dan wél haar oorsprong? In de relaties tussen de actoren binnen het
systeem. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen, gaat te ver om hier te behan-
delen. Laten we vaststellen dat regels en communicatie hiervan de hoofdbestand-
delen zijn. Zij vormen samen een soort van `actie - reactie' machine, waarbij het
één `vanzelf' leidt tot het ander. Hierdoor kan de dynamiek van het systeem niet
verklaard worden uit de afzonderlijke actoren, maar alleen uit de wijze waarop zij
met elkaar in betrekking staan en op elkaar ingrijpen. Hoe kan men dit doorbre-
ken? Hoe kan men voorkomen dat het systeem een domme cycloop blijft met en-
kel oog voor het directe eigenbelang? De oplossing is dat het systeem een `tweede
oog' ontwikkelt. Het moet leren zich te verplaatsen in de positie van anderen in
zijn omgeving, en vanuit hun perspectief naar zichzelf te kijken. Anders gezegd, wat
het systeem nodig heeft, is het vermogen tot reflectie. Dit is het vermogen om zich-
zelf te thematiseren en te beschouwen als omgeving van andere sociale systemen.
Hiermee erkent het systeem dat het niet het enige systeem op de wereld is en dat
zijn omgeving uit wezenlijk andere systemen bestaat. Met dit besef wordt automa-
tisch de vraag opgeworpen hoe het systeem zich wil verhouden tot zijn omgeving.
Wil het zich meer of minder compatibel met de omgeving opstellen, meer ofmin-
der bedreigend, meer of minder gericht op samenwerking? De kern van reflectie

ao. Het omgekeerde kan volgens Willke overígens ook: een slim systeem dat relatief immuun is
voor domme leden. Het Amerikaanse politiek-bestuurlijke systeem bijvoorbeeld is gebaseerd op
een constitutie die een zo slim en geraffineerd stelsel van checks and balances organiseert, dat dit
systeem tot op heden ook soms ernstige kortzichtigheid van mensen op sleutelposities in dit sys-
teem heefr overleefd.
2I. Dit roept de vraag op waaruit een sociaal systeem dan wel bestaat. Inessentie is een sociaal sys-
teem geen fysieke maar slechts een symbolische realiteit. Nader bepaald, het is een verzameling van
communicaties die op basis van Sinn is afgebakend en wordt geregeerd.
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bestaat uit het vermogen tot waarnemingen van de tweede orde, ofwel waarne-
ming van de eigen waarneming.

"Het waarnemen van waarnemingen is in eerste instantie een reflexief proces net als
andere, maar is tegelijkertijd ook meer en anders, omdat uitsluitend waarneming
van de tweede orde verwerking van het probleem van (onvermijdelijke) blinde vlek-
ken in de waarneming mogelijk maakt. Alleen via deze procedure kan een systeem
datgene zien wat het zelf of een ander systeem niet ziet; en dit is het uitgangspunt
van elke vorm van reflectie."ZZ

Het is nu een belangrijke stap in de evolutie van een systeem wanneer zij het vermo-
gen tot tweede orde waarnemingen systematiseert en institutionaliseert. Een aanlei-
ding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat het systeem in aanraking komt met andere
systemen die er een ander beeld van de werkelijkheid op na blijken tehouden. Daar-
door begint het systeem zich te realiseren dat haar visie misschien niet de enig denk-
bare visie zou kunnen zijn, maar slechts één perspectief op de werkelijkheid.

"Daardoor kan elk autonoom systeem voor zichzelf tot de conclusie komen dat zijn
visie berust op zijn specifieke blindheid, en dat dus een andere realiteit tevoorschijn
zou komen als de focus en daarmee de idiosyncratische blindheid van het systeem
zou verschuiven. Het is dan voor de vergroting van de refleaciviteit van de waar-
neming een kleine, maar voor het probleem van verlichting een geweldige stap, als
het tot de inrichting van instanties komt, die waarnemingen van de tweede orde sys-
tematiseren en professionaliseren, vanuit de veronderstelling dat het zinnig is het
vermogen van reflectie van de deelsystemen te benutten voor verhoging van de
rationaliteít van het gehele systeem."2j

Het is dit vermogen tot reflectie dat het mogelijk maakt voor sociale systemen om
duurzaam samen te leven. Nader bepaald: door dit vermogen ontstaat de moge-
lijkheid tot zelfbeperking en zelfverandering, tot kiezen voor de gedragsoptie die op
korte termijn misschien niet de meeste winst oplevert, maar op lange termijn wel
het meest voordelig is voor het collectief, en dus voor elk deelsysteem. Het is door
het vermogen tot reflectie dat bijvoorbeeld het economisch systeem besluit niet te
gaan voor de snelle winst van ecologische roofbouw maar kiest voor duurzaam
ondernemen, ook al leidt dit op korte termijn misschien alleen maar tot extra kos-
ten. Of waardoor de gezondheidszorg ervoor kiest minder snel tot behandeling
over te gaan, ook al leidt dat misschien op korte termijn tot een kleiner budget.

b De staat in de kennissamenleving
Met deze basis is het nu tijd om te kijken naar Willke's opvattingen over staat en po-
litiek in de `hochkomplexe Wissengesellschafr'. Met de kennissamenleving zijn we

zz. Willke ( i99z), p. zo819 ( eigen vertaling).
23. Willke (i99z), p. zo9-uo ( eigen vertaling).
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volgens Willke terechtgekomen in de vierde fase in de ontwikkeling van natiestaten.
In de eerste fase was bevechten, vestigen en afbakenen van soevereiniteit de centrale
problematiek van de staat. In de tweede fase ging het erom mensen in een steeds
complexere economische dynamiek sociale zekerheid te bieden. In de derde fase ver-
breidden zich technologische risico's en onveiligheid, en wordt de levenskwaliteit
het dominante probleem. Wat is de centrale problematiek van de vierde fase? Onwe-
tendheid. "Het gaat om vormen en uitingen van collectief ofsystematisch niet-weten
die pijn doen en niet zelden zelfs dodelijk kunnen zijn."~ Bedrijven en organisaties
die hun markt niet kennen en~of de know-how missen om deze markt adequaat te
bedienen, gaan ten onder. Effectief politiek ingrijpen vergt gedetailleerde kennis van
de beleidsdoelgroep, zijn drijfveren, zijn context enzovoort. Dat niet-weten zelfs do-
delijk kan zijn, blijkt bij ziektes die voorkómen hadden kunnen worden als de patiënt
beter had geweten wat de consequenties van zijn gedrag zijn, ofals eerder dejuiste di-
agnose was gesteld. Overigens kan niet-weten duiden op ontbreken van elke infor-
matie, maar ook op tegenstrijdigheid in de beschikbare informatie. Verschillende ac-
toren en deelsystemen produceren verschillende typen kennis en verschillende
beelden van de werkelijkheid, die reden kunnen zijn voor verschillende typen acties.
Er is dan sprake van dissonantie. De opgave voor de kennissamenleving is volgens
Willke het bereiken van `cognitieve resonantie', een overeenstemming die voldoen-
de op kennis gebaseerde zekerheid biedt om te kunnen besluiten wat te doen.

Hoe het hoofd te bieden aan onwetendheid? Niet-weten hoeft niet te beteke-
nen dat kennis niet bestaat, maar kan betekenen dat zij onbekend is bij het betref-
fende systeem. Daarvoor zijn twee mogelijke oorzaken en bijpassende remedies. De
eerste mogelijkheid is dat een systeem wel weet of vermoedt dat het kennis mist,
maar de transactiekosten voor het vergaren van deze kennis te hoog zijn. In zo'n ge-
val kan de staat trachten de transactiekosten te verlagen. Als onwetendheid van
deelsystemen schadelijke externe effecten heeft, is goede toegankelijkheid van de
betreffende informatie in wezen een collectief goed, en dus is overheidsbemoeienis
gerechtvaardigd. Vanuit deze argumentatie houdt de overheid zich al jaren bezig
met stimuleren of inrichten van een goede informatie-infrastructuur en kenni-
stransfer, zoals kennis- en gegevensbanken, expertisecentra, uitwisseling van data,
aanleg van elektronische snelwegen en dergelijke. De tweede mogelijkheid is dat het
systeem domweg niet weet dat het iets niet weet, zich niet bewust is van zijn
onwetendheid. Er is dus sprake van een blinde vlek. In zo'n geval kan de staat trach-
ten een superviserende rol aan te nemen. Met supervisie doelt Willke op een com-
municatieve activiteit die sterk lijkt op wat de oogarts van Van Twist enkele hoofd-
stukken geleden deed: het aanleveren van alternatieve brillen om de werkelijkheid
te bekijken, en zo zichtbaar te maken wat voorheen niet werd gezien. Een toevoe-
ging ten opzichte van de oogarts is dat met supervisie ook de gesuperviseerde actor

24. W~e ~i99z), p. 157 ~eigen vertaling).
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zélf en de wijze waarop deze omgaat met de realiteit, tot onderwerp van discussie
wordt gemaakt. Hij krijgt dus niet alleen verschillende brillen aangereikt, hem
wordt ook een spiegel voorgehouden. Anders gezegd, supervisie is een poging van
buitenafom binnen het sociale systeem een reflexief proces op gang te brengen.

Met verlagen van transactiekosten en supervisie zijn nog niet alle taken van de
staat genoemd. Moderne samenlevingen worden volgens Willke gekenmerkt door
een centrifugale dynamiek: zij differentiëren steeds verder uit naar autonome sys-
temen die elk volgens hun eigen logica en rationaliteit hun eigen belangen nastre-
ven. Zoals gezegd kan dat negatieve externe effecten hebben voor territoriale `Soli-
dargemeinschaften'. Daarom is tegenwicht gewenst. Tegenover de centrifugale
kracht van differentiatie moet de centripetale kracht worden opgesteld van (de
idee van) de eenheid van de samenleving. Het is belangrijk goed te begrijpen wat
Willke onder eenheid verstaat. We moeten daarbij niet denken aan - eventueel
door de politiek opgelegde - integratie en homogeniteit ten koste van variëteit,
maar aan een bepaalde mate van samenhang, een minimale verbondenheid. Deze
maakt het mogelijk dat variëteit en pluraliteit juist kunnen opbloeien, zonder dat
het geheel uit elkaar valt. De interessante vraag is dan: hoe ontstaat die minimale
samenhang? En wat is hierin de rol van de staat?

Allereerst, het is niet zo dat niemand meer een beeld heeft van de eenheid van
de samenleving als geheel. Elk systeem heeft een beeld van de samenleving waarin
hij opereert en de eenheid en samenhang daarin. Het probleem is alleen dat zij elk
hun eigen beeld hebben. Zij kijken elk door hun eigen bril. De economie ziet in de
eerste plaats een gemeenschap van producenten en consumenten, de gezond-
heidszorg een gemeenschap van gezonde en zieke mensen, de politiek een gemeen-
schap van onderdanen en kiezers, enzovoort. En al deze beelden hoeven niet met
elkaar overeen te stemmen, integendeel.

"Ieder systeem ontwerpt [... ] volgens zijn eigen logica een idiosyncratische eenheid
van de samenleving. Permanent staan divergerende modellen van maatschappelijke
eenheid tegenover elkaar, die elkaar niets te zeggen hebben, in het gunstigste geval
verstoringen bij elkaar veroorzaken. [... ] De logica's van de systemen staan ortho-
gonaal tegenover ellcaar, ze komen uit verschillende werelden, zo dat ze enkel via de
constructie van een `tussenwereld' voor elkaar begrijpelijk worden. Voor ieder deel-
systeem is er dan weliswaar een eenheid van de samenleving, maar nou net geen
overkoepelende, alle delen bindende eenheid van het geheel."~5

Ook de politiek kan zo'n overkoepelende eenheid van de samenleving niet leveren
- laat staan afdwingen. Hoe kan dan toch die zo gewenste eenheid ontstaan? Het
antwoord van Willke is dat de autonome maatschappelijke systemen toch tot
compatibele beelden van de werkelijkheid komen vanuit de pragmatische behoef-

z5. Willke (i997), p. io6 (eigen vertaling).
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te tot onderlinge co~rdinatie. Politiek filosofen en staatsrechtgeleerden mogen
dan nog steeds redetwisten over de funderende principes van de samenleving, on-
dertussen draait de wereld wel door, en moeten al die systemen het met elkaar zien
uit te houden. In het minimale geval willen ze geen last van elkaar hebben, en in
meer gunstige gevallen zien zij zelfs mogelijkheden tot gezamenlijk voordeel door
samenwerking. Deze behoefte aan onderlinge cobrdinatie blijkt nu de motor ach-
ter (potentiële) convergentie van de verschillende perspectieven tot een gezamen-
lijk beeld van de werkelijkheid.

"Alleen de systemen ofactoren zelf kunnen zich door reflectie en zelfbinding tot een
verlicht egoïsme brengen, waarin zij kunnen zien dat er voordeliger strategieën zijn
dan `mit dem Kopfdurch die Wand zu gehen' - ook wanneer dat omwegen bete-
kent. Het resultaat van zo'n civilisering van rationaliteiten is, dat de systemen welis-
waar nog steeds hun idiosyncratische modellen van het geheel, de eenheid van de sa-
menleving ontwerpen, maar dat deze modellen beperkingen weerspiegelen die
gericht zijn op verenigbaarheid van de divergerende modellen. Nog steeds concur-
reren veel verschillende constructies van de eenheid van de samenleving, maar deze
concurrentie maakt zich los van de logica van de oorlog van allen tegen allen, en na-
dert de logica van een transformatie van ondeugden van het deelsysteem tot deug-
den van het geheel. De onzichtbare hand die in deze transformatie zichtbaar wordt,
laat zich als virtuele eenheid beschrijven.Zb

Een onzichtbare hand en een virtuele eenheid. ..? Hoe zit dat? Willke gebruikt enke-
le metaforen om dit duidelijk te maken, maar deze zijn weinig verhelderend. Ik volg
daarom Ankersmits interpretatie van deze passages. De kern daarvan is enige pagi-
na's terug al weergegeven. Waar het om gaat is het volgende: ieder deelsysteem heeft
een bepaald perspectief op de werkelijkheid, meent het geheel te `zien'. Echter, om-
dat zij op verschillende punten staan zien zij elk slechts één kant van het geheel. Als
men nu al deze perspectieven combineert, ontstaat op hun snijpunt een rijker en
completer beeld van de werkelijkheid dan men kon krijgen op basis van slechts één
enkel perspectief. Naarmate de betrokken systemen zich meer verdiepen in het to-
taal aan beschikbare perspectieven - bijvoorbeeld doordat in een proces van super-
visie de nodige reflexiviteit op gang is gebracht - wordt hun blik als het ware naar dit
snijpunt toe getrokken; hun voorstellingen van de werkelijkheid zullen converge-
ren. Deze werkelijkheid is in zekere zin virtueel, omdat niemand de werkelijkheid
volledig kan overzien, net zo min als men een driedimensionaal object op hetzelfde
moment van alle kanten tegelijk kan zien. Men moet het doen met slechts een optel-
som van beelden, een intersubjectieve mentale constructie.Z~ Ofwel, een virtuele

z6. Willke ( i997), p. it4 ( eigen vertaling).
27. Het is - enigszins versimpeld - vergelijkbaar met de situatie waarin de eerste persoon alleen
een grijze poot ziet, de tweede alleen een groot flapoor, en de derde alleen een slurE Door deze drie
perspectieven met elkaar te combineren, kan men tot de conclusie komen dat we hier wellicht te
maken hebbcn met een olifant.
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eenheid.~ De conclusie: eenheid is wenselijk, maar het werkt niet om naar eenheid
als doel op zich te streven. Eenheid kan alleen ontstaan als nevenproduct van iets
anders, namelijk (de wens tot) onderlinge afstemming en co~rdinatie.

Wat is de rol van de staat in dit verhaal over co~rdinatie? Heeft de staat iiber-
haupt een rol, ofkomt co~rdinatie vanzelf tot stand? Ja, in principe wel als het gaat
om negatieve co~rdinatie. Daarin draait het om zodanige afspraken dat verschil-
lende actoren geen last van elkaar hebben, en ieder zijn eigenbelang zo goed moge-
lijk kan realiseren. Dit zijn afspraken waarbij alle betrokken partijen (korte ter-
mijn) voordeel hebben, en daarom komen ze makkelijk tot stand. Maar er is nog
een tweede type coárdinatie, te weten positieve coórdinatie. Deze kan voor beide
partijen voordelig zijn maar komt minder eenvoudig tot stand. Positieve coárdi-
natie veronderstelt een situatie waarin samenwerking op korte termijn leidt tot
winst voor de ene partij en verlies voor de andere partij, maar waarin de winst van
de eerste groter is dan het verlies van de tweede. Op het niveau van het geheel is sa-
menwerking voordelig en dus wenselijk. Zij kan nu alleen totstandkomen als bij-
voorbeeld de winnaar de verliezer schadeloos stelt vanuit de winst die ontstaat uit
hun samenwerking, of als het vertrouwen bestaat dat bij een volgende samenwer-
king de rollen zijn omgedraaid en dan de verliezer van nu de winnaar is, en zo
wordt gecompenseerd. Positieve co~rdinatie kan dus alleen totstandkomen als de
betreffende systemen beschikken over het vermogen tot reflectie.Z9

"De vraag wordt daarmee, hoehet zou kunnen lukken, zelfreferentiële systemen zover
te krijgen om over de schaduw van hun zelfbeperking te springen om nu verliezen of
nadelen te accepteren met het oog op toekomstig gewin. De vraag is, welke context-
voorwaarden gegeven moeten zijn, waarmee ondanks de onvermijdelijke blinde vlek-
ken van de betreffende adoren, zichtbaar wordt dat bepaalde vormen van coárdinatie
strategisch voordelig zijn, ook wanneer allereerst kosten ontstaan. De beslissende fi-
guur is hier die van de derde persoon. Op de binaire logica van een nul-som-spel, een
of-of kan de figuur van de derde persoon voortgaan, als deze aan beide kanten ver-
trouwen kan opbouwen en het hem lukt om verrassende perspectieven `sinnf~llig' te
maken, en zo nieuwe opties zichtbaar te maken. Een derde instantie in de vorm van
een bemiddelaar, moderator ofsupervisor doorbreekt de vicieuze cirkel van beperkte
zelfreferentialiteit van concurrerende actoren, omdat zij de tegenstrevers tot die om-
wegen stimuleert die voor nieuwe perspectieven absoluut noodzakelijk zijn."'o

z8. Zoals al eerder opgemerkt, is het niet noodzakelijkerwijs zo dat de verschillende perspectieven
daadwerkelijk en gemeenschappelijk snijpunt kennen. In zo'n geval kan de politiek proberen zoda-
nig op de systemen `in te praten` dat zij hun blik bijstellen en er alsnog een snijpunt ontstaat. Maar
ook als dat niet leidt tot succes, kan er een gemeenschappelijk beeld ontstaan, namelijk een inter-
subjectieve overeenstemming dat systeem t de zaken zus ziet, systeem z zaken zo, systeem 3 de za-
ken zo, enzovoort. Dit is een vorm van `we agree to disagree'.
z9. Positieve coórdinatie is dus spelvariant waarin men van een zero-sum game een positive-sum
game tracht te maken door de temporele dimensie in de afweging te betrekken. Zie ook hoofdstuk i.
30. Willke (i997), p. m~z (eigen vertaling).
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De staat is zo'n derde figuur. Hier ligt een mogelijke rol voor politiek en staat: het
bevorderen van positieve co~rdinatie.3' En daarmee zijn we eindelijk aangekomen
waar we wezen moeten: bij het begrip contextsturing. De staat dient noch de centri-
fugale krachten van de deelsystemen vrij spel te geven (want dat leidt tot uiteenval-
len van de politieke gemeenschap) noch te interveniëren in die systemen zelf (want
dat vernietigt variëteit en frustreert de modernisering). In plaats daarvan moet de
staat zorgen voor en sturen op zodanige contextvoorwaarden dat co~rdinatie tus-
sen de autonome deelsystemen maximaal wordt gestimuleerd.j2 Kenmerkend
voor deze contextsturing is dat het idee van een overkoepelende eenheid wordt
verlaten. Deze vorm van sturing "ontleent haar definiërende bijzonderheid hierin,
dat zij - tegen elke traditie van staatstheorie in - niet primair naar eenheid streeft.
Eenheid kan niet meer het leidende principe van staatstheoretische analyses zijn,
omdat zij in naam van de eenheid van een samenleving ellce andere opvatting van
maatschappelijke rede perverteert, en daarmee het idee van de moderniteit zelf."33
Het is echter door de cobrdinatie tussen de systemen dat toch een virtuele eenheid
ontstaat, een gemeenschappelijk beeld dat op zijn beurt weer richting geeft aan
cobrdinatie. De politiek bevindt zich daarbij op de achtervang. In eerste instantie is
het aan de maatschappelijke systemen zelfhun onderlinge problemen op te lossen
en waar voordelig samenwerking aan te gaan. De politiek:

... komt pas in het spel als de betrokken actoren haar verzoeken om moderatie, of
als de politiek hen aannemelijk kan maken dat er aspecten van het algemeen belang
betrokken zijn die aan hun blik zijn ontsnapt. Nu zou men hiertegen kunnen in-

brengen dat de getroffen actoren waarschijnlijk niet de hulp van de politiek zullen

inroepen als zij de effecten van hun handelen op het algemeen belang niet zien, of

daarmee geen rekening willen houden. Maar de clou van de constructie is nu juist

dat geen enkele actor, ookde politiek niet, een zodanig geprivilegieerde positie heeft

dat hij in een noodgeval, een ernstig conflict of wanneer dan ook in zijn ééntje kan

beslissen ofhet algemeen belang wordt geschaad of niet."34

De rol van de staat in deze nieuwe configuratie is die van de vreemde, die van een
modererende supervisor die zich inhoudelijk indifferent opstelt. Voor de politiek
impliceert deze indifferentie exact het tegenovergestelde van haar neiging om zich

3i. Hij wordt in het boek van Willke niet genoemd, maar er is natuurlijk een opvallende parallel

met de eerder behandelde Lefort. Hij beschreef hoe bij maatschappelijke deling aan de civiele strijd

de staat als derde partij kan ontspringen, en kan optreden als conflictbemiddelaar.
3a. Nota bene: contextsturing betekent niet dat een meer bescheiden politiek niet langer de in-

houd bepaalt, maar nog wel steeds bepaalt wat de randvoorwaarden en spelregels voor onderlinge
afstemming over deze inhoud zouden zijn. Dat veronderstelt nog een soort van bovengeschikte po-

sitie waarin de politiek de kracht en de competentie zou hebben om dergelijke voorwaarden en re-
gels vast te stellen. Deze kunnen echter alleen nog voortkomen uit de onderhandelingen tussen de

betrokken actoren.
33. Willke (i997), p. 89 (eigen vertaling).
34. Willke (i997), p. 3i9 (eigen vertaling).
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juist te mengen in vreemde aangelegenheden. De politiek kan echter niet meer
normatief optreden ten aanzien van haar subjecten, want die zijn uitgegroeid tot
autonome, volgens eigen regels opererende systemen. In de kennissamenleving is
de rol van de politiek die taak op zich te nemen waarvoor niemand anders zich ver-
antwoordelijk voelt, namelijk deze: als bemiddelaar en moderator het herstel van
de eenheid te dienen. Deze eenheid berust echter niet op dwang, maar op de gere-
flecteerde en gesuperviseerde zelfbinding van de deelsystemen.

3 BESPREKING
Samenleven van mensen en sociale systemen kan leiden tot wederzijds voordelige
vormen van samenwerking, maar ook tot negatieve externe effecten. Het zijn de on-
bedoelde gevolgen waarvan Anlcersmit meent dat ze alleen door een sterke staat
kunnen worden opgelost, terwijl Frissen juist waarschuwt dat ingrijpen van de staat
onwenselijk is, omdat het de decentrale intelligentie ongebruikt laat, variëteit ver-
nietigt, en ineffectief is omdat de sociale systemen zich eraan zullen onttrekken. De
oplossing van Willke komt nu in essentie hierop neer: vervang `fremdzwang' door
`selbstzwang'. Als de staat het gewenste gedrag niet meer kan afdwingen, probeer de
systemen dan `zo gek' te krijgen dat zij uit eigen vrije wil het gewenste gedrag gaan
vertonen. Zorg voor zodanige supervisie en moderatie dat hun korte termijn eigen-
belangen transformeren tot zodanig verlichte, welbegrepen eigenbelangen dat zij
feitelijk gelijk zijn geworden aan het algemeen belang. Wat overblijft is een inhou-
delijk indifferente overheid die enkel nog als procesbegeleider optreedt.

Welnu, als dit inderdaad de toekomst is van de rijksoverheid, dan zou dit
proefschrift hier abrupt teneinde moeten komen. Waarom zou de rijksoverheid
nog in opinieonderzoek aan burgers vragen wat hun wensen zijn, als het tóch niet
haar taak is dit te vertalen in één of andere inhoudelijke doelbepaling? Zulk onder-
zoek dient dan toch geen enkel doel? Sterker nog, is een pleidooi om de rijksover-
heid meer opinieonderzoek te laten verrichten ten einde beter voeling te krijgen
met wat de mensen daadwerkelijk willen, niet de zoveelste poging in een
achterhoedegevecht om nog iets te redden van het primaat der politiek? Hier val-
len wel enige kanttekeningen te plaatsen.

a Hoe leeg is de lege staat?
Willke's fasering in de ontwikkeling van natiestaten, spoort redelijk met het on-
derscheid dat in het vorig hoofdstuk werd gemaakt tussen het (theoretisch) mo-
ment van stichting van de staat, de welvaartsstaat en de veiligheidsstaat. Net als in
het vorig hoofdstuk kan men hierbij de vraag opwerpen in hoeverre de ene staats-
vorm nu werkelijk de andere vervangt. Gaat het niet veeleer om steeds nieuwe la-
gen van problematiek die de staat zich toeëigent respectievelijk toegeschoven
krijgt? De problematiek die in eerdere fasen centraal stond, is misschien niet meer
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zo dominant als vroeger, maar bestaat natuurlijk nog steeds. De fase van de op-
bouw van de verzorgingsstaat is weliswaar voorbij, maar de staat heeft nog steeds
een taak op het gebied van sociaal-economische zekerheid. De technologische risi-
co's voor mens en natuur zijn eerder groter dan kleiner geworden, om nog maar te
zwijgen over het belang van veiligheid. Daarbovenop ontstaat nu een nieuw pro-
bleem, in casu de centrifugale kracht van autonome en zelfsturende deelsystemen
die zich niet meer laten dwingen door de staat. Dit vraagt om een uitbreiding van
het sturingsgereedschap van de overheid, namelijk met supervisie en bemiddeling.
Het is echter discutabel of inen sturingsinstrumenten die zijn ontwikkeld in ant-
woord op problemen van eerdere fasen wel kan vervangen door dit nieuwe gereed-
schap. Neem problemen als de toegankelijkheid van onderwijs of uitkering bij on-
vrijwillige werkloosheid. Het is de vraag of inen dit soort problemen die zijn
geworteld in het model van de welvaartsstaat, moet aanpakken met een sturings-
model dat is ontworpen voor beheersing van de centrifugale dynamiek van auto-
nome deelsystemen. Hetzelfde geldt voor veel van de negatieve externe effecten die
zijn ontstaan in de `technologische Gesellschaft'. De essentiële vraag is dus een
pragmatische: is het model van een indifferente overheid die zich beperkt tot con-
textsturing hier effectiever dan de oude sturingsmethoden?

Hier aangeland, moet worden gewezen op een opvallende incongruentie in
het discours over de inhoudelijk lege staat. Zoals gezegd wordt in dat discours er-
van uitgegaan dat elk deelsysteem van de samenleving autonoom is, zelfsturend en
zijn eigen doelen stelt - het heeft een eigen wil. En ook aan de overkoepelende sys-
temen waarvan de staat deel uitmaakt, zoals Europa of de wereldhandelsgemeen-
schap, worden bepaalde doelen en belangen toegeschreven. Kortom, de staat is aan
alle kanten omringd door systemen met elk een eigen wil. Maar aan de staat zélf
wordt juist de eis gesteld dat zij inhoudelijk indifferent is. Iedereen mag wat vinden
en iedereen mag wat willen, behalve de nationalepolitiekegemeenschap alsgeheel. Dit
is vreemd. Uitgaande van de achterliggende logica van dit discours, zou men ei-
genlijk ook van de deelsystemen moeten eisen dat zij indifferent zijn ten aanzien
van de wensen van hun deel-deelsystemen, want anders zou het deelsysteem varië-
teit vernietigen en onderdrukkend zijn ten aanzien van de deel-deelsystemen. Op
hun beurt zouden deze deel-deelsystemen weer inhoudelijk indifferent moeten
zijn ten aanzien van hun deel-deel-deelsystemen... enzovoort. Uiteindelijk zou in-
houdelijke doelbepaling enkel nog in een radicaal bottom-up proces tot stand mo-
gen komen en is elke top-down doelbepaling uit den boze. Dit is onlogisch en staat
dwars op de axioma's van Willke's systeemtheorie.35 Daarin geldt immers dat elk

35. Het leidt feitelijk ook tot een zuivere anarchie en oorlog van allen tegen allen. Als de impera-
tief is dat men nooit variëteit mag vernietigen en deelsystemen mag onderdrukken, is er uberhaupt

geen politiek meer mogelijk, omdat elk politiek besluit (althans in zero-sum games) een verliezer
kent. Deze kan met recht stellen dat met dat besluit hij wordt belemmerd in zijn zelfverwezenlij-

king, en het besluit dus in strijd is met genoemde imperatief. De eis dat men nooit variëteit mag
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ontwikkeld systeem - en dus ook een ontwikkelde politieke gemeenschap - een be-
paalde wil heeft, een bepaalde Sinn. Dit ligt nu eenmaal in haar betrekkingen be-
sloten. Het is dus ook axiomatisch dat inhoudelijke indifferentie nooit een intrin-
sieke eigenschap van een ontwikkelde staat kan zijn, maar enkel het resultaat van
een gereflecteerde, pragmatische, `tegen-instinctieve' politieke keus tot zelf-
beperking uit welbegrepen eigenbelang, vanuit de veronderstelling dat dit per sal-
do uiteindelijk tot betere resultaten leidt voor de gemeenschap als geheel dan de
traditionele inhoudelijk doelstellende aanpak.

Inhoudelijke indifferentie kan dus herbeschreven worden als een inhoudsrij-
ke keus voor een bepaalde instrumentatie, een specifieke middelenkeuze om be-
paalde doeleinden te realiseren, gebaseerd op (semi)wetenschappelijke kennis
over doel-middelen effectiviteit. Een verschil met de meer traditionele sturing is
dat niet vooraf concreet is gespecificeerd wat exact de doeleinden zijn, maar deze
slechts zeer algemeen zijn geformuleerd (namelijk: bevorderen positieve co~r-
dinatie en pluriformiteit~variëteit), met als uiteindelijk doel positieve en negatieve
vrijheid te maximaliseren. De ervaring heeft geleerd dat de traditionele interven-
tiestrategie vaak niet de resultaten oplevert die men ervan had verwacht, en nu is
de verwachting dat inhoudelijke indifferentie effectiever zal blijken in het realise-
ren van zo groot mogelijke positieve en negatieve vrijheid dan de traditionele stra-
tegie. Inhoudelijke indifferentie is dus een vorm van `meta-social engineering' op
basis van een `meta-beleidstheorie' gericht op `meta-doelen'. Er was ook een ande-
re middelenkeuze mogelijk geweest, bijvoorbeeld een klassieke interventiestrate-
gie. Natuurlijk kan men betwijfelen ofdat een verstandige keuze zou zijn, maar als
een meerderheid der burgers dat wil en het parlement hen hierin volgt, dan zal het
zo geschieden. Indien beleidsmakers menen dat burgers zichzelf hiermee in de
voet schieten - anders gezegd: menen dat inhoudelijke indifferentie wel degelijk
het verlicht belang der burgers beter dient - zullen zij moeten proberen de burgers
hiervan te overtuigen. Zij zullen met hulp van informatie over hoe de werkelijk-
heid `echt werkt', moeten proberen aan te tonen dat een strategie van inhoudelijke
indifferentie wel degelijk in hun belang is. Maar die belangen moet de staat dan wel
kennen... En als de burgers eenmaal overtuigd zijn en de strategie is geïmplemen-
teerd, zullen periodiek de resultaten van deze strategie geëvalueerd moeten wor-
den in termen van de wensen van de burgers.3ó Maar - opnieuw - die wensen moet
de staat dan wel kennen... Kortom, ook een `lege staat' moet blijven monitoren
wat burgers willen, bijvoorbeeld via opinieonderzoek.

vernietigen, is net zo onmogelijk te realiseren als de eis van Rousseau dat burgers alleen wetten hoe-
ven te gehoorzamen waarmee zij vrijwillig hebben ingestemd.
36. Het feit dat juist bij een onverhoopt grote discrepantie de staat hier kan ingrijpen, blijkt in
praktijk een sterke prikkel tot zelfregulering.
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Nu zou men hierop kunnen tegenwerpen dat bovenstaande redenering natuurlijk
nog geen rechtvaardiging is voor een inhoudelijke politiek. Dat institutionalisering
van de staat in bepaalde regels onvermijdelijk ertoe leidt dat de staat een eigen wil
ontwikkelt, wil nog niet zeggen dat het ookgewenstis dat hij deze eigen wil ontwik-
kelt. Zoals Frissen stelt, kan dit immers uitmonden in een accumulatie van onbe-
doelde gevolgen en in onderdrukking van betekenissen. Men zou daarom kunnen
besluiten de regels van hetsysteem zo aan tepassen dat haar Sinn zich voortaan richt
op louter procesmanagement, bijvoorbeeld in een wettelijk gebod tot inhoudelijke
neutraliteit. Dan wordt opinieonderzoek overbodig. Op sommige gebieden is een
dergelijke gebod de facto al realiteit. In het kunstbeleid heefr de overheid ten prin-
cipale geen inhoudelijk oordeel, en ook CAO's worden door de overheid algemeen
verbindend verklaard, los van hun specifieke inhoud.37 In een normatieve argu-
mentatie voor of tegen inhoudelijke doelbepaling op het politieke niveau, moet
men dus verder kijken dan de contingente vormgeving van de staat op dit mo-
ment. Deze argumentatie moet worden geformuleerd in termen van externe effec-
ten, collectieve goederen en algemeen belang.

Welnu, het grote probleem van een politiek orde waarin de staat inhoudelijk
indifferent is en zich enkel richt op (het bevorderen van) cobrdinatie, is dat er geen
enkele garantie bestaat dat de uitkomst niet schadelijk is voor de politieke gemeen-
schap als geheel. Willke doet hierop de tegenwerping dat de staat zich niet meer in
de positie bevindt om het algemeen belang principieel beter te kennen dan de deel-
systemen, maar dit is niet de kern van het probleem. Het probleem is veeleer dat
óók in gevallen waarin op zich consensus bestaat over de vraag met welke beleids-
optie het algemeen belang op termijn het meeste is gediend, een actor toch kan be-
sluiten te kiezen voor de winst op korte termijn. Hij kan besluiten voor het snelle
succes ten koste van het collectief, vanuit de gedachte dat na ons de zondvloed
komt. Juist bij het wegvallen van grenzen en de suprematie van wereld-
omspannende netwerken, neemt de verleiding toe alleen naar winst op korte ter-
mijn te kijken. Take the money and run. De internationale beleggingswereld zou
men kunnen beschouwen als een zelfreferentieel systeem dat primair wordt gedre-
ven door het verlangen naar winst, en geen oog heefr voor de lokale schade dat het
veroorzaakt in haar wervelwind rond de aarde. Overigens erkent Willke dit met
zoveel woorden. Volgens hem is juist één van de lessen die deze globale netwerken
kunnen leren van de oude natiestaten, dat een dergelijk najagen van het eigenbe-
lang en afwentelen van de negatieve externe effecten vroeg of laat nadelige gevol-
gen voor dat netwerk zal hebben.38

37. Hoe moeilijkde staat het heeft met deze tegen-instinctieve inhoudelijke afzijdigheid blijkt wel

uit de debatten in de tweede kamer die volgen op de cultuurnota. Steevast komt het hier toch tot in-

houdelijke bemoeienis, in de vorm van ( de roep om ) meer subsidie voor theatergezelschap x ofor-

kest y.
38. Zie Willke (aooi).
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Men kan het probleem ook anders formuleren, namelijk in termen van het
imperatief voor de staat om geen variëteit te vernietigen en om nieuwe verbindin-
gen en pluriformiteit te bevorderen. De vraag is dan: welke houding moet de staat
aannemen als één van de maatschappelijke systemen in al haar autonomie kiest
voor gedrag dat variëteit in andere systemen vernietigt? Moet de staat dan afzijdig
blijven? Een praktisch voorbeeld hiervan is te vinden in het onderwijsbeleid. De er-
varing leert dat deregulering en autonomievergroting vanuit de centrale overheid
niet zelden ongedaan worden gemaakt doordat de decentrale partijen - bijvoor-
beeld bonden en werkgevers of schoolbesturen - onmiddellijk de ontstane ruimte
weer dicht regelen. De ontmanteling van de regelfabriek in Zoetermeer leidt tot
het ontstaan van talloze `kleine Zoetermeers'. Men kan zich afvragen of hiermee
per saldo winst ofverlies is geboekt. Kortom, ingrijpen door de staat kan leiden tot
onbedoelde gevolgen, maar inhoudelijke indifferentie van de staat kan evenzeer
leiden tot onbedoelde gevolgen, namelijk vernietiging van variëteit door deelsyste-
men die al te enthousiast invulling geven aan hun nieuw verworven vrijheid. Net
zomin als volgens Willke globale financiële netwerken de lessen van de oude natie-
staten hebben geleerd, geldt dat voor bepaalde lokale deelsystemen. Dit maakt te-
vens duidelijk dat het risico van onbedoelde gevolgen als zodanig nooit voldoende
argument kan zijn tegen overheidsinterventie. Niet-ingrijpen kan immers even-
zeer onbedoelde gevolgen hebben. Het gaat om het saldo. Niet-ingrijpen is alleen
rationeel als de som van bedoelde en onbedoelde gevolgen bij wél ingrijpen lager
uitvalt dan de som van bedoelde en onbedoelde gevolgen bij laten voortbestaan
van de huidige situatie. Ofwel: als de nadelen groter zijn dan de voordelen.

Men kan het probleem nóg anders formuleren, namelijk in termen van geper-
cipieerd belang en verlicht belang. Het gepercipieerd belang is wat de sociale syste-
men zien als zij eenogig zijn, het verlicht belang is wat zij zien als zij een tweede oog
hebben geopend, als reflectie heeft plaatsgevonden, zij kennis hebben genomen
van andere standpunten, enzovoort. Het probleem is nu dat het verlicht systeem-
belang niet gelijk hoeft te zijn aan het algemeen belang. Het is niet zo dat meer in-
formatie het eigenbelang via de route van verlicht eigenbelang vanzelfdoet over-
gaan in het algemeen belang, zoals Rousseau meende. Zoals ook in hoofdstuk I
betoogd, ontkent een dergelijk groot vertrouwen in de kracht van informatie en
pedagogiek de essentie van politiek, namelijk het bestaan van belangentegenstel-
lingen. Reflectie kan dus wel leiden tot scherper krijgen van het conflict, maar leidt
niet noodzakelijkerwijs tot oplossing daarvan. Er resten de deelsystemen dan twee
mogelijkheden: ófzij transformeren het conflict tot een zodanige oplossing dat zij
allen het voordeel nemen en de nadelen afschuiven op het collectief ( zoals bijvoor-
beeld destijds bij de WAO), óf het conflict wordt doorgeschoven naar het niveau
van de politiek. Deze kan zich dan niet verschuilen achter het argument dat zij in-
houdelijk indifferent is.

De conclusie moet daarom luiden dat de centrifugale dynamiek van deelsyste-
men altijd gecomplementeerd dient te worden met een partij die optreedt als be-
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waker van de belangen van het geheel, en vanuit dat perspectief negatieve externe
effecten bestrijdt. Dat impliceert altijd een vorm van inhoudelijke doelbepaling.39
En dus blijft gewenst dat de staat in voldoende mate weet wat burgers willen. En
dus komt dit proefschrift hier nog niet ten einde. ..

b Eenogige netwerken en opinieonderzoek
Wie heeft er nu gelijk? Ankersmit met zijn pleidooi voor een sterke(re) staat, of
Frissen en Willke met hun pleidooi voor een enkel procesmatig sturende lege(re)
staat? Ik heb niet de pretentie hierover uitsluitsel te geven. Laat ik slechts conclude-
ren dat het te simpel is om de keus als een of-of kwestie voor te stellen. Er is geen
`one size fits all' sturingsparadigma. Voor bepaalde problemen, bijvoorbeeld rond
veiligheid, is een sterkere staat die dwingend optreedt wellicht het meest effectieve
middel. Voor andere problemen, bijvoorbeeld bepaalde vormen van publiek-pri-
vate samenwerking, is inhoudelijk indifferente contextsturing wellicht het meest
effectieve middel. Het is een kwestie van per onderwerp uitsorteren op welke posi-
tie in het spectrum tussen sterke staat en lege staat men het beste kan gaan zitten.

Wel kan nu een eerste conclusie worden getrokken over opinieonderzoek in de
`hochcomplexe Wissengesellschaft'. Het basale probleem van deze samenleving is
dat kennis en informatie van doorslaggevend belang zijn geworden voor overleven
en groei, maar geen enkele actor of systeem ooit kan beschikken over alle informa-
tie. Integendeel, het is verdedigbaar dat met de transitie van het tijdperk der natie-
staten naar het tijdperk van de netwerken het gevaar van blinde vlekken juist toe-
neemt. Dat komt door het organisatieprincipe van netwerken. Er is een
fundamenteel verschil tussen democratieën en netwerken. Democratieën zijn terri-
toriaal afgebakende gemeenschappen, en de partijen zijn dus tot elkaar veroor-
deeld. Zij kunnen nog zo verschillende opvattingen hebben over wat de problemen
en mogelijke oplossingen zijn, hoe uberhaupt de wereld in ellcaar zit, maar ze zullen
het met elkaar moeten doen. Er is geen exitoptie (tenzij men daadwerkelijk bereid is
naar een ander land te verhuizen). Sterker nog, de democratie is juist vanwege de
afwezigheid van een exitmogelijkheid ontwikkeld als een geïnstitutionaliseerde re-
glementering van conflicten. Daarentegen bestaat bij netwerken de exitoptie wel.

39. De keus om negatieve externe effecten - wat deze ook mogen zijn - te bestrijden, is op zichzelf

aleen inhoudelijke keus. Strikt genomen zijn'negatieve externe effecten' namelijk verschijnselen die

in de wereld van de lege staat helemaal niet bestaan. Zolang in de lege staat de actoren zich aan de

regels houden, is het per definitie onmogelijk dat hieruit iets voortkomt dat vanuit de staat bezien

onwenselijk is. (Frissen stelt hier natuurlijk wel een grens aan, namelijk dat de staat wreedheid

moet voorkomen. Maar dit voorbehoud roept natuurlijk onmiddellijk de evidente vraag op wat

mag gelden als wreedheid. Lichamelijk letsel toebrengen mag natuurlijk niet. Maar is het misschien

ook wreed om misdadigers voor een klein vergrijp zeer zwaar te straffen? In een land van overvloed

kansloze groepen af te schepen met een uitkering waarvan nauwelijks valt te leven? Toe te staan dat

ouders hun kinderen verwaarlozen?.
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Netwerken zijn vrijwillige associaties. Of het verstandig is voor een ambitieus be-
drijf, een ambitieuze wetenschapper of een politieke ondernemer zich te onttrek-
ken aan de relevante netwerken is een tweede, maar er is niemand die het hen ver-
biedt. Vrijwillige associatie vindt alleen plaats als men meent dat er een symbolische
realiteit is die elkaar bindt, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk belang. Wie zich
niet kan vinden in dit gemeenschappelijk belang ofdaarmee in conflict geraakt, zal
het netwerk verlaten ofzich er in the firstplace niet bij aansluiten.

Hierdoor ontstaat binnen een netwerk het gevaar van institutionele blind-
heid. Omdat het netwerk zich organiseert rond een bepaald perspectief op de wer-
kelijkheid, ontbreken in dat netwerk partijen met een geheel ander perspectief.
Daardoor ontbreekt het wezenlijke tegengeluid, het wezenlijk andere. Ankersmit
stelt in dit verband dat netwerken een intrinsieke tendens hebben tot solipsisme,
Willke spreekt van éénogigheid. De algemene conclusie van dit hoofdstuk luidt
daarom dat deugdelijk opinieonderzoek nuttig kan zijn om deze partieel blinde
netwerken~systemen een tweede oog te geven. Met zulk onderzoek kunnen zij be-
ter zicht krijgen op de omgeving waarin zij functioneren, en kan een reflectief pro-
ces op gang worden gebracht. Mogelijk resulteert dit zelfs in de conclusie van het
netwerk dat men deze reflectie binnen haar eigen processen dient te institutionali-
seren. Daarmee verandert het van `dom' in een `slim' systeem.

Deze algemene conclusie is allereerst van betekenis voor het statelijke systeem
zelf. Weliswaar zal de democratische organisatievorm eerder ruimte bieden aan
meerdere perspectieven dan netwerken, maar we moeten dit niet verabsoluteren.
In hoofdstuk z is betoogd dat de representatieve democratie wel pretendeert dat
alle gezichtspunten in het parlement zijn vertegenwoordigd, maar dat in praktijk
het parlement geen getrouwe afspiegeling van de samenleving vormt. Ook het po-
litieke systeem heeft last van blinde vlekken. Vanuit die gedachte is beargumen-
teerd dat opinieonderzoek een welkom aanvullend instrument kan zijn. Wat het
systeemtheoretisch perspectief van Willke aan dit inzicht toevoegt, is dat het voor
systematische reflectie onvoldoende is wanneer de politici die de staat beheren de
persoonlijke intentie hebben dergelijk onderzoek te organiseren. Het systeem is
daarmee nog niet van zijn domheid verlost. Een systeem wordt pas reflectief als de
betrekkingen binnen dit systeem zodanig worden geherorganiseerd dat de dyna-
miek van dit systeem als vanzelf ertoe leidt dat het perspectief van de buitenwereld
wordt ingebracht - los van de vraag wat de mensen die binnen dit systeem werken
daar zelf van vinden. Input- en feedbackmechanismen moeten in de procedures
van het systeem worden ingebouwd. Als men nu meent dat opinieonderzoek
informatie oplevert die andere informatiegaringsmethoden niet goed zichtbaar
kunnen maken, moet men vanuit systeemtheoretisch perspectiefwel komen tot de
conclusie die ook in het vorige hoofdstuk is getrokken: het al dan niet verrichten
van opinieonderzoek mag niet afhankelijk zijn van de voorkeuren van de politici
van dat moment. Het moet worden geïnstitutionaliseerd in de staat, en wel zoda-
nig dat het op de juiste momenten kan worden ingebracht in de beleidscyclus. Het
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zijn niet de politici of hun ambtenaren die slimmer moeten worden, het is het
beleidsvormende deelsysteem van de staat dat slimmer moet worden.

4 INTERACTIEVE BELEIDSVORMING

Wat is de wenselijkheid van opinieonderzoek door de staat bij onderwerpen waar-
in de staat kiest voor de `lege positie'? De algemene conclusie waarmee de vorige
paragraaf eindigde, werd geconcretiseerd voor de inhoudelijke besluitvorming in
`Den Haag'. Maar wat is de wenselijkheid van opinieonderzoek als de besluitvor-
ming is verplaatst naar locaties buiten de staat, en zijn rol is beperkt tot hooguit
procesmatige sturing? Hiermee betreden we het terrein van wat wordt aangeduid
als netwerksturing of, als de wens is hierbij ook `gewone burgers' te betrekken, in-
teractieve beleidsvorming. Interactieve beleidsvorming betekent "dat een over-
heid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, be-
drijven en ofandere overheden bij het beleid betrekt om in een open wisselwerking
met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en~of de evaluatie van beleid
te komen."4o Een netwerk~interactieve aanpak kan verstandig zijn als anderen spe-
cifieke kennis ofervaring hebben die de overheid niet bezit, maar die wel noodza-
kelijk is om het probleem op te lossen, ofals de overheid niet beschikt over effectie-
ve bevelsrelaties met het veld, zodat anderen kunnen verhinderen dat beleid van de
grond komt. Hoe kan men sturen in netwerken? Enige pagina's terug werd gesteld
dat in de netwerksamenleving macht diffuus is geworden, en zich heeft verplaatst
naar beeldvorming en naar regels. Deze tweedeling in representaties en regels
klinkt door in de onderscheidingen die diverse auteurs maken als zij spreken over
sturing in de netwerksamenleving. Frissen bijvoorbeeld onderscheidt - in navol-
ging van Snellen - twee typen van nieuwe bestuurlijke interventies:

~ sturen op processen van gemeenschappelijke beeldvorming. Doel is om een
`rijke' gedachtewisseling onder betrokken actoren te bevorderen en (mede
daardoor) tot betekenisvolle beelden te komen;

~ sturen op parameters, procedures en structuren. Dit is een vorm van meta-
sturing waarbij de financiële of besluitvormings-infrastructuur van een do-

mein het aangrijpingspunt is.4'

Toegespitst op netwerkmanagement maken Klijn en Koppenjan een vergelijkbaar
onderscheid, namelijk tussen procesmanagement (sturen van interacties en per-
cepties, waaronder bevorderen van gemeenschappelijke beeldvorming) en net-
werkconstituering (veranderen van structuur en regels van het netwerk).42

40. Própper (zooi), p.15.
41. Frissen (1996), p. a6z.
4z. Klijn en Koppenjan (zooi), p. i82.
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a Participatie
Een belangrijke vraag is of bij netwerksturing of interactieve beleidsvorming `het
volk' adequaat wordt gerepresenteerd. Mogen we de uitkomsten van zo'n proces
beschouwen als een zo goed mogelijke aggregatie van de wensen van zoveel moge-
lijk burgers? Als volkssoevereiniteit van bovenaf niet meer mogelijk is, dan moet
deze van onderop komen.

Traditioneel verloopt die bottom-up volkssoevereiniteit op dit gebied via
belangengroepen. Het is echter zeer discutabel of inen op basis van wat zulke groe-
pen zeggen wel een evenwichtig beeld krijgt van wat burgers willen. Zonder nu in
te gaan op alle literatuur over belangengroepen, wil ik toch twee punten noemen.
Ten eerste ontlenen belangengroepen hun bestaansrecht nu juist aan het gegeven
dat zij slechts een deel van de samenleving vertegenwoordigen, en niet de hele sa-
menleving. Een bepaalde vertekening is volgens de Amerikaanse politicoloog
Schattschneider inherent aan de hele idee van politieke zelforganisatie.

"[Tjo suppose that everyone participates in pressure-group activity and that all in-
terests get themselves organized in the pressure system is to destroy the meaning of
this form of politics. The pressure system makes sense only as the political instru-
ment ofa segment of the community. It gets results by being selective and biased; if
everybody got into the act, the unique advantages of this form of organization
would be destroyed, for it is possible that if all interests could be mobilized the result
would be a stalemate."};

Een bekende uitspraak van Schattschneider is dan ook dat "(political) organizati-
on is the organization ofbias."`~ In praktijk betekent dit dat vooral de belangen van
de beter gepositioneerden worden behartigd. "The flaw in the pluralist heaven is
that the heavenly chorus sings with a strong upper-class accent."~5 Ten tweede
hoeven belangengroepen niet representatief te zijn voor het segment van de sa-
menleving dat ze zeggen te vertegenwoordigen. Over het algemeen zullen deze
groepen een oververtegenwoordiging kennen aan leden die ontevreden zijn met de
status quo. Wie tevreden is, heeft nu eenmaal minder reden lid te worden. Voorts
vereist effectieve articulatie van wensen in een belangengroep dat men beschikt
over voldoende tijd, informatie en politieke vaardigheden. Die zijn doorgaans
dunner gezaaid onder de lagere maatschappelijke strata dan onder de hogere.
Mede hierdoor kan een kloof groeien tussen de actieve, vaak goed geïnformeerde
professionals van de groep en de meer passieve leden. De betrokkenheid van de
laatsten gaat mogelijk niet verder dan dat ze zijn vergeten de bank opdracht te ge-
ven de jaarlijkse automatische contributie-afschrijving stop te zetten. Dat

43. Schattschneider (i9óo), p. 34.
44. Schattschneider (i9óo), p. 69.
45. Schattschneider (i9óo), p. 34.
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belangengroepen geen representatief beeld geven van wat hun achterban werkelijk
vindt, is dan ook een veelgehoord kritiekpunt, dat zelfs door uitgesproken tegen-
standers van opinieonderzoek wordt onderschreven.qó

De beperkte representativiteit van belangengroepen is één van de motivaties ach-
ter de toenemende populariteit van interactieve beleidsvorming. Daarbij worden
ook `gewone burgers' uitgenodigd tot meepraten. In de praktijk blijkt dit echter
lang niet altijd makkelijk. "Het kost geen moeite om bewijs te vinden voor de stel-
ling dat van de mogelijkheid tot participatie soms nauwelijks gebruik wordt ge-
maakt: de participatiegraad is laag," aldus De Bruijn en Ten Heuvelhof.47 In i993
nam de Tweede Kamer de motie Willems aan, waarin zij "de regering [verzoekt]
te experimenteren met het op diverse wijzen voorleggen van maatschappelijke
problemen en beleidsvoornemens aan burgers."4~ Tien jaar later werden de erva-
ringen geëvalueerd. "[H]et blijkt niet eenvoudig om mensen te verleiden tot het
investeren van tijd en energie in een onzeker proces," zo wordt geconcludeerd.a9
"Daarbij komt dat niet alle burgers dezelfde interactieve competenties bezitten;
de ene groep burgers (bijvoorbeeld de leeftijdsgroep der `postmaterialisten')
juicht interactieve beleidsvorming toe, terwijl anderen geen boodschap hebben
aan zoektochten en zich gemakkelijker voelen bij een grotere machtsafstand. Ook
in vaardigheden zijn er verschillen. Mondige burgers zijn stelselmatig meer ge-
neigd om te participeren dan anderen..."5o Volgens Anchrit Wille is interactieve
beleidsvorming vooral een zaak van goed opgeleide mannen. "Vrouwen, jonge-
ren, etnische minderheden en lage; opgeleiden zijn vaak sterk ondervertegen-
woordigd bij interactieve beleidsvorming."5' In een analyse van vijf lokale interac-
tieve trajecten concludeert hij dat, ondanks pogingen de burgers enthousiast te
maken, werkelijke representativiteit in geen der gevallen werd bereikt. Bij drie
van de vijf cases bleek "een grote groep mensen deel te nemen die al via andere
wegen politiek ofmaatschappelijk actief zijn geweest."52 Praktijkbeoefenaar Hart-
man spreekt van een participatieparadox: "[H]oe meer politieke en maatschap-
pelijke mogelijkheden er worden geschapen voor burgers om zich te laten horen
`in het publieke debat', hoe meer die worden benut door de bekende participatie-
elite: hoger opgeleide, autochtone mannen, zowel met een baan als met (ver-

46. Gallups criticaster Rogers vond opinieonderzoek een nuttig hulpmiddel voor "debunking the
claims of a pressure group as to the amount of strength behind it." Rogers (i949), p. i88.
q7. De Bruijn en Ten Heuvelhof (zooi), p. i95.
48. Motie zi4z7 ioo d.d. zz december i993-
49. Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Expertisebureau voor Innovatieve Beleids-
vorming m.m.v. Forum voor Democratische Ontwikkeling (zoo3), p. i7.
50. Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Expertisebureau voor Innovatieve Beleids-
vorming m.m.v. Forum voor Democratische Ontwikkeling (zoo3), p. tz.
5i. Wille (zooi), p. too.
5z. Wille (zooi), p. n3.
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vroegd) pensioen. Anders gezegd: er is een tendens dat uitbreiding van politieke
participatiemogelíjkheden leidt tot grotere politieke ongelijkheid."53

Dit alles roept de vraag op in hoeverre burgers inderdaad staan te popelen van
ongeduld om zichzelf in direct democratische arrangementen te besturen. En áls ze
komen opdagen, discussiëren ze dan ook echt mee? Empirisch onderzoek op dit ge-
bied blijkt schaars. Een studie die steevast wordt aangehaald is het alweer 25 jaar
oude Beyond adversary democracy van Jane Mansbridge. Het hart van deze studie
bestaat uit twee uitgebreide casebeschrijvingen van directe democratie. Eén daar-
van ging over het stadje Selby, dat jaarlijks een `town meeting' hield.54 Ook al betrof
het een klein stadje waar nagenoeg iedereen iedereen kende, en was de jaarvergade-
ring slechts één dag per jaar, toch kwam zeker niet iedereen. En degenen die wel ver-
schenen, durfden lang niet allemaal iets te zeggen tijdens de vergadering. "Some pe-
ople are eloquent and can make others feel inferior. They can shut them down. I
wouldn't say a word in town meetings unless they got me madder'n hell," aldus één
van de informanten van Mansbridge.55 Zij concludeert dat "[p]articipation in face-
to-face democracies is not automatically therapeutic: it can make participants feel
humiliated, frightened, and even more powerless than before."5~ Een soortgelijke
observatie doet Hartman: "Het is niet moeilijk zich verlegen, politiek onervaren of
laag opgeleide deelnemers aan een vergadering ofbuurtdiscussie voor te stellen, die
hun moed bij elkaar rapen voor een schuchtere interventie en die, als hun opmer-
kingen weinig indruk maken of hen zelfs het gevoel geven "af te zijn gegaan", de
conclusie trekken dat dit soort bijeenkomsten niets voor hen is."57 Volgens Young
gelden in deliberatieve bijeenkomsten impliciete normen die bepalen welke bijdra-
ge serieus genomen moet worden en welke niet. "Spoken expression that follows
the structure ofwell-formed written speech is privileged over other modes. Speech

or writing framed as straightforward assertion is privileged over more circuitous,
hesitant, or questioning expression." Emotionele communicatie is niet de bedoe-
ling. "The norms of deliberation [...] value expression that proceeds from premiss
to conclusion in an orderly fashion, formulating general principles and applying
them to particular cases."58 Volgens Young werken deze normen in praktijk in het
voordeel van de hoger opgeleiden en sociaal beter gesitueerden.

Zoals bekend is spreken in het openbaar één van de meest voorkomende ang-
sten. Is participative democratie dan eigenlijk wel zo'n goed idee? Voordeel van een

53. Hartman (zooo), p. 33. Zie voor een uitgebreide studie naar politieke participatie in de VS

Verba, Schlozman en Brady (i995)-

54. De naam Selby is fictief.

55. Mansbridge (i98o), p. 6z.

56. Mansbridge (i98o), p. 7i.
57. Hartman (i998), p.16.
58. Young (zooo), p. 38. Een vergelijkbaar punt wordt gemaakt door Sanders (i997)~ P. 37o ev.

59. Mansbridge (i98o) p. z75.
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representatieve democratie is dat daarin "citizens need not fight their battles thems-
elves; they can send persons more temperamentally suited and trained for conflict
out to fight for them," aldus Mansbridge.59Dat bespaart burgers een ervaring die ve-
len onprettig vinden, namelijk conflict. `Don't talk politics or religion', zo luidt het
bekende advies aan wie het gezellig wil houden. Over politiek praten betekent dat er
conflict kan ontstaan, en veel mensen houden daar niet van. Mansbridge consta-
teerde dat ook in haar casestudies; voortdurend werden daar maatregelen genomen
om het conflict binnen de vergadering te beperken, zoals afkappen van discussies
en vooraf bekokstoven van uitkomsten.bo Ulbig en Funk vonden op basis van
secundaire analyse van de Citizen Participation Studyb' dat mensen die meer ge-
neigd zijn conflict te mijden, minder geneigd zijn tot participatie in bepaalde poli-
tieke activiteiten. "The kinds of face-to-face avenues for participation such as town
hall meetings and other forms ofpublic deliberation are precisely the venues most
likely to keep the more conflict avoidant away from politics. Given the social corre-
lates of conflict avoidance, the deterred group would be disproportionately made
up of those with lower social standing."62 Meer in het algemeen is slechts een min-
derheid van de mensen geneigd - buiten formele directe democratische organen -
regelmatig over politiek te praten. Uit onderzoek van Conover, Searing en Crewe
blijkt slechts i8 procent van de Amerikanen en slechts 9 procent van de Britten re-
gelmatig in publieke gelegenheden te discussiëren over politiek. In focusgroepen
gingen zij na wat redenen zijn voor vermijding van het onderwerp. Er werden diver-
se redenen genoemd, zoals de idee dat men onvoldoende van de onderwerpen af-
weet en angst voor te veel emotie en ruzie. Maar ook:

"According to our focus groups, a number ofcitizens avoid political discussion pre-
cisely because they are too public. They view their political preferences as fundamen-
tallyprivate and do not want to reveal them to acquaintances and strangers. And they

60. [n een studie van Eliasoph uit i998 blijkt dat deze vermijding van politiek ook onderdeel kan
zijn van groepscultuur. Zij onderzocht enkele vrijwilligersorganisaties en [rof daar een cultuur
waarin men hardnekkig zweeg over politiek en politiek geladen onderwerpen. Niet dat men zich
niet van dergelijke onderwerpen bewust was, maar men voelde zich machteloos ten aanzien van
deze moeilijke en grote problemen, en beperkt zich liever tot kleine en onomstreden `goede daden'
dicht bij huis, zoals opvang van kinderen van werkende ouders of jongeren weerhouden c.q. af-
brengen van de drugs. Ook al zou men maar één jongere die afglijdt naar drugsverslaving weer op
het rechte pad hebben gebracht, dan had men toch verschil gemaakt. De vraag naar de maatschap-
pelijke en institutionele context die ertoe leidt dat de overheid niet voor kinderopvang zorgt of
drugsverslaving uberhaupt zulke grote vormen kan aannemen, werd niet gesteld, en was in feite
`not done'. Wie hier over begon was `niet constructief'. ln plaats daarvan richtte men zich op klei-
ne vormen van `goed doen'. "Volunteer work embodied, above all, an effort at convincing thems-
elves and others that the world makes sense, and that regular people really can make a difference.
[... ] Community-spirited citizens judged that by avoiding `big' problems, they could better buoy
their optimism." (p. 63).
6t. Dat is de studie van Verba, Schlozman en Brady (r995).
6z. Ulbig en Funk (i999), p. ~77.
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see argumentation and persuasion, as not only threatening their preferences, but as
an inappropriate invasion of their privacy. Political discussion is simply too revea-
ling, for it can inadvertently eacpose our basic identities and character. And for that
reason, many citizens have absolutely no desire to engage in public discussions. For
them, politics is ultimately personal and private, and that privacy is safeguarded by li-
beral principles. This seems to be an unavoidable tension between liberal politics and
the aspirations ofdeliberative democracy, a tension that is unlikely to be resolved."63

239

b `Stealth Democracy'
Veel mensen zitten dus bepaald niet te wachten op politieke participatie. Maar wat
willen ze dan wel? Ook in Amerika, waar vrijwel al het bovengenoemde onderzoek
werd gedaan, bestaat een diep wantrouwen ten aanzien van de overheid, en klinkt
regelmatig de roep om meer directe democratie. Dus hoe zit dat nu? Hieronder
aandacht voor onderzoek van Hibbing en Theiss-Morse naar de vraag of ineer di-
recte democratie en grotere betrokkenheid daadwerkelijk is wat Amerikanen wil-
len. Hoe zou voor hen het ideale openbaar bestuur er uitzien? Om deze vraag te be-
antwoorden deden zij literatuuronderzoek en hielden zij acht focusgroepen,
gevolgd door een representatieve enquête.ó4

In de focusgroepen bleek dat de meeste respondenten helemaal geen behoefte
hebben aan meer politieke betrokkenheid, integendeel. Men is weliswaar sceptisch
over de professionele politieke klasse, maar dat betekent niet dat de politiek zou
moeten worden `teruggegeven' aan de mensen. Nog los van het argument dat ve-
len hiervoor geen tijd willen vrijmaken, vreest men dat veel landgenoten te slecht
geïnformeerd zijn over politieke zaken. Bovendien betwijfelt men ofde gemiddel-
de Amerikaan wel zal kiezen voor het algemeen belang in plaats van zijn eigen-
belang.bs Waarom dan die persistente roep om meer invloed voor de burgers? Vol-
gens Hibbing en Theiss-Morse zit dat zo: de werkelijke klacht van de respondenten
is dat de politici alleen maar naar hun eigen belang kijken, en niet naar dat van de
burgers. Politici laten hun stem bepalen door de belangengroepen wier geld en
gunsten zij nodig hebben voor herverkiezing, en door wie zij zich ook anderszins
graag in de watten laten leggen. Daardoor is de politiek overgenomen door `speci-
al interests'. Dat is de werkelijke steen des aanstoots. Dus als men roept om meer
invloed voor gewone burgers, is dat niet uit een positieve motivatie tot politieke
participatie, maar uit de negatieve motivatie te voorkomen dat politici alleen hun
eigen belangen en die van `special interests' behartigen. "Put simply, people do not

63. Conover, Searing en Crewe (2002), p. 60.
64. veldwerk i998, n- iz66.
65. De resultaten van het kwantitatief onderzoek op dit gebied waren overigens minder eenduidig
en geven een ambivalent beeld.
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want to make political decisions themselves, but they want those who do make the
decisions to be unable to make them on the basis ofselfish motivations [... ] Elites
are not what the people fear; self-serving elites are."66

Laten we nog wat langer door de bril van gewone Amerikanen kijken. Veel men-
sen interesseren zich volgens Hibbing en Theiss-Morse voor hooguit een paar poli-
tieke onderwerpen en denken dat hun medeburgers - net als zij - enkel belang hech-
ten aan die paar onderwerpen. Men gaat er dus impliciet ofexpliciet vanuit dat brede
consensus bestaat over de vraag wat de belangrijkste politieke problemen zijn. Dit
wordt in de psychologie wel aangeduid als `valse consensus': de neiging om het aantal
mensen dat hetzelfde vindt als jijzelf te overschatten. Deze overschatting blijkt ook in
de enquête van Hibbing en Theiss-Morse. Op de standaardvraag naar `the most im-
portant problem facing the country' volgde een grote diversiteit van antwoorden.
Het antwoord met de hoogste frequentie (misdaad) werd slechts door 6,5 procent
van de ondervraagden genoemd. Op de vraag of zij geloofden dat "the American pe-
ople agreed on the most important problem facing the country" antwoordde echter
39 procent bevestigend (terwijl nog eens 4i procent meende dat `someAmericans' het
hierover eens waren). Overigens, voor een deel is die consensus er ookwel. Nagenoeg
iedereen wil betaalbare medische zorg, een groeiende economie, goede pensioenen,
minder misdaad, meer onderwijs, gelijke kansen enzovoort. Dus waarom kiest de
overheid niet gewoon de beste manier om dit te realiseren, zonder tijd te verspillen
aan politiek geruzie? Het betreft hier toch slechts een technisch probleem? Vandaar
ook de grote weerklank van Ross Perots boodschap: `just fix it.' Welnu, het idee van
consensus over het handjevol belangrijke problemen dat er werkelijk toe doet, leidt
tot de interpretatie dat wanneer politici zich met andereonderwerpen bezighouden,
zij hun aandacht richten op onbelangrijke bijzaken en niet weten `wat er leeft'. "As
long as the government is involved in many matters and individuals care about few,
they will consistently perceive the government as misplacing its attention and as
being out of touch."67 Als dat ook nog eens gepaard gaat met strijdigebeleidsvoorstel-
len en politiek conflict, dan kan dit niet anders betekenen dan dat er kennelijk `speci-
al interests' in het spel zijn die proberen hun zin door te drijven ten koste van het al-
gemeen belang. Immers, onder gewone burgers bestaat consensus over de
problemen, dus zij kunnen niet de bron zijn van politieke conflicten.

Wat willen gewone Amerikanen dan wel? Niet méér directe democratie, maar
een onpartijdige, deskundige elite die probeert de beste oplossing te vinden. Men
meent dat als deskundigen zich niet laten afleiden door de eigenbelangen of `speci-
als interests', de beste oplossing uiteindelijk vanzelf komt bovendrijven. Daarom
hebben veel burgers ook weinig moeite om bijvoorbeeld meer politieke macht te
geven aan niet-gekozen experts ofzakenmensen. Samenvattend:

66. Hibbing en Theiss-Morse (zoo2), p. 85186.
67. Hibbing en Theiss-Morse (zoo2), p.183~4.
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"Ordinary people [... ] believe that Americans generally agree on overall societal goals.
While they realize that different opinions exist on the best way to achieve those goals,
they are convinced there is a reasonable way of proceeding that can be divined by
hard-working, unbiased, intelligent people. In so believing, the American people are
viewing the governing process as the marriage ofRousseau's general societal will and
the progressives' confidence in scientific implementation processes. [...] People do
not see a need for political debates and brokered decisions. They simplydo not believe
debates and compromises are necessary, since we all want the same general things,
since the best way to achieve those things will be readily apparent to those who study
the problems in an unbiased way, and since the little details of policy are not that
important anyway. To put it simply, the people yearn for the "end of politics"."6S

Amerikanen willen een `stealth democracy', een democratie die, zoals de B-z-
bommenwerper waarnaar het voorvoegsel verwijst, onzichtbaar zijn werk doet,
zonder alle lawaai en conflict van de huidige politiek, en die wordt bestuurd door
`empathetic, non-selfinterested decision makers.' Politieke input is in deze ideale
democratie niet nodig, omdat de politieke vertegenwoordigers zelf gewone bur-
gers zijn en veel onder gewone burgers verkeren. Daardoor hebben zij een natuur-
lijke, instinctmatige voeling en gevoeligheid voor de wensen van hun burgers.
"This form of latent representation [...] is not just what people would settle for; it
is what theyprefer, since it frees them from the need to follow politics."69

Nu past bij het onderzoek van Hibbing en Theiss-Morse wel een kantteke-
ning. A1 te stellig trekken zij conclusies over wat `de' gewone Amerikanen willen,
terwijl de resultaten van het kwantitatieve deel van hun onderzoek toch een meer
verdeeld beeld laat zien dan de relatief homogene uitkomsten van de focusgroe-
pen.Hibbing en Theiss-Morse erkennen ook wel dat "we have probably stated our
arguments more boldly than we should have."'o Reden daarvoor is hun expliciete
intentie om tegenwicht te bieden aan de common wisdom dat iedereen meer direc-
te democratie zou wensen. Laten we daarom meer voorzichtig concluderen dat een
substantieel deel der Amerikanen kennelijk niet zit te wachten op meer participatie.

Wat dit onderzoek nu zo interessant maakt, is de achterliggende psychologie
en epistemologie van dit substantiële deel der Amerikanen. In de discussie over in-
teractieve beleidsvorming wordt als reden voor de gebrekkige belangstelling door-
gaans gewezen op het gebrek aan tijd, kennis en competenties om deel te nemen aan
zulke processen. Uit dit Amerikaanse onderzoek blijkt echter een nog dieperliggen-
de, meer fundamentele reden: de vereiste mentale predispositie ontbreekt. Men be-
schouwt deelnemen aan zo'n interactief traject als een vereniging van het nutteloze
met het onaangename. Het is toch duidelijk wat de problemen zijn en het is toch

68. Hibbing en Theiss-Morse (zooz), p. i57.
69. Hibbing en Theiss-Morse (zooz), p. i3i, accentuering WLT.
70. Hibbing en Theiss-Morse (zooz), p. z3o.
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aan de deskundigen om vervolgens de beste oplossing te zoeken? Waarom zouden
we ons dan in hemelsnaam de ellende van deelname aan politiek op de hals halen?
Een flink deel van de `gewone burgers' leeft nog in de wereld van Rousseau en
maakbaarheid. Is dat `dom' van deze burgers? Och... men zou op deze vraag relati-
verend kunnen antwoorden dat het nog maar kort geleden was dat ook de politieke
en bestuurlijke elite volop geloofde in de maakbaarheid van de samenleving. En als
Fiorina gelijk heeft dat de Amerikaanse politiek onevenredig wordt gedomineerd
door activisten met e~ctreme posities, dan zien die `gewone Amerikanen' het wel-
licht zo slecht nog niet. Ook zou men kunnen betogen dat het juist rationeel is om
politieke besluitvorming uit te willen besteden aan een elite, met als enige eis dat het
proces eerlijk is en aan ieders wensen zo goed mogelijk recht wordt gedaan. Zou
men een economische analyse maken van de kosten en baten van politieke partici-
patie, dan zou men namelijk al snel tot de conclusie komen dat er wel heel veel op
het spel moet staan willen de baten groter zijn dan de kosten. Maar daar gaat het nu
niet om. Het punt is dat het domweg een fact of life is dat bij veel burgers een belang-
rijke mentale voorwaarde voor deelname aan interactieve trajecten ontbreekt.

c Burgerschapsstijlen in Nederland
Wat is er bekend over de Nederlandse situatie? Amerikaanse bevindingen hoeven na-
tuurlijk niet zondermeer geldig te zijn voor Nederland. Aan de andere kant: de psy-
chologische condities die volgens Hibbing en Theiss-Morse ten grondslag liggen aan
de afkeer van politiek en participatie zijn niet specifiek Amerikaans maar algemeen
menselijk, dus het is waarschijnlijk dat ook een deel der Nederlanders er zo over
denkt. In Nederland zelf is echter nauwelijks empirisch onderzocht wat de burgers
vinden en verwachten van de democratie. Een uitzondering is een secundaire analyse
door bureau Motivaction in opdracht van de Commissie Toekomst Overheids-
communicatie (commissie Wallage). Hiervoor baseerde het bureau zich op zijn leef-
stijl-database. Ten tijde van de analyse bevatte die informatie over de waarden en opi-
nies van 8oio burgers, verzameld in uitgebreide interviews gedurende de periode
i997-ZOOO.Op basis hiervan onderscheidt Motivaction vier burgerschapsstijlen:

~ de inactieve burgerschapsstijl. Deze stijl wordt gekenmerkt door een afzijdige
houding ten opzichte van samenleving en politiek. Men heeft weinig behoefte
aan verbondenheid met anderen, delen van ervaringen of onderhouden van
een uitgebreid sociaal netwerk. Het algemeen belang is geen item en het eigen
belang een goed te bewaken zaak. Kenmerkend is een overwegend korte ter-
mijnperspectief, gericht op directe behoeftebevrediging. Gemak, comfort en
plezier staan voorop, verantwoordelijkheden en verplichtingen worden ont-
weken. Men is intolerant ten opzichte van gezag, heeft relatief weinig vertrou-
wen in de overheid en is slechts beperkt mondig. Deze burgers hebben weinig
behoefte om te participeren in de beleidsvorming. De inactieve burger-
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schapstijl domineert bij circa i6 procent van de bevolking, voornamelijk men-
sen met een lage tot middelbare (beroeps)opleiding;

~ de plichtsgetrouwe~afhankelijke burgerschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl
is een specifieke combinatie van betrokkenheid en distantie, van goede wil en
onmacht. Hoewel het hen niet ontbreekt aan openheid of betrokkenheid,
dreigt deze groep af te haken. Er is geen sprake van desinteresse voor de over-
heid, en men is ook gezagsgetrouw, maar men heeft moeite met de complexi-
teit van de moderne tijd, en gebrek aan vaardigheden om mee te gaan in de
kennis- of informatiesamenleving. Men is gedesoriënteerd en ziet al snel door
de bomen van alles wat op hen afkomt het bos niet meer. De reactie is echter
niet dat men zich geheel afsluit, zoals bij de inactieve burgerschapsstijl, maar
dat men zich richt op de directe omgeving en voornamelijk op lokaal niveau
maatschappelijk betrokken en actief is. Als het gaat om de landelijke overheid,
stellen deze burgers zich eerder afhankelijk op, en zijn zij weinig mondig. Ze
zullen niet snel participeren in de besluitvorming. Men heeft behoefte aan ze-
kerheid, veiligheid en duidelijkheid en verlangt daarom van de overheid dat
zij zich opstelt als regulerende autoriteit. Deze stijl treft men aan bij circa aa
procent van de bevolking, net als de vorige groep voornamelijk burgers met
een lage tot middelbare (beroeps)opleiding;

~ depragmatische~conformistische burgerschapsstijl. Deze burgers voelen zich niet
direct betrokken en verantwoordelijk, maar zijn wel in hoofdlijnen geïnfor-
meerd en gaan zo slim mogelijk om rnet wat op hen afkomt. Het eigenbelang
verliezen zij niet snel uit het oog. Van de overheid verwacht men dat zij een
duidelijk kader stelt in wet- en regelgeving, maar dat deze zich verder terug-
houdend opstelt. Het is geen groep die voorop loopt in ontplooien van initia-
tieven om het overheidsbeleid te beïnvloeden ofintensief te participeren in een
rol als coproducent van beleid. Echter, als het eigenbelang in het geding is, legt
men wel een actieve betrokkenheid aan de dag. Deze stijl treft men aan bij cir-
ca 4a procent van de bevolking. Er is een grote spreiding in opleidingsniveau;

~ de maatschappijkritische~verantwoordelijke burgerschapsstijl. Kenmerkend
voor deze stijl is een betrokken en verantwoordelijke houding ten aanzien
van de samenleving. Deze stijl hoort bij burgers die rekening houden met het
algemeen belang. Zij reageren niet alleen wanneer het eigen belang in het ge-
ding is, maar roeren zich ook uit ideologische motieven. Ze hebben maat-
schappijkritiek maar tonen ook initiatief en participatie. Van de overheid
verwacht men in mindere mate een regulerende invloed, maar juist inhoude-
lijke openheid en aandacht voor het democratisch proces. Men hecht aan
volledigheid, opdat men zelf afivegingen kan maken en de eigen positie kan
bepalen. Deze burgers zijn kritisch, maar hebben in het algemeen vertrou-
wen in de overheid en stellen zich co6peratief op. In deze groep vindt men
veel mensen die werkzaam zijn bij de overheid of anderszins intensief zijn
betrokken bij het overheidsbeleid. Het zijn bij uitstek de coproducenten van
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beleid. Deze stijl hoort bij ongeveer ao procent van de bevolking, overwe-
gend hoog opgeleid."

d Conclusie
Alles wijst erop dat in interactieve trajecten bepaalde groepen zijn ondervertegen-
woordigd en andere groepen zijn oververtegenwoordigd. Het zijn vooral de lagere
strata die ontbreken. Wat betekent tegen deze achtergrond een radicaal pleidooi
om het parlement volledig af te schaffen of- minder extreem - alleen nog een pro-
cesmatige rol te geven? Dat aan burgers die - al dan niet noodgedwongen - politiek
graag overlaten aan gekozen deskundigen en vertrouwelingen, hun enige moge-
lijkheid tot effectieve representatie wordt ontnomen. Dat is een stap achteruit in
volkssoevereiniteit.

Maar interactieve beleidsvorming biedt ook voordelen, namelijk dat decentra-
le intelligentie en creativiteit beter kunnen worden benut. De vraag is daarom hoe
deze voordelen te realiseren, zonder dat bepaalde groepen niet meer effectief wor-
den gerepresenteerd. Kan opinieonderzoek hier misschien helpen....? In principe
wel. Men kan een interactief beleidsproces aanvullen met representatief opinieon-
derzoek onder burgers ten aanzien van het beleidsonderwerp in kwestie, zodat ook
de stem kan worden gehoord van hen die niet kunnen ofwillen deelnemen aan het
interactieve traject, maar die wel vroeg oflaat te maken kunnen krijgen met de ge-
volgen van hetgeen daar wordt besloten.~2 Het kan hierbij zowel gaan om onder-
zoek naar de problemen waarover de burgers zich zorgen maken en de oplossingen
die zij (dus) willen, als om onderzoek naar wat onderdanen drijft, de `bewegings-
wetten' waarop de beleidsmaatregelen van de decentrale social engineers dienen aan
te grijpen. Dergelijk opinieonderzoek kan in verschillende fasen in het interactieve
traject worden ingebracht, als informationele bouwsteen voor de beleidsvorming,
of om te verifiëren hoe de (voortgang in de) gedachtevorming binnen dit traject
zich verhoudt tot wat een representatieve steekproef der burgers vindt en wil.
Wiens taak is het erover te waken dat deugdelijk opinieonderzoek wordt verricht en
ingebracht? Dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de staat. Hij is immers de
partij die zich identificeert met het perspectief en de wensen van de gemeenschap

7i. In deze verdeling is overigens het onderscheid tussen bedrijvige, bedreigde en berustende bur-
gers van Van den Brink te herkennen. Dat is niet toevallig. Het onderzoek van Motivaction was na-
melijk een van de bronnen waarop Van den Brink zich baseerde.
72. Een relevante vraag is natuurlijk wat de populatie is waaruit de steekproef wordt getrokken.
Als het gaat om een zeer lokaal probleem, bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum van Ben-
nebroek, moet men natuurlijk niet alle Nederlanders gaan enquêteren. Moeilijker ligt al de zaak als
het gaat om de vraag of Schiphol mag uitbreiden of niet. Of de vraag hoe een nieuw medezeggen-
schapsarrangement voor het onderwijs eruit moet zien. Wat is hier de totale groep van betrokke-
nen? In het antwoord op deze vraag zal vaak een politieke dimensie meespelen. Ik ga verder niet op
deze kwestie in.
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als geheel. Van nature zijn eenogige deelsystemen niet geneigd naar de belangen van
het geheel te kijken (zo zij die al ktínnen waarnemen), terwijl die van nature juist
wél alle aandacht van de staat hebben. De staat is in dezen de logische `probleemei-
genaar'.73 A1 met al kan opinieonderzoek bij interactieve beleidsvorming fungeren
als een soort plaatsvervangende volksvertegenwoordiging, een alternatieve descrip-
tieve representatie van het geheel. Een categorale afwijzing van decentrale beleids-
vorming is in veel gevallen reëel noch wenselijk, en de politiek kan ook moeilijk
worden terugverplaatst naar `Den Haag'. Daarom is het wellicht beter als in voorko-
mende gevallen `Den Haag' zich meeverplaatst naar die decentrale arena's. Omdat
het natuurlijk onmogelijk is voor elke interactieve bijeenkomst de complete vollcs-
vertegenwoordiging ter plaatse te laten opdraven, kan de staat wellicht via opinie-
onderzoek toch de `stem des vollcs' zo goed mogelijk inbrengen.74

Helaas is er met dit voorstel één probleem. Het veronderstelt namelijk dat de
overheid weet waar zij haar opinieonderzoek moet inbrengen. Het veronderstelt
dat er een duidelijk identificeerbare plaats is waar de feitelijke besluiten worden
genomen, en dat de overheid daartoe bovendien toegang heeft, bijvoorbeeld door-
dat zij één der partijen rond de tafel is. Maar wat nu als - zoals Frissen stelt - de
macht zich niet slechts heeft verplaatst, maar geheel is verdampt en is opgelost in
het maatschappelijk weefsel? Als de fysieke decentrale locaties enkel plaatsen zijn
waar men betrekkelijk machteloos moet codificeren wat in wezen al elders in dit
weefsel in allerlei microbesluiten is bepaald? Men kan dan wel met prachtig opi-
nieonderzoek aankomen, maar wat maakt dat nog voor verschil als reeds elders de
richting is bepaald? Wat als de overheid iiberhaupt niet is uitgenodigd aan de over-
legtafel? Als buiten het zicht van de overheid allerlei maatschappelijke partijen on-
derling voordelige deals sluiten die de samenleving als geheel benadelen?

De taak van de staat is dan contextsturing in de meest ruime zin des woords,
namelijk zorgen dat informatiestromen over wat de politieke gemeenschap als ge-
heel vindt en wil, maximaal beschikbaar is voor elke constellatie van actoren die
onderling in onderhandeling treden en potentieel last zullen hebben van blinde
vlekken. Ofwel: maximale informatie over wat burgers drijft en wat zij willen tegen
minimale transactiekosten. De staat moet die informatie als het ware aan deze ac-
toren opdringen, in de hoop dat minstens één der partijen zo verlicht is deze infor-
matie in de onderhandeling in te brengen, en de ander ervan te overtuigen dat het

73. Het is niet gezegd dat de staat ook zelf dit opinieonderzoek moet doen. Met opzet is de formu-
lering in deze alinea zo gekozen dat de mogelijkheid open blijft dat anderen het initiatief nemen tot

dergelijk onderzoek en het in het interactieve proces inbrengen. De verantwoordelijkheid van de

staat is slechts te bewaken dat dit gebeurt, niet per se dat hij zelf het onderzoek doet en inbrengt.

74. Natuurlijk is daardoor alleen de descriptieve component van de volksvertegenwoordiging in-

gebracht en niet de politieke, maar dat is ook de component waarom het hier gaat Overigens is de

rol van de overheid in dezen natuurlijk complementair. Als de betrokken actoren zelf al het beno-

digde onderzoek hebben laten doen en dit bovendien valide, betrouwbaar en representatief is,

hoeft de staat dat niet nog eens over te doen.
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getuigt van welbegrepen eigenbelang indien men hiermee rekening houdt. Naar-
mate deelsystemen minder territoriaal tot elkaar zijn veroordeeld, wordt deze taak
bovendien belangrijker, omdat hun prikkel afneemt om zélf hiervoor oog te
ontwikkelen. Kortom, het wordt de specifieke taak van de staat om een representa-
tieve, valide en betrouwbare voorstelling van de samenleving en haar dynamiek te
ontwikkelen, onderhouden en verspreiden.

5 `HET SPROOKJE VAN DE STATUSDALING'

Het is niet makkelijk een praktisch voorbeeld te vinden van een dergelijk `opdrin-
gen' van opinie-informatie aan de samenleving in een welbewuste poging tot con-
textsturing. De bovenstaande redenering staat behoorlijk ver afvan de huidige po-
litieke en bestuurlijke praktijk Om toch een voorbeeld te geven dat de
gedachtegang illustreert, keer ik hieronder terug naar het (dreigend) lerarentekort.
Weliswaar gaat het hier niet om een problematiek waarbij álle burgers betrokken
zijn, maar er is wel sprake van een welbewuste poging door de overheid tot beïn-
vloeding van de collectieve verbeelding door middel van opinieonderzoek.

Eind jaren negentig was een groot probleem bij de werving van leraren dat in
het publieke debat een uitgesproken slecht imago van het leraarsberoep oprees.
"Aanzien van de leraar in tien jaar sterk gedaald", kopte bijvoorbeeld Elsevier in
1998.~~ De ellende moet dan wel grote diepten hebben bereikt, want reeds tien jaar
eerder schreef het Nederlands Genootschap van Leraren: "Vroeger had het leraar-
schap een aantal heel aantrekkelijke kanten." Maar die tijden zijn voorbij. "We wil-
len hier die klaagmuur niet opnieuw optrekken. Iedereen kent ze. De moeilijke,
ongemotiveerde jeugd, de steeds hogere scholing en consequente daling van ni-
veau, de leraar die naar beneden wordt getrokken en zijn ei niet kwijt kan, de vele
bezuinigingen, het voortdurend veranderende beleid in Zoetermeer etc. etc."76 In-
middels staat de leraren het water tot aan de lippen. "De maat is vol. Na Zo jaar lang
bezuinigen op het onderwijs in Nederland is bij onderwijzend personeel de `piep-
factor' bereikt. Ze pikken het niet langer,' zo kondigde het NRCV-programma Do-
cument eind 1999 een reportage aan over de treurnis op een willekeurige basis-
school.n De Amsterdamse actiegroep "Onderwijs! Onderwijs! Onderwijs!" voerde
actie met de leuze `Wordt geen leraar.'

Het merkwaardige was echter dat uit de opinieonderzoeken die bij het Minis-
terie van OCW bekend waren, een veel positiever beeld bleek. De meeste leraren
leken hun werk met plezier te doen, en Nederlanders hadden veel waardering voor

75. Elsevier, 7november i998, p. 56.
76. Leraarsberoep verliest aantrekkelijkheid, Blad Nederlands Genootschap van leraren, io decem-
ber ig87.
77. Aangehaald in Sikkes (zooo).
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leraren. Ook waren de salarissen inmiddels opgetrokken tot een niveau dat de ver-
gelijking met andere sectoren veelal goed kon doorstaan. Het ministerie meende
daarom dat er een grote discrepantie bestond tussen het negatieve beeld en de veel
positievere werkelijkheid van het leraarschap. Voor de vitaliteit van de sector en de
aantrekkingskracht van het beroep zou het ongetwijfeld goed zijn als deze realiteit
beter zou doorklinken in het publieke debat. Tegelijkertijd realiseerde OCW zich
echter dat het ministerie niet beschouwd zou worden als geloofwaardige afzender
van de blijde boodschap. Daarom besloot het ministerie tot een ongebruikelijke
stap. Het vroeg de freelance journalist Robert Sikkes een boek te schrijven met
daarin alle bekende en relevante `objectieve' feiten over het leraarschap, een prettig
leesbare samenvatting van alles wat over het beroep bekend was, en dat onder zijn
naam te publiceren. OCW bood aan alles betalen, zowel Sikkes' salaris als de druk-
en distributiekosten. Langs die weg was het misschien wél mogelijk het publieke
debat in een meer feitelijke richting te duwen.

Sikkes was voormalig chefvan de onderwijsredactie van de Volkskrant en had
veel geschreven over het leraarschapl8 Hij stond bij OCW bekend als een kritische,
onafhankelijke en integere journalist. De inschatting was dat hij in staat was de ge-
wenste publicatie te schrijven, maar dat hij alleen bereid zou zijn die onder eigen
naam te publiceren als hij óók de vrijheid kreeg kritiek te leveren op het onderwijs-
beleid. Deze vrijheid werd hem daarom gegeven, onder de voorwaarde dat ook die
kritiek zo goed mogelijk recht zou doen aan de feiten. Voor OCW werd het daar-
mee een aanvaardbaar `risico', met als bijkomend voordeel dat zo de geloofwaar-
digheid van het boekje aanzienlijk groter zou worden. A1 met al was het een onge-
bruikelijk project, zo bleek ook uit Sikkes' reactie. "Verrast was ik dat het
ministerie [...] een kritisch volger van het beleid uitnodigde, mij bovendien volle-
dig de vrije hand gaf in het bedenken van dit boek en al het benodigde materiaal ter
beschikking stelde."79 Voor het plan werd wél goedkeuring gevraagd aan de minis-
ter, maar verder werd het project buiten de ambtelijke procedures gehouden. Sik-
kes stelde zelf een begeleidingscommissie samen, met daarin twee wetenschappers,
een onderwijsjournalist en twee OCW-medewerkers.8o Het ministerie kocht ruim
duizend exemplaren van het boekje, zodat zij presentexemplaren kon toesturen
aan alle scholen voor voortgezet onderwijs. Ook sponsorde het ministerie een
discussiebijeenkomst in debatcentrum De Balie bij het verschijnen van het boekje.
Sikkes `verdedigde' daar zijn publicatie tegen een selectie van (veronderstelde) me-
destanders en critici. De bedoeling van het ministerie was hiermee zodanige aan-
dacht voor het boekje te genereren dat iedere serieuze onderwijsjournalist geprik-

78. Niet lang ná de opdracht voor OCW werd Sikkes hoofdredacteur van het Onderwijsblad, het
periodiek van de Algemene onderwijsbond, de grootste vakbond van leraren.

79. Sikkes (zooo), p. 6i.
80. Eén van hen was de schrijver van dit proefschrift, toen werkzaam op de directie Voorlichting

van het ministerie. Deze paragraaf is dan ook grotendeels op eigen herinnering gebaseerd.
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keld zou worden het te lezen, en eventueel een recensie te schrijven. Na ongeveer
een jaar was de hele oplage van 500o exemplaren verkocht.

Het hart van het boekje bestond uit een reeks van opinieonderzoeken die in
opdracht van OCW waren verricht, en vergelijkbare onderzoeken die Sikkes zelf
had verzameld. Onder deze onderzoeken bevonden zich de opinieonderzoeken
die in hoofdstuk 3 al werden aangehaald, maar ook (andere) onderzoeken uit de
wetenschappelijke wereld, zoals het statusonderzoek van Si~una en Ultee. Het ge-
heel werd aangevuld met de materiekennis van Sikkes, reportage-achtige passages
en enkele interviews met leraren. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder-
meer de lerarensalarissen, de motieven van jongeren om al dan niet te kiezen voor
het leraarsberoep, het plezier dat leraren hebben in hun werk, de werkdruk in het
onderwijs, en de onderfinanciering van het onderwijs ( door Sikkes een `Zeeuws
meisje beleid' genoemd - ons ben zunig! ). De stijl is die van een langere reportage
in een kwaliteitskrant.

Wat was het effect van het boekje? Is het ministerie met deze actie erin geslaagd ef-
fectief te interveniëren in de beeldvorming? Om daarop een antwoord te geven zou
opinieonderzoek onder de burgers vóór en na publicatie moeten zijn gehouden.
Zulk onderzoek ontbreekt. Wel leveren recensies en andere reacties in de media
een indicatie voor de ontvangst. Hieronder een bloemlezing.

LERAREN MOETEN STOPPEN MET KLAGEN [... ) Onderwijsjournalist Robert
Sikkes schreef een aardig boekje waarin hij alle vooroordelen over het leraarsberoep
onderuit haalt: Het `sprookje van de statusdaling - Feiten en mythen over het
leraarsberoep.' Daarin toont hij overtuigend aan dat docenten goed betaald worden
en veel plezier in hun werk hebben. Hij ontzenuwt de mythe dat leerkrachten in de
jaren vijftig hoog op de maatschappelijke ladder stonden en sindsdien een vrije val
hebben gemaakt. Niets is minder waar. Leerkrachten zijn stevig op dezelfde hoogte
op de statusladder blijven staan.

Er is wel iets veranderd in de waardering van het beroep, maar dat is vooral ge-
beurd in de hoofden van de leerkrachten. Was een docent vroeger trots op zijn vak,
tegenwoordig gedraagt hij zich als een slager die zich verontschuldigt voor zijn eigen
worst. Leraren doen alsof zij zich niet kunnen voorstellen dat iemand hun baan zou
willen hebben. Niet omdat ze zelf niet tevreden zijn. Integendeel, ze zijn content met
hun werk. Van alle hbo'ers in het onderwijs zou ruim 8o procent weer voor dezelfde
opleiding kiezen. `Leraren vinden hun vak leuk', schrijft Sikkes. `Hun status is niet
verminderd, maar desondanks blijven ze hameren op de vermeende miskenning
van hun zo belangrijke bijdrage aan de maatschappij en jagen jongeren weg.'

Sikkes schreef zijn boekje in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen. Hij was vrij om te schrijven wat hij wilde. De opdrachtgever
heeft ongetwijfeld opgelucht ademgehaald toen hij het resultaat las. [... ] Het boek
van Sikkes is onmisbaar voor iedereen die wil weten hoe het echt zit met de arbeids-
voorwaarden van leraren. Sikkes zet alle onderzoeken en rapporten op een rijtje en
legt helder uit dat er eigenlijk niet zoveel te klagen valt. Het is jammer dat hij al die
onderzoeken en rapporten voortdurend noemt en daarmee de vaart uit zijn verhaal
haalt. (Recensie Vollcskrant io maart zooo)
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LERAREN MOETEN NIET ZO KLAGEN - Leraren worden miskend. Zeverdienen

niets, hun status staat gelijk aan die van de vuilnisman en ze moeten veel te hard
werken. Vinden de leraren zelf. Volgens publicist Robert Sikkes is er niets van waar.

[... ] Ze waren er eens goed voor gaan zitten, gisteravond in politiek-cultureel cen-
trum De Balie: de diehards van het lerarenprotest. [... ] De zaal, puttend uit eigen er-

varing, lepelt het maar weer eens op: de ramp die Studiehuis heet, de reorganisaties
en de lastige leerlingen. De leraar is zijn beroepseer kwijt, maakt veel te veel uren en

krijgt daar ook nog eens te weinig voor betaald. Is het dan gekdat niemand meer do-
cent wil worden?

`Is het imago ermee geholpen als een hele beroepsgroep zichzelf op basis van een
zelfverzonnen sprookje voortdurend neerzet als de losers onder de hoogopge-

leiden?' vraagt Sikkes zich ondertussen af. Hoon is zijn deel, maar hij blijkt wel dege-
lijk recht van spreken te hebben. Het salaris voor leraren is bijvoorbeeld, op een en-

kele uitzondering na, helemaal niet slecht, blijkt uit gedegen onderzoek. Zelfs de
vakbond moet dat toegeven. En dan het vermeende statusverlies: de leraren zelf vin-

den, alweer volgens betrouwbaar onderzoek, hun prestige veel geringer dan de ge-
middelde Nederlander. [...] Onderwijs is zwaar, gaf de publicist in De Balie toe.
`Maar niet zwaarder dan het werk van veel anderen.' Eigenlijk is er volgens Sikkes
maar een echt probleem: `het Zeeuws-meisjebeleid' van de overheid. Alles moet op

een koopje, sober en doelmatig. (Parool, 9 maart Zooo)

LERAAR ALS `LOSER' IS ZELFVERZONNEN SPROOKJE - De leraar is een zure

mopperkont die altijd maar klaagt dat hij zo hard moet werken, zo weinig verdient

en zo weinig waardering krijgt. Het is ongelooflijk dat `een hele beroepsgroep zich-

zelf op basis van zelfverzonnen sprookjes voortdurend neerzet als de `losers' onder
de hoogopgeleiden. Want de klachten en het gezeur zijn volstrekt onterecht: uit on-

derzoek blijkt dat de leraar niet harder hoeft te werken dan een ander, dat hij niet
minder verdient dan een ander met een vergelijkbare opleiding en dat de maat-

schappij zijn werk wel degelijk hoog waardeert [...] De reactie van Walter Dres-
scher, vice-voorzitter van de grootste onderwijsvakbond Aob, is stereotiep. "Dit is

wat de minister graag hoort: `het zit tussen onze oren'. Maar we herkennen het beeld
dat Sikkes schetst niet. Dat overheidsgeld had beter anders kunnen worden besteed.

Het ministerie is voortdurend op zoek naar dingen om onze stellingen te ondermij-
nen." (Utrecht Nieuwsblad, i5 maart zooo)

"Vorige week verraste de onderwijsjournalist Robert Sikkes de onderwijsprovíncie

met het boekje `Het sprookje van de statusdaling'." En meteen daarop verschenen in
de kranten berichten dathet met de positie van het onderwijspersoneel nogal meevalt.

De status is nog steeds hoogen de betaling is ookniet gek. En de lange vakanties, daar
is iedereen buiten het onderwijs toch terecht jaloers op? Jammer dat de door Sikkes

geconstateerde onderinvestering in onderwijs niet even prominent naar buiten is ge-
komen' (Commentaar Bestuur Onderwijsbond CNV, Schooljournaal9, 2000)

[In de Balie in Amsterdam werd] het boekje ten doop gehouden dat Robert Sikkes

op uitnodiging van het Ministerie van Onderwijs schreef over `Het sprookje van de

statusdaling'. Zo'n bijeenkomst is altijd goed voor wat publiciteit en deze zeker,

want de titel is provocerend genoeg voor een fel debat. Een dolkstoot in de rug vond

een verhitte discussiant, omdat de auteur het waagt om een aantal pluspunten van

het beroep van leraar te noemen. Wie durft op te schrijven dat het gewone volk best



ZS~ HET GEHEIM VAN DE BURGER

een hoge dunk heeft van leraren, dat de meeste leraren tevreden zijn met hun werk
en kinderen helemaal níet zulke ettertjes vinden, zo iemand is een soort klassenvij-
and. Het beeld van het leraarschap behoort in de zwartste kleuren te worden geschil-
derd, hoe zouden we er anders in slagen de politiek ervan te overtuigen dat er echt
iets moet gebeuren?

Ook buiten de Balie roepen de pogingen om wat lichtpuntjes te signaleren boze
reacties op. Die zijn voor een deel veroorzaakt door het beeld dat in de publiciteit
over het geschrift werd neergezet. De media waren zo verrast over een zonnige kijk
op het leraarschap, dat ze weinig ofgeen aandacht besteedden aan de negatieve kan-
ten, die wel degelijk worden belicht. Zo komen het achterstallig onderhoud, de
kloof inet de Oeso-normen en de respectloze manier waarop de overheid met het
onderwijspersoneel omspringt in het boekje uitgebreid aan de orde. In andere op-
zichten is de benadering wat minder evenwichtig. Dat de twaalf weken vakantie in
het onderwijs een pre zijn, mag best eens gezegd worden, maar het had niet misstaan
om duidelijk te maken dat de totale arbeidsduur gelijk is aan die in andere beroepen.
Dat de salarissen in het onderwijs in het algemeen niet veel meer verschillen van die
voor andere mensen met een hbo- of universitaire opleiding is waar maar dat het
elke keer weer een gevecht vereist om een enigszins acceptabele cao af te sluiten is
ook waar.

In de beroepsgroep mogen sommigen zich dood ergeren aan pogingen om ook
eens wat zegeningen van het leraarschap te tellen, het werkt gelukkig wèl. Op de
tweedegraadslerarenopleidingen zitten r7,5 procent meer eerstejaars dan vorig jaar.
De groei van het aantal pabo-studenten zet al voor het vierde achtereenvolgende
jaar door, dit jaar dertien procent meer, na het vorig jaar gevestigde record van 25
procent meer. Dat zijn niet langer druppels op de gloeiende plaat, met zulke aantal-
len kunnen de klappen van grijze uitstroom in de komende jaren werkelijk worden
opgevangen. De sector heeft gelukkig meer vitaliteit en aantrekkingskracht dan
sommigen denken. (Commentaar Het Onderwijsblad (blad van de Algemene On-
derwijsbond), z5 maart zooo)

Een aantal zaken valt op. Ten eerste de verhaalstructuur. Alle fragmenten zijn ge-
schreven vanuit het frame van de tegenstelling tussen schijn en wezen. Dat de
beeldvorming geen recht doet aan de werkelijkheid, is dus kennelijk niet slechts
het waanbeeld van een paranoïde ministerie, maar een discursieve realiteit die
door alle betrokkenen wordt herkend. Juist het feit dat de positieve gegevens zo na-
drukkelijk worden beschouwd als nieuws, bevestigt het feitelijk slechte imago. Ten
tweede het veronderstelde objectieve karakter van de feiten en het verhaal. In geen
van de fragmenten wordt de validiteit, betrouwbaarheid of representativiteit van
de gehanteerde attitude- en opiniegegevens wezenlijk ter discussie gesteld. Inte-
gendeel, volgens het Parool is sprake van `gedegen' en `betrouwbaar' onderzoek.8i
Ook wordt het feit dat het boekje werd betaald door het ministerie door nagenoeg
niemand als reden voor diskwalificatie beschouwd. De afspraak dat Sikkes vrij was

8i. Alleen in het blad van de Nederlandse Federatie voor Tertiair Onderwijs is een wat serieuzere
bespreking van de empirische basis van Sikkes boekje te vinden, en wordt ook ander onderzoek als
tegenevidentie in stelling gebracht.
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te schrijven wat hij wilde is duidelijk overgekomen, en men ziet dat ook bevestigd
doordat de negatieve kanten `wel degelijk worden belicht'. `Hopelijk leest het mi-
nisterie als opdrachtgever dit boekje van haar onafhankelijke medewerker [...]
een aantal keer heel aandachtig door," aldus het blad van de onderwijsbesturenor-
ganisatie VOS~ABB. Ten derde is duidelijk dat `de feiten' die zo nadrukkelijk voor
het voetlicht zijn gebracht, bepaald niet politiek neutraal zijn. Volgens de vice-
voorzitter van de Algemene Onderwijsbond wordt met deze gegevens de stelling
van de bond ondermijnd. Hij lijkt te menen dat de minister doelbewust de bond
een streek heeft geleverd. Volgens het blad van deze vakbond heeft - voor tenmin-
ste een deel van haar achterban - Sikkes zich met deze politiek incorrecte publica-
tie ontmaskerd als een `klassevijand'.82

Dus wat is er nu gebeurd? Voor de scepticus is dit een poging van het ministerie
om een bepaalde politieke doelstelling en strategie te legitimeren door met hulp van
het discutabele instrument van opinieonderzoek zogenaamde `feiten' te construeren
waarmee het kan doen geloven dat deze strategie enkel een rationele reactie is op de
werkelijkheid `zoals die nu eenmaal is'. Het departement probeert critici de mond te
snoeren door te suggereren dat zij gewoon niet hebben begrepen wat de feiten zijn en
irrationeel zijn, en zo te impliceren dat critici kennelijk alleen maar geïnteresseerd
zijn in het korte termijn eigenbelang. Een dergelijke sterk afwijzende visie was onge-
veer de reactie van radicale actiegroep Onder~rvijs! Onderwijs! Onderwijs! Deze opper-
de om ook maar een boekje te gaan schrijven onder de titel `De praatjes van een
Duimzuigertje'.83 Hebben de sceptici gelijk? Natuurlijk kan de sceptische voorstel-
ling van zaken nooit echt gefalsifieerd worden. Op haar aanhangers berust echter wel
de plicht aannemelijk te maken dat er andere onderzoeksinstrumenten zijn die beter
scoren op validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit en die bovendien waarne-
mingen opleveren die de voorstelling van het ministerie ondergraven en haar eigen
positie ondersteunen. Voorzover bekend heeft niemand - ook niet de genoemde ac-
tiegroep - hiertoe een serieuze poging ondernomen.8q

Wel kan worden aangetekend dat niet alle `feiten' die Sikkes aandroeg empi-
risch even sterk waren onderbouwd. Als het gaat om het salaris ofhet imago van le-

8z. Overigens was Sikkes tezelfdertijd ook medewerker van dit blad. Hij schreef daarin ondermeer

artikelen waarin hij - met onderzoek onderbouwd - grote tekorten aan leraren voorspelde. Wat

ongetwijfeld extra lading aan de publicatie van het boekje gaf, was dat juist ten tijde van de verschij-

ningsdatum de CAO-onderhandelingen met de onderwijsbonden zich tot een hoogtepunt aan het

begeven waren. Deze timing was overigens geen opzet van OCW. De intentie was het boekje eerder

uit te brengen, maar het productieproces duurde langer dan verwacht.

83. brief aan Sikkes d.d. rz april zooo, in afschrijft ondermeer aan de bewindslieden van onder-
wijs, alle onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer en journalisten die over het boekje van Sikkes
hebben geschreven.
84. In volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op validiteit, betrouwbaarheid en represen-

tativiteit. Men zou bij een aantal onderzoeken waarop Sikkes zich baseerde kunnen veronderstellen

dat er enige mate sprake is van een positivity bias in het oordeel over de eigen situatie, dat wil zeg-

gen, men schat deze -om wat voor psychologisch motief dan ook- relatief positief in. Toch kan dit
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raren en hun arbeidssatisfactie waren er uitgebreide gegevens beschikbaar. Proble-
matischer is het echter als het gaat om de status van leraren. Uit historisch onder-
zoek dat Sikkes aanhaalt, blijkt dat de idee dat vóór de oorlog leraren behoorden
tot de notabelen van het dorp inderdaad een romantisch verzinsel is. Wat betreft
de periode ná de oorlog kan Sikkes alleen beschikken over statusladders van Sixma
en Ultee uit i958 en i983. In die a5 jaar is de leraar inderdaad niet wezenlijk van sta-
tuspositie veranderd. Maar voor de periode ná i983 zijn geen gegevens beschik-
baar. `Maar het zou mij niet verbazen als het nog steeds zo is dat leerkrachten veel
aanzien genieten', zo tekent Sikkes op uit de mond van Han Leune, destijds voor-
zitter van de Onderwijsraad. In essentie is dit expert-oordeel Sikkes' enige bewijs-
voering.85 Dat is toch wel een magere empirische basis voor een claim die zelfs de
titel van het boekje is geworden. Wat er echter in de bovenaangehaalde tekstfrag-
menten lijkt te gebeuren, is een soort discursieve spill-over vanuit de meer empi-
risch onderbouwde claims. De meer subjectieve en opiniërende bevindingen van
Sikkes krijgen door hun inbedding in een context van tientallen empirische onder-
zoeken, feiten en cijfers, een grotere schijn van feitelijkheid dan strikt genomen is
gerechtvaardigd.

Concluderend, vanuit het perspectief van het ministerie bezien is er sprake
geweest van een - naar publiciteit gemeten - geslaagde poging tot contextsturing
door middel van het `inbreken' in de publieke beeldvorming. Het `middel' dat
hierbij werd ingezet, was minimaliseren van de transactiekosten van informatie
over wat nu echt de attitudes en opinies van leraren zijn.

C CONCLUSIE

In de `hochcomplexe Wissengesellschaft' is de staat niet langer de cockpit van de
samenleving, maar zijn politiek en macht verplaatst ofzelfs geheel fluïde geworden
en vervloeid in (beleids)netwerken. Deze hebben - vanwege hun in essentie vrij-
willige karakter - een neiging tot éénogigheid, dat wil zeggen, een neiging alleen te

waarschijnlijk niet alle gunstige resultaten verklaren. Ten tijde van het boekje was reeds een grote
enquête van het SEO bekend (in samenwerking met de GPD-bladen) waaruit bleek dat werkne-
mers in het onderwijs op `welbevinden' en `tevredenheid met het werk' niet lager scoren dan werk-
nemers in andere sectoren. In het onderzoek zrminuten.nl uit zoo5 komen behoren werknemers in
het onderwijs zelfs tot de groepen van werknemers die het meest tevreden zijn met hun baan.
85. Sikkes erkent dit gebrek aan stevig bewijsmateriaal. Hij onderschrijft Leune's stelling dat het
goed zou zijn het statusladder onderzoek weer eens te herhalen. Voorts haalt hij ter verdere onder-
bouwing ander onderzoek aan, waaruit blijkt dat Nederlanders `veel waardering' hebben voor lera-
ren. Het is echter zeer discutabel of dit wel een indicatie is voor status. Het kan net zo goed beteke-
nen dat mensen leraren zeer waarderen omdat zij toch maar bereid zijn voor een hongerloontje dit
moeilijke en ondankbare werk zonder enige status te verrichten. Desgevraagd zou ik ook antwoor-
den dat ik grote waarderíng heb voor vuilnismannen. Ik ben blij dat er mensen zijn die dit smerige
maar belangrijke werk wíllen doen. Daarmee heb ik echter beslist niet gezegd dat vuilnismannen
een hoge status hebben.



FRAGMENTATIE ZS3

zien wat binnen hun eigen waarnemingskader en rationaliteit past. De onwetend-
heid en blinde vlekken die hieruit voortvloeien kunnen schadelijk zijn voor de po-
litieke gemeenschap als geheel, en kunnen verhinderen dat voor deze gemeen-
schap voordelige samenwerking tot stand komt. Daarom is het een taak voor de
staat om door middel van contextsturing en supervisie deze onwetendheid en
blinde vlekken te verminderen en positieve coórdinatie te bevorderen. Gegeven
deze omstandigheden is de wenselijkheid van opinieonderzoek als volgt:

~ specifiek: opinieonderzoek is een wenselijke aanvulling in decentrale beleids-
vormings-trajecten waarin de overheid ook aan tafel zit. In zulke trajecten zijn
doorgaans bepaalde segmenten van de burgers oververtegenwoordigd en an-
dere ondervertegenwoordigd. De staat kan opinieonderzoek nu gebruiken om
de opinies van niet- of ondervertegenwoordigde groepen in te brengen, en
scherper te krijgen wat de drijfveren zijn van de onderdanen die men wil stu-
ren. Het onderzoek kan zonodig fungeren als correctie op niet-representatieve
claims van deelnemers aan het interactieve traject over wat `de burgers' zouden
wensen ofwat hen zou bewegen ten aanzien van het onderwerp in kwestie.

~ algemeen: opinieonderzoek kan wenselijk zijn als algemene informationele
contextsturing. Het is een specifieke taak van de staat om een representatieve,
valide en betrouwbare voorstelling van de samenleving en haar dynamiek te
ontwikkelen, onderhouden en verspreiden. Opinieonderzoek kan bijdragen
aan zo goed mogelijke beeldvorming over wat burgers willen en wat hen be-
weegt. De staat moet daarom zorgen dat de transactiekosten van deze opinie-
informatie zo laag mogelijk zijn. Hoe lager de transactiekosten, hoe groter de
kans dat onwetendheid en blinde vlekken bij maatschappelijke actoren wor-
den weggenomen, zij verder kijken dan alleen hun eigenbelang, en zij deze
opiniegegevens bij onderhandelingen met andere actoren inbrengen.

Aanhoudende inspanningen van de staat op dit gebied kunnen een reflectief pro-
ces op gang brengen. Mogelijk resulteert dit zelfs in de conclusie van het netwerk
dat men deze reflectie binnen haar eigen processen dient te institutionaliseren.
Daarmee verandert het van `dom' in een `slim' (deel)systeem. Dat komt zowel
(deel)systeem als de samenleving ten goede.



DEEL III:

DE PUBLIEKE SFEER

In het eerste deel van dit proefschrift werd ervan uitgegaan dat de staat een ver-
lengstuk is van het volk, een soort dagelijks bestuur. In het tweede deel werden
staat en burgers conceptueel uit elkaar getrokken en als twee autonome partijen te-
genover elkaar gezet. De verklaring van rechten van de mens leverde echter ook de
constitutionele voorwaarden voor een derde categorie tussen staat en burgers, te
weten de publieke sfeer. Dit is de sfeer van het openbare debat en meningsvor-
ming. Het eerder gepresenteerde schema kan dus als volgt worden uitgebreid:

publieke sfeer
1'

burgers

1

`~

staat

Anno heden is de publieke sfeer vooral een virtuele sfeer. De openbare discussie in
publieke gelegenheden speelt slechts een bescheiden rol ten opzichte van het debat
en de meningsvorming in nieuwsmedia, praatprogramma's, Internet, enzovoort.
In de publieke sfeer ontstaat datgene wat wordt aangeduid als `de publieke opinie',
een grootheid waarmee politici terdege rekening dienen te houden. Zij kunnen
nog zulke mooie plannen maken, als de publieke opinie zich daartegen keert, heb-
ben ze een probleem. De opgave voor politici is dan ook in de publieke sfeer draag-
vlak voor hun plannen te verwerven. In dit deel staat de vraag centraal hoe opinie-
onderzoek hen daarbij kan helpen.

Echter, vóórdat deze kwestie wordt aangesneden, eerst een hoofdstuk over de
nieuwsmedia. Er zijn twee redenen hieraan de nodige aandacht te besteden. Ten
eerste, tegenwoordig zijn de nieuwsmedia de belangrijkste speler in de publieke
sfeer. De collectieve voorstelling van de samenleving is vooral de voorstelling die
de media ervan geven. Ten tweede moet in dit proefschrift antwoord worden gege-
ven op de volgende vraag: waarom zou de staat opinieonderzoek doen als er reeds
een uitgebreid netwerk van nieuwsmedia is dat meermalen per dag bericht over
wat er in de wereld gebeurt? Beleidsmakers die willen weten wat mensen willen en
wat mensen drijft, hoeven toch slechts kranten en de televisie te raadplegen? Wat
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levert opinieonderzoek dan nog voor meerwaarde? Na dit hoofdstuk over de me-
dia, volgt een hoofdstuk over de (potentiële) invloed van de beeldvorming op de
burgers. Pas in het achtste hoofdstuk komt de eigenlijke vraag van dit deel aan bod,
namelijk hoe opinieonderzoek politici kan helpen of juist frustreren in vergroten
van het draagvlak voor zijn politieke doel.



Hoofdstuk 6:

De nieuwsmedia

Wie meent dat opinieonderzoek overbodig is omdat de media de beleidsmakers
reeds informeren over wat er in de samenleving speelt, gaat ervan uit dat de media
een goede afspiegeling geven van de werkelijkheid. Weinig mensen zullen echter
ontkennen dat het beeld in de media nogal eens vertekend is. Vooral de laatste ja-
ren zijn de Nederlandse nieuwsmedia flink onder vuur komen te liggen. De op-
maat hiertoe vormde de opmerking van koningin Beatrix dat in de Nederlandse
journalistiek "de leugen regeert". Zij deed deze uitspraak tijdens een vertrouwelij-
ke bijeenkomst met journalisten, maar NRCIHandelsblad publiceerde toch.' Ook
in een bijlage van het NIOD-rapport over de Srebrenica-affaire werd stevige kri-
tiek geleverd op de weinig feitelijke en sterk moraliserende verslaggeving in de pe-
riode rond de val van deze enclave. De kritiek barstte echter pas goed los na de
moord op Fortuyn - ook vanuit de media zelf. "Hoe kan het dat verslaggevers en
politieke redacties de ontwikkelingen vanuit de `Haagse stolp' zo verkeerd hadden
getaxeerd? Waarom zijn Fortuyn en zijn beweging [...] vooral afgeschilderd als
een (vreemd) fenomeen en niet als een symptoom? De kloof tussen politiek en
burger bleek eveneens een kloof tussen kranten en lezers," aldus Volkskrant-
hoofdredacteur Pieter Broertjes (tevens voorzitter van het Genootschap van
Hoofdredacteuren).2 De wetenschap liet van zich horen in de vorm van kritische
oraties over de media, achtereenvolgens van Brants, Hamelink en Oosterbaan.3
Kleinnijenhuis cum suis publiceerden een analyse van de verslaggeving vooraf-
gaand aan de verkiezingen van Zooz met de dubbelzinnige titel `De puinhopen in
het nieuws`. Voorts liet het adviescircuit van zich horen: in aoo3 brachten de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor het Openbaar Be-
stuur (ROB) kritische adviezen uit over de media.

Veel van de kritiek komt erop neer dat de nieuwsmedia zich niet houden aan
de eigen beroepsnormen: men is onzorgvuldig, vermengt feiten met opinies, past
geen wederhoor toe, enzovoort. Zo doet bijvoorbeeld minister ponner zijn beklag:
"Een toenemend deel van het werk van de overheid bestaat in het rechtzetten van
wat verslaggevers eerder uit hun verband hebben gerukt; in het uitleggen waar de

i. NRCIHandelsblad, z9 november i999.
z. Pieter Broertjes, De journalist, z5 april zoo3.
3. Brants (zooi), Hamelink (zooz), Oosterbaan Martinius (zoo3).
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klepel hangt bij krantenberichten die de klok hebben horen luiden; ofin het weer-
spreken van berichten waarvan de schrijver werd gewaarschuwd dat zij op on-
waarheid berusten, maar die te mooi waren om niet te drukken. [... J Bij iedere an-
dere tak van bedrijvigheid waar de producten zo belangrijk zijn voor de
samenleving en het gevaar van verlies van kwaliteit zo groot, had de wetgever al-
lang ingegrepen."4 Het punt is echter - en daarover gaat het in dit hoofdstuk - dat
als journalisten zich wél houden aan de journalistieke regels, dit óók leidt tot be-
paalde vertekeningen ten opzichte van de werkelijkheid. Deze vertekeningen zou-
den wel eens veel fundamenteler kunnen zijn dan enkel onzorgvuldige weergave
van de feiten. De interessante vraag is dus wellce `bril' intrinsiek is aan het journa-
listieke systeem. Welke delen van de werkelijkheid maken de nieuwsmedia zicht-
baar, en wat zijn hun blinde vlekken? Daarover gaat dit hoofdstuk.

Een toelichting op de terminologie: als ik spreek van `de nieuwsmedia', doel ik
niet op een bepaald type medium, maar op het journalistieke deel van willekeurig
welk medium, het deel dat wordt gevuld met het `harde nieuws'. Het gaat dus over
de journalistieke pagina's van de krant en websites, de journalistieke items in de
journaals, et cetera. Natuurlijk besteden vooral kranten ook aandacht aan andere
zaken, zoals opinies, zacht nieuws of servicegerichte informatie, maar deze vallen
buiten mijn aandacht. Voorts, de te beschrijven werkelijkheid waar het me om gaat
is de werkelijkheid buiten de nieuwsmedia. De media willen nogal eens schrijven
over wat ándere nieuwsmedia zeggen of inelden, maar dat deel van representatie
door de nieuwsmedia laat ik buiten beschouwing. De eerste paragraaf van dit
hoofdstuk gaat over de vraag welke factoren in de nieuwsproductie leiden tot po-
tentiële vertekening in de afspiegeling van de werkelijkheid buiten de nieuwsme-
dia. In de tweede paragraaf wordt vervolgens besproken wat één en ander betekent
voor de verhouding tussen nieuwsmedia, burgers en staat. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een korte conclusie over de mate waarin nieuwsmedia bepaalde fe-
nomenen in de realiteit onderbelichten en andere overbelichten.

1 VERTEKENENDEFACTOREN

a Wat komt in de nieuwsmedia?
Waarom komt het ene feit wel in de krant en het andere niet? Hoe verloopt eigenlijk

de productie van nieuws? Deze vragen staan centraal in enkele klassieke Amerikaan-

se mediasociologische studies uit de jaren '70. De belangrijkste zijn Making news van

Gaye Tuchman uit i978 en Deciding what's news van Herbert Gans uit i979. Hoewel

deze publicaties al decennia oud zijn en nadien de journalistiek een technologische

revolutie heeft ondergaan, zijn hun belangrijkste bevindingen in later onderzoek be-

4. Volkskrant, 5 mei zoo4.
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vestigd. Ze worden nog steeds geldig geacht.5 Bovendien, ook al gaat het om Ameri-
kaans onderzoek, de bevindingen zijn grotendeels ook van toepassing op de Neder-
landse situatie. Zo vond Liesbeth Hermans in een observatie-onderzoek bij het
NOS-journaal in i994 resultaten die overeenstemmen met genoemde studies.b Dit
hoofdstuk is voor een groot deel op deze klassieke studies gebaseerd.

Wat is nieuws? Een goede journalist herkent in de dagelijkse amorfe stroom
van informatie het nieuws onmiddellijk. Toch heeft nooit iemand een uitputtende
definitie van nieuws kunnen geven. Doorgaans komt men niet verder dan een op-
somming van kenmerken van nieuwswaardigheid, zoals belangrijke, onverwachte
of afwijkende gebeurtenissen, bij voorkeur met een emotioneel of dramatisch ka-
rakter, controverse en conflict, et cetera. Eén ding staat in ieder geval vast: wat
nieuws is wordt bepaald door journalisten, niet door politici ofanderen. "It would
appear that news judgment is the sacred knowledge, the secret ability ofthe news-
man which differentiates him from other people,"~ aldus Tuchman. Natuurlijk
moet nieuws gaan over iets dat nog onbekend was. De a4-uurs cyclus van de dag-
bladen en de belangrijkste journaals geven hierbij het ritme aan. In combinatie
met de voorkeur voor `objectieve feiten' leidt dit ertoe dat journalisten zich sterk
richten op (fysiek waarneembare) gebeurtenissen uit de afgelopen z4 uur. Dit be-
tekent dat maatschappelijke processen van weken, maanden ofjaren minder kans
hebben op journalistieke aandacht. De nieuwsconsument verneemt hiervan pas
op het moment dat deze zich materialiseren in concrete gebeurtenissen. Het aantal
WAO-ers kan jarenlang ongemerkt oplopen, totdat de minister-president een fer-
me uitspraak doet over het onderwerp. Etnische spanningen zijn vaak processen
van decennia, maar halen pas de wereldpers als er een gewapend conflict uitbreekt
en een cameraploeg aanwezig is. Herbert Gans: "Unlike sociologists, who divide
external reality into social processes, and historians, who look at these processes
over long periods, journalists see external reality as a set of disparate and indepen-
dent events, each ofwhich is new and can therefore be reported as news."8 Als er al
aandacht wordt besteed aan het bredere verband, moet men daarvoor naar de bin-

,nenpagina s.
Een journalist heeft geen garantie dat zijn verhaal ook de krant of de uitzen-

ding haalt, want het aantal nieuwskolommen en de zendtijd is beperkt. Gans ver-
gelijkt de interne organisatie van nieuwsmedia met een markt van vraag en aan-
bod. Uiteraard wil iedere journalist dat zijn verhaal wordt gekozen en zoveel
mogelijk ruimte krijgt, liefst op de voorpagina. Zij moeten hun verhaal(idee) dus
zien te `verkopen' aan de redactie. Zij benadrukken daarom de meest nieuws-

5. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit meer recente overzichten over de sociologie van de media, zoals
Reese en Shoemaker (t996), Lance Bennet (zoo3) en Schudson (zoo3).
6. Hermans (zooo).
7. Tuchman (ty7z), p. 67z.
8. Gans (t979), p. t67.
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waardige, afwijkende, dramatische elementen van hun verhaal in wording. Dit
`pitchen' van een verhaal is intrinsiek onderdeel van het gehele productieproces en
de uitwerking van het verhaal. Immers, een verhaal is pas echt verkocht als het een-
maal is uitgezonden of afgedrukt. Tot die tijd bestaat steeds de mogelijkheid dat
een aanvankelijk geaccepteerd verhaal(idee) alsnog moet wijken voor groter
nieuws. "Buying and selling lead journalists to construct a highlighted reality
which is [... ] an exaggerated summary of the observed events, at least by sociologi-
cal standards of empirical inquiry [... J To put it another way, whereas sociologists
summarize from recurring patterns or random samples, journalists gravitate to-
ward what sociologists term deviant cases."9

Een eerste vertekening is dus dat nieuwsmedia niet de hele werkelijkheid in
beeld brengen, maar slechts dat gedeelte dat blijkens recente concrete gebeurtenis-
sen zichtbaar is veranderd. Een interessante vraag is of deze geïnstitutionaliseerde
focus op het nieuwe en het andere ook een bredere invloed heeft dan enkel de se-
lectie van feiten. Beïnvloedt deze bijvoorbeeld ook de betekenis die aan feiten
wordt toegekend? Ofwat men uberhaupt ziet? Soms lijkt het daar wel op. Bij ver-
kiezingen bijvoorbeeld wordt vaak zwaar de nadruk gelegd op wat er in de zetel-
verdeling verandert. Als i7 procent van de burgers op een nieuwe protestpartij
stemt, wordt gesproken van een `opstand der burgers', ook al heeft de grote meer-
derheid gestemd op één van de gevestigde partijen. Mijn eigen ervaring met
journalisten is dat hetgeen niet verandert, soms nauwelijks wordt waargenomen,
of terzijde wordt geschoven als irrelevant. Een gebeurtenis waarover geen nieuws
valt te melden, wordt afgedaan met `er is niets gebeurd'. Een stuk dat geen nieuws
bevat, is een stuk `waar niks in staat'. Journalistiek wordt gekenmerkt door een
`ontologie van de verandering'. Wat gelijk blijft, is journalistiek irrelevant en in de
krantenkolommen letterlijk ondergeschikt of ontbreekt volledig. Dat kan op den
duur tot het misverstand lijden dat wat niet verandert ook niet zou bestaan.

Of een onderwerp nieuws wordt, hangt ook af van de vraag of het zich leent
voor een aantrekkelijk verhaal. In de literatuur is in dit verband een memo beroemd
geworden van Rueven Frank, destijds uitvoerend producent van NBC news:

"Every news story should, without any sacrifice ofprobity or responsibility, display
the attributes of fiction, of drama. It should have structure and conflict, problem

and denouement, rising action and falling action, a beginning, a middle, and an end.

These are not only the essentials ofdrama; they are the essentials ofnarrative."'o

In praktijk leidt dit vooral tot personalisering en dramatisering van het nieuws.
Bijkomend voordeel is dat het vaak sneller en eenvoudiger is om een verhaal te
schrijven over de human interest kant van de zaak dan over de dieper liggende oor-

9. Gans (t979), p. 9z.
to. Aangehaald in Epstein (t973), p. 45, geciteerd in Cook (t998), p. 99.
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zaken en gevolgen. Complexe materie schopt het daarom minder snel tot nieuws.
Bennett constateert in de Amerikaanse media een "overwhelming tendency to
downplay the big social, economic, or political picture in favor ofthe human trials,
tragedies, and triumphs that sit at the surface of events."" In Nederland gaat het
dezelfde kant op. Volgens Van Vree et al verschijnt de politiek "steeds meer in de
vorm van `nieuws', `vermaak', `verbeeldbaarheid' of andere vormen die hun bete-
kenis niet zozeer ontlenen aan de politieke inhoud, maar aan de specifieke eigen-
schappen van het medium."12 Men spreekt wel van medialogica: de politiek wordt
verslagen volgens schema's die goed passen in de retoriek van vooral de visuele
media. Blijkens een inhoudsanalyse van Kleinnijenhuis van de verslaggeving voor-
afgaand aan de verkiezingen van i994~1998 en zooz is in die periode het Nederland-
se nieuws "conflict-georiënteerder geworden, de aandacht voor winnen en verlie-
zen [...] nog iets toegenomen, de toonzetting van het nieuws [...] negatiever
geworden en het belang van emotienieuws dat de politieke strekking van het
nieuws onderstreept neemt toe."'3 Dit alles ging ten koste van inhoudelijk nieuws.
Tot ongeveer dezelfde conclusie komen Brants en Van Praag in hun analyse van de
verslaggeving van de verkiezingen van zoo2 en zoo3. Het aandeel van inhoudelijke
berichtgeving neemt af en men houdt "steeds meer rekening met wat het publiek
leuk ofaantrekkelijk vindt."~4

Tot slot, goed nieuws blijkt geen nieuws. Media lijken vooral geïnteresseerd in
alles wat fout gaat. Vreemd genoeg is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate
waarin het hier daadwerkelijk om een reëel selectiecriterium gaat. Anderzijds volgt
het min ofineer logisch uit de voorkeur voor drama en conflict. Deze zal men in
goed nieuws nu eenmaal niet aantreffen. Goed nieuws is helaas ook saai nieuws.

b Objectiviteit
De belangrijkste waarde voor journalistiek is objectiviteit. Nu is daadwerkelijke
objectiviteit onmogelijk, zo weten ook journalisten. Daarom wordt objectiviteit
vooral als regulatief idee begrepen. In de praktijk gaat men uit van meer realisti-
sche normen als onbevooroordeeldheid, afstandelijkheid, onafhankelijkheid,

ii. Lance Bennett (zoo3), p. 45.
iz. Van Vree, Vos, Wijfjes en Bardoel (zooz), p. 9z.
i3. Kleinnijenhuis (zoo3), p. i77. In dit hoofdstuk wordt het werk van Kleinnijenhuis en zijn col-
lega's op diverse plaatsen aangehaald. In hun werk maken zij voor hun analyse gebruik van de zo-
genaamde NET-methode. Dit is een kwantitatieve methode die door De Ridder, Van Cuilenburg
en Kleinnijenhuis is ontwikkeld. De NET-methode is helaas te ingewikkeld om hier uiteen te zetten
- voor uitleg wordt verwezen naar bijvoorbeeld Kleinnijenhuis e.a., zoo3 of, meer uitgebreid, Oe-
gema, Meijer en Kleinnijenhuis (zooo). Overigens werden de diensten van Kleinnijenhuis en de
zijnen in zoo4 en zoo5 ook ingehuurd door de Rijksvoorlichtingsdienst voor een algemene media-
analyse ten behoeve van de regering volgens deze NET- methode.
i4. Brants en Van Praag (zoo5), p. 278.
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evenwichtigheid, integriteit, enzovoort. Men probeert zoveel mogelijk het per-
spectief van de neutrale buitenstaander in te nemen, opdat persoonlijke of ideolo-
gische `bias' wordt voorkomen.

Uiteraard kunnen journalisten onmogelijk zelf alle feiten waarnemen of con-
troleren op waarheid. Men moet zich verlaten op gezaghebbende bronnen. In veel
gevallen is dat geen probleem. Wie bijvoorbeeld wil weten wat het aantal gehuw-
den in Nederland is, kan terecht bij het CBS. Niemand zal het gezag van het CBS in
dezen bestrijden. Maar wat als een politicus beweert dat `Het PvdA-verkiezings-
programma een ruk naar links is?'; `Nederland de internationale aansluiting dreigt
te missen?'; `Studeren onbetaalbaar wordt voor de lagere inkomens'? Als een krant
deze `feiten' zo publiceert, zonder kritische toetsing op hun inhoudelijke juistheid,
loopt hij de kans beschuldigd te worden van partijdigheid en eenzijdigheid. Het
journalistieke antwoord is daarom `hoor en wederhoor'. Als journalisten ook `de
andere kant van het verhaal' laten horen, hebben zij hun aanspraak op onpartijdig-
heid en evenwichtigheid toch waargemaakt.

In haar epistemologie krijgt de journalistiek daardoor postmodernistische
trekjes. Tenzij er een zeer brede en nadrukkelijke maatschappelijke consensus be-
staat over wat waar is en wat niet, zal een medium ervoor terugdeinzen om te zeg-
gen welke partij gelijk heeft en welke ongelijk. Men beperkt zich liever tot weerga-
ve van tegengestelde standpunten over die werkelijkheid, daarbij het risico op de
koop toenemend dat men meewerkt aan de verspreiding van onjuistheden of leu-
gens van derden. Bijkomend voordeel is dat zo'n hoor- en wederhoor oplossing
veel minder tijd kost dan zelf de juistheid van beweringen te controleren. Daar-
voor is meestal geen tijd. De diepgewortelde angst om voor partijdig versleten te
worden, resulteert er volgens Oosterbaan in "dat de burgers die willen weten wie er
gelijk heeft het bos worden ingestuurd."'S

Hiermee verwant is het verschijnsel van adversarialism, de journalistieke ge-
woonte een kritische of zelfs cynische houding aan te nemen ten aanzien van de
macht en haar woordvoerders. Men kan deze houding begrijpen als een procedure
die bijdraagt aan het idee van objectiviteit. Wanneer men een politicus stevig weer-
werk biedt, is men minder vatbaar voor het mogelijke verwijt dat men - bewust of
onbewust - politiek bedrijft door iemand zonder enige tegenspraak zijn bood-
schap te laten verkondigen. Een meer pragmatische overweging is (de veronder-
stelling) dat een contraire houding aantrekkelijker televisie oplevert.

Het streven naar zorgvuldigheid, onbevooroordeeldheid, neutraliteit enzo-
voort is ook zakelijk verstandig. Onzorgvuldige berichtgeving kan de geloofwaar-
digheid en reputatie van het medium aantasten, waardoor lezers en kijkers weglo-
pen. Wie zoveel mogelijk lezers en kijkers wil, moet bovendien zomin mogelijk
aanleiding geven tot aanstoot aan de berichtgeving. Dat kan door zich te beperken

i5. Gebaseerd op Hall Jamieson en Waldman.
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tot de feiten, en elke persoonlijke of ideologische kleuring te beperken tot columns
en de opiniepagina. Bovendien prefereren veel adverteerders fatsoenlijke main-
stream-media zonder nadrukkelijke politieke kleur.

Kortom, zowel commerciële als journalistieke overwegingen dragen bij aan
een journalistieke cultuur waarin de vereisten van maa~imale objectiviteit hoog in
het vaandel staan. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich conformeren aan
deze normen, en dat gebeurt dan ook. Voorzover die niet in officiële regels zijn vast-
gelegd, zijn er wel ongeschreven regels, die nieuwkomers meestal snel oppikken. Er
zijn talloze signalen, zoals opmerkingen van collega's en chefs, correcties van de
eindredacteur, roddels en de anekdotes, goed lezen van de berichten die wel worden
opgenomen en welke niet, gedrag van anderen, positieve en negatieve voorbeelden,
enzovoort. Verstandige journalisten kunnen zich maar beter conformeren aan die
regels, want dat voorkomt conflicten en uitsluiting, geeft een grotere kans op leuke
opdrachten en vermindert de kans afgescheept te worden met rotklussen.ió Deze
groepsdynamiek draagt ertoe bij dat journalisten in nieuwsberichten zich onthou-
den van eigen opvattingen.

Toch is niet iedereen hiervan overtuigd. Regelmatig wordt de relatief linkse
voorkeur van de gemiddelde journalist aangehaald als bewijs voor de veronder-
stelde linkse vertekeningen in de media. Dit gaat echter niet alleen voorbij aan de
professionele normopvatting van journalisten, maar ook aan de sociale druk om
aan die normen te voldoen. In de Verenigde Staten is de nodige studie verricht
naar de invloed van politieke, religieuze overtuigingen, waarden en opvattingen
van journalisten op de inhoud van hun blad. Daarin heeft men echter nooit een
systematische vertekening in het nieuws door persoonlijke attitudes van journalis-
ten kunnen hardmaken. Op basis van het beschikbare onderzoek komen Reese en
Shoemaker niet verder dan de conclusie dat `some communicators' attitudes, va-
lues, and beliefs affect some content at least some of the time."'~ In een analyse van
de verslaggeving van het Nederlandse verkiezingsnieuws van aoo2 en aoo3 konden
Brants en Van Praag evenmin een linkse bias constateren.i8

Objectiviteit is volgens Tuchman in feite een strategisch ritueel. Het is een set
van procedures die journalisten volgen om zich te beschermen tegen de risico's
van het vak, te weten kritiek en gebrek aan geloofwaardigheid bij hun lezers, en za-
kelijke risico's zoals juridische processen en afnemende oplagen.'9 Deze opvatting
van objectiviteit zag Hermans ook bevestigd in haar onderzoek naar de nieuwsre-
productie bij het NOS-journaal.ZO Voorzover men in de journalistiek spreekt van
waarheidsvinding, komt dat dus vooral neer op zo goed mogelijke weergave van

i6. Zie de klassieke studie van Breed (i955).
i7. Reese en Shoemaker (1996), p. 9i. Zie ook (Bennett), zoo3, p. z7-z9 en Schudson (zoo3), p. 4z-44.
iH. Zie Brants en Van Praag (zoo5), p. z77.
i9. Tuchman (i97z).
zo. Hermans (zooo), p. i74.
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standpunten over de werkelijkheid, niet van zo goed mogelijke weergave van de
werkelijkheid zélf.

Wie kiest voor uitsluitend feiten, kiest dus ook voor conflict en controverse.
Tegenover hoor wordt altijd wederhoor gezet, tegenover de autoriteit de kriti-
sche journalist. Dit leidt echter tot problemen met het afspiegelingscriterium.
Als men een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de samenleving zou willen
geven, dan zou men elke opinie krantenruimte moeten geven naar rato van het
aantal aanhangers van die opinie. In de praktijk gebeurt dat meestal niet.Z' De
media geven veeleer een afspiegeling van de variatie aan standpunten. Het is niet
de logica van het kwantitatieve onderzoek maar de logica van het kwalitatieve
onderzoek. Dit betekent echter dat het standpunt van een minderheid al snel re-
latief veel aandacht krijgt. Of is het toch een meerderheid? Wanneer het kabinet
bijvoorbeeld de studiefinanciering wil veranderen, krijgen de studentenbonden
de gelegenheid hun tegengeluid te laten horen. Het maakt voor de verslaggeving
niet zoveel uit of die bond nu ao of 8o procent van de studenten vertegenwoor-
digt. En de lezer blijft hierover in het ongewisse. Een goed georganiseerde en dui-
delijk gearticuleerde minderheid kan zo in de beeldvorming de schijn van een
meerderheid krijgen.

Een tweede probleem is dat er al snel en versimpeld en gepolariseerd beeld van
de werkelijkheid kan ontstaan. Het is niet gezegd dat aan elk probleem twee kanten
zitten. Waarom niet drie, vijfof nog meer? Lang niet altijd worden al deze perspec-
tieven gegeven. Bij voorkeur kiest men twee duidelijk tegenovergestelde standpun-
ten en wordt het gematigde midden onderbelicht. Dat is zowel aantrekkelijk als ef-
ficiënt. Het geeft de beste kans op duidelijke en stellige uitspraken en een helder
conflict, en is als nieuwsverhaal sneller te realiseren, omdat uitgesproken posities
eerder zijn verenigd in makkelijk identificeerbare groepen dan de grote gematigde
of ambivalente middengroep.

c Schema's en verhaalstructuren
"The world is not already organized into discrete events waiting to be noticed and
selected by reporters. Nor do events have intrinsic qualities such as `newsworthi-
ness', `importance' that tell journalists how to deal with them," aldus Mark
Fishman, één van de Amerikaanse sociologen die in de jaren '70 onderzoek deed
naar media.22 Nieuws is geen kenmerk van de werkelijkheid, maar een eigenschap

zi. Volgens analyse van Kleinnijenhuis van de verslaggeving voorafgaand aan verkiezingen van

zooz zouden, als de aandachtsverdeling van de media voor de verschillende standpunten in de sa-

menleving een getrouwe afspiegeling zou zijn van de werkelijke verdeling van standpunten in de

samenleving, er afhankelijk van het specifieke medium, tussen ruim 3o en bijna 7o zetels van par-

tijen moeten veranderen. (Kleinnijenhuis, zoo3, p. i91).
zz. Fishman (i98z), p. zu.
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die aan gebeurtenissen wordt toegekend vanuit de - bewuste en onbewuste - ken-
nis van de journalisten. Wat is de vertekende invloed die hiervan uitgaat?

Deze kennis wordt in de literatuur aangeduid met verschillende termen, zoals
schema's, scripts, frames, et cetera. In alle gevallen gaat het om mentale structuren
waarin kennis over de werkelijkheid is georganiseerd en die de waarneming sturen.
Het zijn niet alleen de feiten die tezamen het verhaal vertellen, het is ook het ver-
haal dat bepaalt welke feiten worden gezien en welke niet. Feiten en verhalen con-
strueren elkaar wederzijds. Wat dat betreft gelden de in vorige hoofdstukken ge-
maakte opmerkingen over theoriegebonden waarneming en constructie van feiten
en theorieën evenzeer voor de journalistiek, inclusiefhet negeren ofherinterprete-
ren van gegevens die niet in deze mentale structuren passen. "Zoek en gij zult vin-
den," concludeert Kleinnijenhuis in zijn analyse van verslaggeving. "Als ervaren
waarnemers van het politieke proces zullen journalisten vaak kunnen vinden wat
ze zoeken. Hun verwachtingen komen vaak uit, maar vaak ook zal selectieve waar-
neming van de feiten daarbij een handje helpen. Journalistieke verwachtingen
kleuren het nieuws."2j Uit zijn resultaten blijkt dat het nieuws een beeld van de
werkelijkheid geeft dat consonanter is dan de werkelijkheid zelf. "Volgens het
nieuws zijn bijvoorbeeld de vijanden van de vijanden van een actor vaak weer de
vrienden van die actor [...) onwelgevallige standpunten, met name van onwelge-
vallige actoren, worden vaak genegeerd; wat als argument kan worden opgevat
voor iets wat niet in de eigen kraam van pas komt, wordt vaak geweerd."~ Dit ge-
beurt wellicht voor een deel onbewust. Journalisten kunnen schema's echter ook
bewust gebruiken als handelingtheorie om snel de juiste feiten te verzamelen. Vol-
gens Tuchman kunnen zij verhaalstructuren als `The fire', `The trial', `The political
convention', `The lost child', `The death ofa president' gebruiken als een skelet om
het vlees van de werkelijkheid aan op te hangen.~5

Als het gaat om politiek, zijn er in essentie een handvol schema's die men kan
gebruiken voor de framing van hun nieuwsverhaal. Zo onderscheidt Patterson twee
belangrijke schema's: een inhoudelijk schema en een spelschema.Zb In het eerste
schema staat het beleidsissue centraal: wie wil welk beleid en waarom? In het twee-
de schema staat centraal wat de gebeurtenis betekent in het politieke spel om de
macht: de (partijpolitieke) strategische en tactische zetten en de jacht op de kiezers.
De specifieke inhoud van het issue is dan slechts decor voor een nieuwe aflevering in
het feuilleton over het politieke spel.Z~ Er zijn diverse factoren die bevorderen dat

z3. Kleinnijenhuis (i99o), p. zói.
z4. Kleinnijenhuis (i99o), p. z67.
25. Tuchman (r978), p. Io3.
z6. Zie Patterson (i993), hoofdstuk z.
z7. Er zijn ook andere indelingen mogelijk: Brants en Van Praag (ZOOS) gaan in hun analyse van
verkiezingsnieuws uit van drie frames: inhoudelíjk frame, horserace frame en hooplaframe. Kleijn-
nijenhuis onderscheidt in zijn analyse voor de RMO drie soorten nieuws: issuenieuws, nieuws over
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het spelschema wordt gevolgd in plaats van het inhoudelijke schema. Ten eerste het
a4-uurs ritme. De inhoud van de politiek en andere maatschappelijke processen
verandert niet dagelijks. D66 wil a14o jaar een gekozen burgemeester, en we weten
inmiddels wel welk probleem ze daarmee denken op te lossen. Is geen nieuws.
Daarentegen, in het politieke spel om deze doelen te verwezenlijken, vallen steeds
weer nieuwe zetten te melden. Ten tweede is het voor parlementaire verslaggevers
veel makkelijker het spelschema te kiezen. Parlementaire journalisten zijn vaak ge-
neralisten die van geen enkel onderwerp echt veel afweten, op één punt na: partij-
politieke strategieën en tactieken. Door nieuwe inhoudelijke verwikkelingen te in-
terpreteren als partijpolitieke manoeuvres, worden zij ontslagen van de plicht zich
inhoudelijk in taaie nieuwe materie te moeten verdiepen. Een rondje langs de vaste
contacten van de oppositie voor enkele reacties kan volstaan om het verhaal rond te
krijgen. Ten derde levert het spelschema aantrekkelijker nieuws op. Het biedt gun-
stige condities voor een makkelijk te begrijpen verhaal vol conflict.z8

Dit alles leidt tot een paradoxale situatie. Journalisten mogen alleen de feiten
geven, maar theorievrije waarneming van de feiten is onmogelijk. Sterker nog, jour-
nalisten worden geacht de feiten onder te brengen in een begrijpelijk en liefst ook
aantrekkelijk verhaal met een kop en een staart. Tot op zekere hoogte wordt pas
duidelijk wat `de feíten' zijn nadat men - bewust of onbewust - een bepaald ver-
haalschema mentaal heeft geactiveerd. Ook hierdoor krijgt het nieuws postmoder-
nistisch trekjes. De werkelijkheid wordt niet slechts gedeconstrueerd tot geïsoleerde
gebeurtenissen en fragmenten, maar deze worden vervolgens `gerecontextua-
liseerd', dat wil zeggen, opnieuw geordend tot een verhaal dat ( beter) past binnen
de schema's van de journalisten en de medialogica van vooral de televisie. Die ver-
halen hebben een grotere spanbreedte dan de gebeurtenissen van de dag. Cook
schrijft hierover:

"The news stories each day are episodes of larger continuing sagas that help the au-
dience to construct "meta-messages." Simply put, for news to be produced routine-
ly, journalists must be able to visualize each episode as merely one part of a larger,
broader storyline and must figure out a way to move the plot seamlessly to the ne~ct
charter. Consequently, the sine qua non ofnews is not conflict in and of itself but an
endless series ofconflicts and momentary resolutions [... ] without some resolution

steun en kritiek, en nieuws over succes en falen. Wat alle indelingen echter met elkaar gemeen heb-
ben, is een onderscheid tussen enerzijds een frame waar de inhoud van het beleid centraal staat, en
anderzijds frames waarin het om iets anders gaat dat niet (primair) inhoudelijk van aard is(horse
race, hoopla, human interst, conflict etc).
a8. Het spel-frame is vooral actueel rond verkiezingen. Met de publicatie van het verkiezingspro-
gramma van de partij is in principe de inzet voor de verkiezingen bekend, maar doorgaans is er dan nog
minstens een halfiaar aan campagne te gaan. Omdat er niets nieuws over standpunten valt te vertellen,
maar de krant wel vol moet, verschuift de aandacht naar het competitie element, gaat het nieuws daar-
om steeds meer over de vraag wie er vóór ligt, en wat de laatste strategische manoeuvres en tactische
zetten van de verschillende partijen zijn om perspectieven op een overwinning te vergroten.
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in sight, conflict is not newsworthy, because it does not move the narrative along to
a new episode."Zy

Verkiezingsraces lenen zich natuurlijk uitstekend voor een dergelijke `recontextu-
alisering' in een groter verhaal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een inhoudsanalyse van
het NOS-journaal en het RTL-nieuws in de aanloop naar de verkiezingen van aoo2
en van aoo3 door Groen en Van der Zwan. "In zoo2 was er het conflict over de
puinhopen van paars dat de toon en de invalshoek voor veel berichtgeving bepaal-
de. In aoo3 was het de onweerstaanbare opkomst van de jeugdige PvdA-lijsttrek-
ker. Daarmee regeerde nog niet de leugen of werden ons onwaarheden op de
mouw gespeld; bovendien verschilden RTL-nieuws en NOSjournaalnog wel eens
in de gekozen frames. Maar er wordt de kijker wel een kader aangereikt om de po-
litieke werkelijkheid van het moment te interpreteren, dat de sterke neiging heeft
andere interpretaties uit te sluiten ofte negeren."3o

Interessant is natuurlijk de vraag in hoeverre er hier sprake is van een bewust
proces. Zijn journalisten zich ervan bewust dat zij een bepaald schema of verhaal-
structuur activeren, en van daaruit de feiten `inpassen' of zelfs constitueren? Of
zijn deze schema's zozeer geïnternaliseerd, zozeer een tweede natuur geworden dat
zij zich niet meer bewust zijn van deze bril, maar menen enkel de werkelijkheid
waar te nemen? Die niet meer anders kílnnen zien? Het antwoord op deze vraag is
onbekend. Dat het laatste voorkomt, lijkt echter niet onwaarschijnlijk gezien het
totale onbegrip dat soms tussen politici en journalisten oprijst als het gaat over de
vraag wat er nu eigenlijk gebeurd is en wat de betekenis daarvan is.

d `Routinizing the unexpected'
Nieuwsmedia zijn fabrieken. Onder grote tijdsdruk moet voldoende productie ge-
draaid worden om het medium te vullen, en dat tegen zodanig lage kosten dat de
onderneming winstgevend is. Het vergt een complexe machinerie en strakke orga-
nisatie om iedere dag opnieuw vóór de deadline een foutloos product af te leveren
over juist datgene wat aan het begin van de dag nog onbekend was. In termen van
Tuchman komt het aan op `routinizing the unexpected'. Leidt dit ook tot verteke-
ningen, en zo ja welke?

Een eerste beslissing is waar verslaggevers of televisiewagens naartoe te sturen
en waar correspondenten te stationeren. Het is logisch daarbij uit te gaan van de
vraag waar nieuws valt te verwachten. Dus wél vaste correspondenten in Den Haag
of in Washington, niet in Goes ofVladivostok. Voorts helpen bureaucratische pro-
cedures bij de doelmatige inzet van middelen. Een journalist die een rechtszaak ver-
slaat, kan in zijn agenda de volgende momenten plannen: pleidooi van de officier,

29. Cook ( i998), p. iooh.
30. Groen en Van der Zwan ( zoo5), p. Io8.
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pleidooi van de verdediging, de uitspraak, enzovoort. Aan zijn chefkan hij melden
dat hij op die dagen bezet is, zodat deze tijdig vervanging kan regelen. Ook de tot-
standkoming van een nieuwe wet kent een aantal voorspelbare momenten waarop
er nieuws valt te verwachten, en waarvan meestal valt in te schatten wat de mogelij-
ke uitkomsten zijn. In zulke gevallen kunnen berichten deels al vooraf op rustige
momenten worden geschreven. Bureaucratische procedures zijn een zegen omdat
zij zorgen voor een min ofineer continue stroom van anticipeerbaar nieuws, reden
waarom volgens Tuchman nieuwsmedia een voorkeur hebben voor `continuing
stories'?' A1 met al weerspiegelt de wijze waarop het journalistieke netwerk wordt
uitgesponnen over de wereld de anticipatie van waar nieuws zich zal voltrekken.

Maar hiermee krijgt nieuws wel enigszins het karakter van een self-fulfilling
prophecy. A1 die journalisten gaan natuurlijk verhalen produceren, en daardoor
neemt vanzelf de nieuwswaarde van de volgende aflevering in het feuilleton toe.
Mocht de hoofdredactie betwijfelen of een bepaalde gebeurtenis wel nieuws zal
opleveren, dan zal zij zich realiseren dat ook voor andere media het potentiële
nieuwsmoment voorspelbaar is. De mogelijkheid dat de concurrentie wél aanwe-
zig is, vormt een stimulans om voor de zekerheid toch maar een mannetje te stu-
ren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de concurrentie. De angst dat de ander mis-
schien wel publiceert en jij niet, kan het laatste duwtje zijn. Bij audiovisueel nieuws
geldt nog sterker de verleiding om materiaal ook daadwerkelijk te gebruiken, zeker
als het gaat om live-verslagen. Voormalig NOS-journalist Groenhuijzen: "Het geld
voor de satellietwagen en de verbinding is betaald, dus de eindredacteur die er geen
gebruik van maakt gooit dat geld (ve~e duizenden guldens) weg. De vraag is ofdeze
financiële druk ten koste gaat van de kwaliteit. Wat te doen als het verwachte
nieuws er niet uitrolt? Operatie afblazen? Betrokken journalist teleurgesteld (want
live is leuk) naar huis? Of: toch maar doen? En desnoods het bleke nieuws nog een
beetje oppoetsen, zodat het nog wat lijkt?"3~

Favoriete locaties om nieuws te halen zijn uiteraard de plaatsen waar zich po-
litieke machthebbers bevinden. Deze voorkeur is niet alleen inhoudelijk logisch, er
is ook een praktische overweging om juist hier het nieuws te halen. "Nieuwsgaring
via machtige actoren is voor media [... ] in hoge mate efficiënt: het is veel moeilijker
om te schrijven hoe `werklozen' hun bestaan vullen - dat vergt sociologisch onder-
zoek - dan de minister-president te citeren die werkloosheid wil bestrijden en
woordvoerders van de grootste partij te citeren die de mening verkondigen dat be-
strijding van de werkloosheid een hogere prioriteit verdient,"33 aldus Kleinnijen-
huis. Bovendien is het risico op onjuistheden bij hooggeplaatste officials kleiner.
Zij kunnen zich niet permitteren om te liegen, want volgende week zullen official

3i. Tuchman (i978), p. 58.
3z. Groenhuizen (i995), p. 44.
33. Kleinnijenhuis (i99o), p. 258.
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en journalist elkaar weer treffen. Bij minder bekende en laaggeplaatste bronnen
moet men maar afwachten hoe eerlijk ze zijn.

Er bestaat brede wetenschappelijke consensus over het feit dat krantenkolom-
men vooral worden gevuld door machthebbers en wat zij doen en zeggen. "One
study after another comes up with essentially the same observation, and it matters
not whether the study is at the national, state, or local level - the story ofjourna-
lism, on a day-to-day basis, is the story ofthe interaction of reporters and officials,
both politicians and bureaucrats." aldus de Amerikaanse politicoloog Schudson.34
Een klassieker op dit gebied is onderzoek van Sigal uit i973. Hij ging na hoe het
nieuws van de voorpagina's van de New York Times en de Washington Post tot
stand kwam. Hoe groot was het aandeel van nieuws dat voortvloeide uit `routine
channels', dat wil zeggen, nieuws op basis van persberichten, persconferenties, of-
ficiële gebeurtenissen zoals rechtszaken en geplande gebeurtenissen zoals toespra-
ken? En hoe groot was het aandeel van nieuws dat tot stand kwam via `enterprise
channels', dat wil zeggen, nieuws op basis van door de verslaggever geïnitieerde in-
terviews, zelf waargenomen spontane gebeurtenissen, eigen onderzoek en eigen
analyse? Een ruime meerderheid van het voorpaginanieuws bleek tot stand geko-
men op basis van `routine channels', slechts een kleine minderheid op grond van
`enterprise channels'. Ligt de situatie in Nederland anders? Het lijkt er niet op.
Kleinnijenhuis gebruikte voor zijn onderzoek nieuwsberichten uit de periode de-
cember 1983-juni i984. Hij trok een steekproef uit tien landelijke dagbladen, twee
regionale dagbladen, het NOS-journaal, Le Monde en de New York Times. Zijn
conclusie: "Spraakmakende actoren vormen de onderwerpen van het politieke
nieuws. Het nieuws gaat vooral over machtige actoren met grote economische en
militaire machtsbases. Machtige actoren worden vaker, intenser en negatiever be-
commentarieerd en vaker geciteerd."35 Hermans constateert in haar onderzoek bij
het NOS-journaal een vergelijkbare focus op geïnstitutionaliseerde bronnen, zoals
officiële instanties en politici."36

Voortbouwend op deze bevindingen, heeft Bennett zijn `indexing'-hypothese
geformuleerd: journalisten "tend to `index' the range ofvoices and viewpoints in
both news and editorials according to the range ofviews expressed in mainstream
government debate about a given topic."37 Anders gezegd: in de regel is het spec-
trum aan meningen dat in de media aan bod komt, een afspiegeling van het spec-
trum aan meningen van díe spelers in het politieke debat die naar verwachting
daadwerkelijk invloed hebben op de uitkomst van het debat. Meer extreme of af-
wijkende meningen die buiten dit spectrum vallen, worden hooguit incidenteel

34. Schudson (zoo3), p. i5o.
35. Kleinnijenhuis (t99o), p. 267.
36. Hermans (ZOOO), p. t73.
37. Lance Bennet (t99o), p. to6.
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genoemd. Volgens Bennett impliceert dit dat de mate waarin media al dan niet
aandacht schenken aan oppositie tegen het overheidsbeleid, niet afhangt van de
werkelijke aanwezigheid en omvang van de oppositie in de samenleving, maar van
de vraag in hoeverre de media conflict waarnemen tussen de belangrijkste officials
ten aanzien van dit overheidsbeleid. Omgekeerd, een conclusie die Bennett niet
expliciet noemt, maar evenzeer geldig lijkt: bij onderwerpen waarover in de maat-
schappij consensus bestaat, kunnen de media toch een beeld van conflict geven,
namelijk als er tussen de belangrijkste politieke spelers een verschil van mening
over dit onderwerp bestaat.

Er is een omstandigheid die de fixatie op officials en hun instituties versterkt:
machthebbers beschikken vaak over uitstekende voorzieningen om het leven van
de journalisten te vergemakkelijken. Departementen, andere overheden, politieke
partijen, belangengroeperingen, bijna allemaal hebben ze professionele voorlich-
ters in dienst die zorgen voor een continue stroom van nieuws. Een journalist kan
hen in principe 24 uur per dag bellen, en zij zullen hun uiterste best doen nog voor
de deadline een geautoriseerd antwoord te geven op zijn vragen. Schudson noemt
deze regelmatige leveranciers van voorbewerkte informatie ook wel parajournalis-
ten. In wezen is hier sprake van gesubsidieerd nieuws. Vergelijk dat met een kleine
belangengroep van buiten de Randstad die ook eens een nieuwtje heeft. Die heeft
geen parajournalisten in dienst die bedreven zijn in contact leggen met de media, en
die kunnen zorgen voor hapklaar nieuws dat voldoet aan alle wetten der medialogi-
ca. Omdat zulke groepen niet zelden bestaan uit mensen die alleen 's avonds ofhet
weekend bijeenkomen, produceren ze hun nieuws ook nog eens op momenten dat
de meeste journalisten al naar huis zijn. En mocht een journalist eens de behoefte
hebben op een onverwacht moment de mening te vragen van de belangengroep,
dan moet hij maar hopen dat een vertegenwoordiger van deze groep tijdens kan-
tooruren bereikbaar is, en deze binnen enkele uren gezaghebbend kan reageren.

r

e Meutejournalistiek
Niets is zo erg voor een nieuwsmedium als nieuws missen. Maar over wát het
nieuws is, bestaat niet zelden knagende onzekerheid. Daarom houden journalisten
de concurrentie nauwlettend in de gaten. Een normale dag begint met het doorne-
men van andere kranten. Die gelden niet alleen als referentiepunt voor de eigen
alertheid, maar maken het werk ook makkelijker. De ochtendbladen hebben als
het ware al een voorselectie en -bewerking gedaan voor de avondkranten. Zij hel-
pen om de gebeurtenissen van die dag te identificeren en geven informatie over
wat volgende stappen kunnen zijn. Als je ervoor zorgt dat je hetzelfde nieuws hebt
als de concurrent, is de kans klein dat je de plank volledig mis slaat. Dat voorkomt
weer klachten van de hoofdredacteur. Want hoe kan die vanuit zijn kantoor be-
oordelen of zijn verslaggever ter plaatste z'n werk goed heeft gedaan? Door het be-
richt te vergelijken met wat andere media ervan maken. Timothy Crouse schreef
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over de reporters die vaak maanden achtereen met een presidentskandidaat mee-
reizen om voor hun medium verslag te doen over de campagne.

"They wanted to avoid `call backs'-phone calls from their editors asking them why

they had deviated form the AP or UPI. If the editors were going to run a story diffe-

rent from the story in the nation's i,7oo other newspapers, they wanted a good rea-

son for it. Most reporters dreaded call-backs. Thus, the pack followed the wire-ser-

vice men whenever possible. Nobody made a secret ofrunning with the wires; is was

an accepted practice."38

Crouse noemde dit `pack journalism'. Het is overigens een verschijnsel dat zich
geenszins beperkt tot de politiek. Dunwoody onderzocht hoe wetenschapsjour-
nalisten op een grote conferentie met een overdaad aan informatie en presenta-
ties aan hun verhalen kwamen. Ze werden geacht iedere dag één of ineer verha-
len in te leveren bij hun hoofdredactie. Vanwege de tijdsdruk en de competitie
vertrouwden ze daarom op de persconferenties die dagelijks werden georgani-
seerd. Dat voorkwam een hoop gezeur. "If all journalists cover the same event in
the same room and write essentially the same story, there's no question whether

one "got" the story for that day. Reporters, using press conferences, have created
the story for the day en masse."39 Zoals de journalistieke wijsheid luidt: `Nieuws

is een afspraak'.
`Meutejournalistiek' (a.k.a. het papegaaiencircuit) is ook in Nederland een

veel voorkomend verschijnsel. Kleinnijenhuis concludeert in zijn studie uit i99o:
"Het mediacircuit oefent een oscillerende werking op het nieuws uit. Onderwer-
pen die door één medium naar voren worden gebracht, zoemen rond langs de an-
dere media, en maken een vergrote kans ook in de andere media aan bod te ko-
men. Media conformeren zich in hun onderwerpskeuze aan elkaar."4" Het gedrag

van de andere media is volgens hem één van de beste voorspellers van de inhoud
van een gegeven medium. Deuze spreekt van het "alsmaar toenemende zelfrefe-
rentiële karakter van de journalistiek." Hij plaatst dit verschijnsel in de context van

de ontzuiling en de toenemende professionalisering en autonomie van de nieuws-
media. "Met het verdwijnen van de banden tussen politieke partijen, religieuze
stromingen en journalistieke media zijn journalisten zich steeds meer op elkaar
gaan richten als het bijvoorbeeld gaat over het zoeken naar een moreel kompas, be-

roepsethiek ofeen gedeelde `neus' voor het nieuws."4'
Als alle media globaal over hetzelfde schrijven, hoe kan een medium zich dan

toch onderscheiden? Door originele invalshoeken en vooral door de primeur.

38. Crouse (i97z), p. 2z, aangehaald in Reese en Shoemaker (1996), p. iz3.

39. Dunwoordy (i978), p.16z.
40. Deuze (zoo4), p. z67.
4i. Deuze (zoo4), p. 74-75-
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Niets zo mooi als een goede scoop. Hoe maak je als ambitieus journalist carrière?
Met primeurs. Hij doet er daarom verstandig aan op goede voet te staan met bron-
nen van potentieel nieuws en die te koesteren. Want, zoals Sigal opmerkt, repor-
ters kunnen primeurs verkrijgen op de moeilijke manier, namelijk door eigen in-
spanningen en onderzoek, ofop de makkelijke manier, door inside tips, interviews
en lekken van o~cials. Dat laatste is wel zo efficiënt. Zo komen we opnieuw uit bij
de thema's uit de vorige paragraaf: de jacht op goedkoop verkrijgbare primeurs
draagt bij tot grote aandacht voor de gevestigde instituties en haar officials.

f Concluderend
Het is wellicht goed op te merken dat bovenstaande vertekenende mechanismen
niet te absoluut moeten worden gezien. Elke regel kent uitzonderingen. Nieuws
gaat doorgaans over het nieuwe en onverwachte, maar soms juist ook over het
voorspelbare en bekende, zoals de jaarlijkse rijtoer van de koningin door Den
Haag of een lang tevoren bekende ondertekening van een belangrijk verdrag.
Nieuws gaat over machthebbers, maar soms is het juist het unieke verhaal van een
individuele burger dat de kolommen vult. Soms is niet conflict de aanleiding voor
een nieuwsbericht, maar juist het feit dat partijen het eens zijn geworden. Juist om-
dat veel journalisten de meute volgen, wordt het interessant je te onderscheiden
met een primeur. En dan bestaat er ook nog de subdiscipline van de onderzoeks-
journalistiek, waarin juist veel tijd en energie wordt gestoken in onderwerpen die
zich lang niet altijd lenen voor aantrekkelijke verhalen. Kortom, het zijn meer ten-
densen dan absolute regels, die bovendien niet zelden met elkaar op gespannen
voet staan.

Toch resulteren deze tendensen tezamen erin dat nieuwsmedia door de bank
genomen zich concentreren op datgene wat nieuw is en zich in de afgelopen a4 uur
heeft gematerialiseerd in concreet waarneembare gebeurtenissen, sterk zijn gericht
op de woorden en daden van machthebbers, deze interpreteren vanuit het reeds
bekende, en hun verhalen boetseren rond het raamwerk van hoor en wederhoor,
tegenstelling en conflict. Journalistiek beschrijft niet zozeer de werkelijkheid als
wel standpunten over de werkelijkheid. De oorzaak van deze focus ligt in een klu-
wen van enerzijds journalistieke normen en anderzijds zakelijke overwegingen.
Meestal duwen zij de journalist dezelfde kant op. Daardoor is het zeer moeilijk zich
te onttrekken aan de logica van het systeem. Mocht een individuele journalist bij-
voorbeeld betwijfelen ofde reguliere Haagse politiek nu werkelijk zo belangrijk en
nieuwswaardig is, dan zullen de hoge kosten van zelfop zoek gaan naar het `echte'
nieuws (via `enterprise channels') en het risico verhalen te missen die de concur-
rentie wél heeft, hem wel ervan weerhouden de Haagse politiek te negeren. Ofan-
ders roept de hoofdredacteur hem wel tot de orde.
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2 NIEUWS, STAAT EN BURGERS

a Nieuws volgt de staat
Het netto-effect is dat de journalistiek vaak achter maatschappelijke ontwikkelin-
gen aanloopt. Sociaal-culturele onderstromen zullen in de media pas zichtbaar
worden wanneer zij tot uiting komen in nieuwswaardige gebeurtenissen. Pas als zij
een duidelijk zichtbare woordvoerder krijgen, tot openlijk conflict binnen de geïn-
stitutionaliseerde elite of anderszins tot groot nieuws leiden, zullen zij doordrin-
gen tot de collectieve verbeelding. Vanuit dit standpunt bezien wekt het nauwelijks
verbazing dat de onvrede van aooa, waarvan achterafiedereen meende dat deze al
langer smeulde, pas zichtbaar werd toen Pim Fortuyn ten tonele verscheen. NOS-
journaal hoofdredacteur Laroes is daar eerlijk over: "Wat je misschien kunt verwij-
ten, maar in ieder geval moet constateren, is dat de media net zoals de politiek te
weinig gezien hebben welk onbehagen er was gegroeid."42 Het valt de journalistiek
soms moeilijk de gebeurtenissen te kwalificeren die niet aansluiten bij de bekende
schema's en verhaalstructuren. Tuchman spreekt van een "trained incapacity to
grasp the significance ofnew ideas [... ] blind to the possibility that there are ques-
tions and answers they do not know, reporters may not "be able to get a handle" on
innovation. To make it a suitable topic of news, they may dismiss it, mock it, or
otherwise transform it."43 Zo ook bij Fortuyn. Aanvankelijk wist men hem niet te
plaatsen. "De parlementaire pers reageerde op het fenomeen Fortuyn ongeveer zo-
als de politiek dat deed," zo meent Hamelink, "een beetje lacherig, spottend, geër-
gerd, onwennig en in ieder geval aanvankelijk met miskenning van de maatschap-
pelijke betekenis van persoon en optreden van Fortuyn."~ In eerste instantie werd
hij door het NOS-journaal geïnterpreteerd binnen het cliché van de rechtse volks-
menner en aan de oorlog gerelateerde vreemdelingenhaat, door anderen als een
politiek lichtgewicht die au fond niet serieus te nemen viel. "Achteraf is mijn con-
clusie dat er eerder sprake is geweest van het af en toe ridiculiseren van Fortuyn
dan van demoniseren," aldus NRC1Handelsblad-hoofdredacteur Jensma in een
terugblik op de verslaggeving van zijn eigen krant.~5

Sindsdien hebben diverse media zich voorgenomen meer aandacht te beste-
den aan geluiden in de straat. Toch lijkt het erop dat men in hoofdzaak nog steeds
de agenda van de staat volgt. Weliswaar worden onderwerpen vaker geïllustreerd
met reacties van `de gewone man', eventueel aangevuld met een snelle opiniepei-
ling, maar het gebeurt hoogst zelden dat media op eigen initiatief, los van de poli-

4i. Laroes ( Zooz), paragraaf z. Veelzeggend is ook dat het multiculturele drama niet werd geagen-
deerd door de journalistiek, maar door een publicist (Paul Scheffer) die op de opiniepagina publi-
ceerde.
43. Tuchman (i97g)~ P. ZiS.
44. Hamelink (2004), p. 56.

45. Iensma en Laroes (2003), p. i4.
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tieke agenda van dat moment, maatschappelijke problemen in kaart brengen en
agenderen.4ó De gerichtheid op de staat, in het bijzonder de politiek, wordt beves-
tigd in onderzoek van Kleinnijenhuis en collega's. Voor de RMO maakten zij een
analyse van de (politieke) verslaggevingvoorafgaand aan de verkiezingen van i994~
i998 en Zoo2. De titel van hun rapport: "Het publiek volgt media die de politiek
volgen". Daarmee is de belangrijkste uitkomst gegeven. In het algemeen bleken de
media geneigd de aandacht te concentreren op wie door hen als de hoofdrolspelers
in het politieke spel worden beschouwd.47

In een andere publicatie gaan Kleinnijenhuis c.s. dieper in op de verslaggeving
in het halfjaar voorafgaand aan de verkiezingen van Zooa. Zij constateren dat bij de
verkiezingen van i998 berichten over negatieve en positieve ontwikkelingen elkaar
in evenwicht hielden. In Z oo2 staan echter `de puinhopen' centraal. "Op bijna elk
front gaat het de verkeerde kant op. Het beeld dat Pim Fortuyn schetste van de
`paarse puinhopen' resoneerde met het beeld dat de media ervan gaven. We kun-
nen zelfs stellen dat de media het door Fortuyn geschetste zwartgallige beeld van de
prestaties van paars overnamen."~~ Vooral de televisiejournaals blijken volgens
Kleinnijenhuis c.s. feiten te hebben geselecteerd waaruit het failliet van paars kon
worden afgeleid. Zij concluderen dat "journalisten bij het beschrijven van de wer-
kelijkheid in Nederland anno aoo2 zich lieten meeslepen door een politicus. Im-
mers als paars zoveel puinhopen had geproduceerd de afgelopen jaren naar de me-
ning van de journalisten zelf, waarom had dat dan nog nooit de voorpagina's
gehaald? Binnen een paar maanden was in de ogen van de journalistiek het polder-
model als paars exportproduct verworden tot een rokende puinhoop. Het is van
tweeën een: of de journalisten hebben acht jaar lang zitten slapen, in slaap gesust
door handige paarse politici, of ze hebben zich laten meeslepen door een handige
nieuwe politicus."49 Het antwoord voor dit ogenschijnlijke raadsel is eenvoudig.
De indexing-hypothese verklaart zowel het één als het ander. Zolang er tussen de
belangrijkste politieke spelers consensus bestaat dat het goed gaat, is het spectrum
van meningen die men in de media leest zeer beperkt. Pas wanneer een - zeer me-
diageniek - politicus opstaat die een stortvloed van kritiek op paars geeft, wordt
het spectrum opgerekt en ontstaat media-aandacht voor die kritiek.

b Media als politieke participant
Dit alles roept de vraag of inedia wel kunnen volhouden dat zij slechts neutraal
buitenstaander zijn. Zijn zij niet in wezen participant in de democratische dyna-

46. Overigens is bij mijn weten dit nog niet wetenschappelijk onderzocht, dus dit zijn eigen obser-
vaties.

47. RMO ( 2003), p. zo4.
48. Kleinnijenhuis e.a. (ioo3), p. 5.

49. Kleinnijenhuis e.a. (aoo3), p. i36, accentuering in origineel.
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miek? Sommige auteurs stellen dat de media in wezen de status quo legitimeren en
bevestigen, bijvoorbeeld Tuchman. Vrij vertaald is haar redenering als volgt: jour-
nalisten nemen weliswaar een kritische houding aan ten aanzien van de macht,
maar dat kent zijn grenzen. Bepaalde bronnen moet men beschouwen als gezag-
hebbend en bepaalde feiten als `probleemloos' wil men uberhaupt een fundament
hebben waarop men het nieuwsverhaal kan bouwen. Media ontlenen de voor hen
zo noodzakelijke geloofwaardigheid - en daarmee de legitimiteit van de hele
nieuwsonderneming - aan het veronderstelde gezag van de bronnen waarnaar zij
verwijzen. Men gaat niet de vraag stellen of de Landelijke Studenten Vakbond wel
representatief is voor de totale groep studenten, want hoe komt men anders vóór
de deadline aan een bruikbare reactie van `de studenten' op het laatste plan van de
minister? Journalisten nemen wel een kritische houding aan tegenover de spelers
binnen de politieke orde en haar instituties, maar deze orde in haar instituties zélf
beschouwen zij min of ineer als gegeven. Hun legitimiteit wordt niet werkelijk ter
discussie gesteld, en in feite dus met elk volgend bericht bevestigd. Nieuws wordt
daarmee - om een Tocqueville-achtige formulering te gebruiken - een vorm van
`novelty without change'.5o Nu is Tuchmans redenering op zich niet onjuist. Zij
heeft echter ook iets triviaals, omdat men natuurlijk van élke (taal)handeling die
de status quo niet expliciet ter discussie stelt, kan zeggen dat deze dus impliciet de
status quo bevestigt en legitimeert. Dit is niet specifiek een kenmerk van nieuws.

Concreter over de politieke betekenis van de media is Cook. Volgens hem zijn
de media in wezen een politieke institutie. Media beïnvloeden aan welke proble-
men de staat haar schaarse tijd, geld en menskracht besteedt, hoe die problemen
worden gedefinieerd, welke oplossingen (dus) legitiem en effectief zijn, wat de
mogelijkheden zijn van politici om burgers hiervan te overtuigen, en wat de crite-
ria zijn waarop burgers de politici bij verkiezingen zullen beoordelen en afrekenen.
Langs deze wegen beïnvloeden zij de gezaghebbende toedeling van waarden. Wat
is hiervan het materiële effect? De focus op machthebbers en andere officials leidt
ertoe dat problemen en probleemdefinities die geen woordvoerder hebben binnen
het politiek-bestuurlijke domein relatief weinig aandacht krijgen. Voorts worden
officials tot op zekere hoogte ertoe gedwongen de keuze van hun woorden en da-
den aan te passen aan de medialogica. Anders worden zij genegeerd. Hierdoor
raakt niet alleen de journalistiek, maar ook de politiek geobsedeerd met makkelijk
te begrijpen, aansprekende onderwerpen, vaak incidenteel van karakter, rijk aan
emotie en conflict, en makkelijk te visualiseren. Dit ten nadele van `saaie', abstrac-
te en complexe onderwerpen die zich slechts langzaam ontwikkelen. Bovendien
verdwijnen de onderwerpen weer van de politieke agenda zodra journalisten erop
uitgekeken zijn - of ze nu opgelost zijn of niet.

50. Deze definitie van nieuws ontleent Cook aan Philips: "What is news? Novelty without
change."
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"When we talk about `governing with the news', then, it may be that newsmaking
helps political actors in the short run but pushes them toward particular issues, con-
cerns, and events and away from others, to the point that news values become poli-
tical values, not only within the news media but within government as well."5'

Het werk van Cook klinkt duidelijk door in de adviezen van de RMO en de ROB.
De RMO constateert "dat de verschillen tussen politiek en de media zijn vervaagd"
en een situatie is ontstaan "waarin de belangen van politici (aandacht krijgen in de
pers, zwevende kiezers boeien) grotendeels parallel lopen aan die van journalistiek
(behoefte aan `scoops', zappende kijkers boeien)."SZ Hij spreekt van een politiek-
publicitair complex. De ROB schetst een beeld van een `Haags huwelijk' tussen po-
litiek en media. De Tweede Kamer verliest terrein aan de media die ten dele haar
functies overnemen, zowel die van forum voor democratisch debat en wilsvor-
ming als die van controleur van de uirvoerende macht.53

c Nieuws volgt de burger?
Zo, zo... dus de media zijn volgens de geleerden helemaal geen neutrale buiten-
staander, maar hebben wel degelijk effect op de politiek, en zijn dus in feite een po-
litieke speler.... Hierop zou het verweer van journalisten kunnen luiden: jammer
dan, maar zo werkt het nu eenmaal. De taak van journalistiek is zo objectief moge-
lijk het nieuws te brengen ongeacht de consequenties. Publish and be damned.
Toch is deze beroepsopvatting in wezen een ideologische keus. Het kan namelijk
ook anders, zo blijkt uit het fenomeen van `public journalism' of`civic journalism'.
Dit is een alternatieve vorm van journalistiek die sinds i988 opkwam in de VS. Een
belangrijke drijfveer was onvrede bij journalisten zélf over de bestaande journalis-
tiek. Men had het gevoel dat men vervreemd was geraakt van het publiek en teveel
was gefocust op de (wedstrijd tussen) politieke leiders en hun (vermeende) zelf-
zuchtige bedoelingen. Dat leidde tot steeds negatiever of zelfs cynische verslagge-
ving. Het wantrouwen van burgers ten aanzien van de media nam toe. In de ogen

5i. Cook (i998), p.140.
52. ROB (zoo3), p. 37. Deze passage is overigens vrijwel letterlijk gelijk aan een conclusie in de ach-
tergrondstudie van Bardoel et al in RMO (zoo3). p. 95-
53. De stelling dat de media een politieke participant zijn die beïnvloeden waaraan de politici hun
aandacht besteden, lijkt tegenstrijdig met de eerder genoemde conclusie van Kleinnijenhuis dat het
nog altijd zo is dat de media de politiek volgen, en niet andersom. Van tegenstrijdigheid hoeft ech-
ter geen sprake te zijn. Wat Cook zegt, is niet dat de media bepalen welké concrete onderwerpen
door de politiek worden opgepikt, maar enkel dat zij beïnvloeden welk tyPe onderwerpen de poli-
tiek zal oppikken. Volgens Cook zullen politici onder invloed van de medialogica een soort zelfcen-
suur ofzelfsturing betrachten in de onderwerpen waaraan zij aandacht besteden. Als vervolgens de
media daar verslag van doen, kan het inderdaad lijken alsof de media slechts volgen wat autonoom
door de politiek wordt geagendeerd. Als men werkelijk wil bepalen in hoeverre sprake is van een
mediacratie, zou men moeten vragen in hoeverre politici hun gedrag laten bepalen door hoe zij
verwachten dat de media zullen reageren op hun handelen.
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van het publiek gingen journalisten steeds meer lijken op politici, experts en ande-
re insiders die `het systeem' vertegenwoordigen en níet de burgers.

De term `civiele journalistiek' is niet duidelijk gedefinieerd, maar centraal
staat dat men het democratische proces wil bevorderen, en daartoe niet de agenda
van de officials tot uitgangspunt wil nemen maar de agendavan de burgers. `Public
journalism covers from the citizen up, not from the expert down', aldus Jay Rosen,
de belangrijkste theoreticus op dit gebied.54 Men wil actief bijdragen aan een dia-
loog over de problemen van de burgers en helpen zoeken naar oplossingen. Doel is
`helping public life go well', aldus de belangrijkste practicus op dit gebied, de jour-
nalist Davis "Buzz" Merritt.55 Eén van de eerste en bekendste voorbeelden is de wij-
ze waarop het dagblad de Charlotte Observer de verkiezingen in North Carolina
van i99a versloeg. In plaats van het gebruikelijke wedstrijdnieuws, besloot men
systematisch uit te zoeken waarover de burgers zorgen hadden, wat zij belangrijke
onderwerpen vonden en waarom. Dit werd vervolgens de basis van de verslagge-
ving. Kandidaten werd gevraagd wat hun standpunten waren over deze proble-
men. Als men daarop niet wilde antwoorden, dreigde men als antwoord `will not
respond' te publiceren. Dat bleek genoeg om alsnog een reactie te verkrijgen. Bij
civiele journalistiek gaan verslaggevers dus veel meer `de wijken in'. Men laat opi-
nieonderzoek doen naar wat mensen bezighoudt, organiseert publieke debatten,
fora en townhall-meetings, enzovoort. Het is een vorm van journalistiek die veel
verwantschap heeft met directe en deliberatieve democratie (men spreekt dan ook
wel van `community assisted reporting' of `communitarian reporting'.) Het kan
dan ook nauwelijks toeval zijn dat de meeste experimenten niet plaatsvonden in
werkelijk grote gebieden, maar in relatief homogene middelgrote steden.5ó

De grootste critici van civiele journalistiek lijken vooral afkomstig uit de ge-
vestigde journalistiek zélf. De kritiek spitst zich toe op het vermeende verlies van
objectiviteit en ongebondenheid. In de civiele journalistiek zou men de rol van
neutrale buitenstaander verruilen voor die van participant, en verworden tot be-
langenbehartiger van groepen burgers. Voor een deel is deze kritiek niet terecht,
omdat de civiele journalistiek weliswaar beoogt de democratische dialoog te sti-
muleren en modereren, maar daarin zelf niet inhoudelijk positie kiest. Voor een
ander deel erkennen civiele journalisten deze ideologische keuze, maar werpen zij
tegen dat een werkelijk neutrale positie van buitenstaander nu eenmaal onmoge-
lijk is, en de traditionele journalistiek evenzeer een ideologische keuze impliceert.
Immers, ook in de traditionele journalistiek wordt ervoor gekozen de aandacht te
concentreren op een bepaald deel van de werkelijkheid, en dat heeft net zo goed
gevolgen voor het functioneren van democratie en politiek.

54. Aangehaald in Drok en Jansen (iooi).

55. Merrit (i998), p- 139-
56. Zoals Akron, Charlotte, Dayton, Norfolk, Tallahassee, Wichita (zie Cook,1998, p.176).
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Eenvoudig gezegd kiest de traditionele journalistiek dus de staat als voor-
naamste object en ankerpunt, terwijl de civiele journalistiek `de straat' kiest als
voornaamste object en ankerpunt. Ook in Nederland is geëxperimenteerd met ci-
viele journalistiek. NRClhandelsblad ging bijvoorbeeld enkele malen voorafgaand
aan de parlementsverkiezingen met dertig verslaggevers het land in om bij een zo
representatief mogelijke groep burgers te peilen wat leeft. "Met blocnotes vol opi-
nies, indrukken en anekdotes keerden de verslaggevers terug op de thuisbasis in
Rotterdam. De eerste conclusie [... ] heeft de klant nooit bereikt. De redacteuren
van NRC~Handelsblad moesten, bijna tot hun gëne, bekennen dat ze hun eigen
land eigenlijk bar slecht kennen [... ] wat er omgaat in het Nederland achter de vi-
trages bleek voor de meesten toch nieuw, vaak zelfs schokkend en soms ook buite-
nissig te zijn," zo schrijft NRC-journalist Gijsbert van Es in een terugblik.s~ Het ge-
dachtegoed van de civiele journalistiek klinkt ook door in de voornemens van
hoofdredacteur Laroes in het beleidsplan `Ten aanval' van het NOS-journaal. Dat
plan werd kort na de `kiezersopstand' van mei Zooa geschreven. Het Journaal wil-
de zich voortaan minder exclusief richten op de instituties, en zich beter informe-
ren over wat er onder de burgers leeft, teneinde "de straat en de staat weer met el-
kaar te verbinden."58 Ondanks deze initiatieven lijkt civiele journalistiek in
Nederland toch een marginaal verschijnsel. `De straat' lijkt weliswaar vaker dan
voorheen aan het woord te komen, maar dan toch vooral in reactie op plannen van
`de staat'.

Maar de nieuwsmedia doen toch ook zelf opinieonderzoek? Zij vullen hun
journalistieke inhoud toch aan met een sociologisch supplement in de vorm van
enquêtes? Op zich is dit juist. Toch is hiermee het probleem niet opgelost. Welis-
waar lijkt de hoeveelheid opinieonderzoek in opdracht van de media toe te nemen,
in omvang blijft het een marginaal verschijnsel vergeleken met de journalistieke
inhoud. Veel van dit soort onderzoek heeft bovendien de vorm van een publieke
reactie op gebeurtenissen in het politiek-publicitaire complex. ("Wat vindt u van
het aftreden van Ruud Lubbers als Hoge Commissaris van de UNHCR?" "Wat
vindt u ervan dat een deelgemeente in Rotterdam haar baliemedewerkers wil ver-
bieden hoofddoekjes te dragen?"). De burgers fungeren hier vooral als Grieks koor
dat commentaar levert op het politieke spektakel. Waarover de koorleden zich
buiten het theater zorgen maken, wordt zelden onderzocht. Een ander bezwaar is
dat media zelden trends meten, maar slechts eenmalige momentopnames geven.
In hoofdstuk 9 zal worden uitgelegd waarom dit soort informatie met groot wan-
trouwen moet worden benaderd. Tot slot, zowel de methodiek als de verslaggeving
van dit opinieonderzoek zijn soms van bedroevend niveau. Zomaar twee voor-
beelden:

57. Van Es (zooi).
58. Laroes (zooz), par. z.
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~ het RTL4-journaal bericht na afloop van het eerste grote verkiezingsdebat van
zoo3 dat blijkens eigen onderzoek 39 procent van de WD-aanhang vindt dat
hun partijleider het slecht heeft gedaan. Uit navraag door Brants en Van Praag
blijkt dat het hier ging om een steekproef van slechts i7 WD stemmers;s9

~`Nederlanders willen af van vrije schoolkeuze' is de kop boven een Internet-
bericht op de EO-site, naar aanleiding van een uitzending van `Knevel op Za-
terdag' op 24 februari Zoo3. Wie de vragenlijst opvraagt, ontdekt echter dat de
kop is gebaseerd op de 690~o van de mensen die het eens is met de stelling "Ik
vind dat de overheid scholen in het kader van het `spreiden' mag verplichten
om leerlingen, van welke afkomst dan ook, te accepteren". Dit is toch heel wat
anders dan dat de bevolking voor een verplicht spreidingsbeleid zou zijn.
Sterker nog, het lijkt eerder een pleidooi vóór vrije schoolkeuze!

Dit soort slordigheden of onjuistheden moet men echter zelf zien te achterhalen,
want meestal geven de nieuwsberichten geen informatie over de exacte vraagstel-
ling en andere relevante methodologische informatie (zie hierover bijvoorbeeld
het onderzoek van De Boer.bo) Overigens bestaat er geen recent onderzoek over het
gebruik van opinieonderzoek door de Nederlandse media. Bovenstaande is dan
ook gebaseerd op eigen observatie.

d Impliciet beeld van de sociale en politieke orde in de journalistiek
Wat is het impliciete beeld van de samenleving en haar dynamiek dat oprijst uit en
wordt gereïficeerd in de traditionele journalistiek? Een modernistisch beeld. De po-
litiek mag dan grotendeels zijn verplaatst naar diverse andere arena's of zelfs ver-
dampt, maar "[t] och lijken de media, regering en parlement vast te houden aan het
Haagse strijdtoneel als brandpunt van de democratie en daarmee van het publieke
debat", aldus de ROB.6i Als de argumentatie daarvoor niet inhoudelijk is, dan wel
praktisch. Een focus op Den Haag leidt tot makkelijk te lokaliseren, te voorspellen
en te vergaren nieuws dat goede kans biedt te voldoen aan de medialogica. De daar-
uit volgende concentratie van journalisten op het Binnenhof leidt tot een gestage
nieuwsstroom met als impliciete boodschap dat wat in Den Haag gebeurt daadwer-
kelijk van belang is. En dat rechtvaardigt weer de focus op Den Haag.

Een tweede - impliciet gecommuniceerde - boodschap is dat de maatschappij
is geordend volgens hiërarchische principes. In de regel volstaan media met de me-
ning van leiders (of hun woordvoerder). Hiermee wordt gesuggereerd dat deze re-
presentatief zijn voor de mening van de gehele groep die zij (in naam) vertegen-

59. Brants en Van Praag (zoo5).
60. De Boer (i995).
6i. ROB (zoo3), p. i4.
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woordigen, en dat zij bovendien de macht hebben het gedrag van die groep te be-
palen. Een akkoord met de leider is een akkoord met de hele groep. Media hebben
alle belang bij instandhouden van dit beeld. Er zouden grote problemen ontstaan
voor de efficiënte en objectieve nieuwsproductie indien zij in haar handelen expli-
ciet zou erkennen dat we tegenwoordig leven in een netwerksamenleving, dat be-
leid tot stand komt in fluïde netwerken zonder duidelijke leider, dat van veel maat-
schappelijke organisaties onduidelijk is wie zij eigenlijk vertegenwoordigen, en dat
van veel burgers onduidelijk is door wie zij worden vertegenwoordigd. Een illu-
stratie hiervan is dat in de nieuwsmedia soms woordvoerders van de islamitische
gemeenschap worden opgevoerd die bij nader inzien vooral namens zichzelf blij-
ken te spreken. Het is voor de journalistiek een probleem dat de islam geen strak
hiërarchisch georganiseerde godsdienst is.

Kortom, de fictie van het primaat van de (Haagse) politiek en de daarmee ver-
wante hiërarchische organisatie van de samenleving is niet alleen aantrekkelijk voor
landelijke politici, maar ookvoor (Haagse) journalisten. Journalisten en politici mo-
gen ellcaar dan regelmatig in de haren vliegen, maar instandhouding van deze fictie is
een gemeenschappelijk belang. Zij staat echter dwars op bijvoorbeeld Castells' analy-
se van maatschappelijke dynamiek. Zoals eerder besproken, meent Castells dat in de
netwerksamenleving sociale verandering niet langer voortkomt uit de staat en zijn
instituties, maar juist van buiten de staat, vanuit in netwerken georganiseerde socia-
le bewegingen. In de netwerksamenleving is macht verplaatst naar regels en naar
beeldvorming. Dit is geen aantrekkelijke diagnose voor de journalistiek. Als macht
wordt geïdentificeerd in regels, leidt schrijven over de macht al snel tot emotieloze en
abstracte stukken. Het lokaliseren van de macht in hooggeplaatste individuen biedt
veel meer kansen voor gepersonaliseerd nieuws met ruimte voor drama en conflict.
En als men de macht lokaliseert in beeldvorming, lopen journalisten het gevaar zich-
zelf te moeten ontmaskeren als politieke factor. Dat staat haaks op de beroepsideolo-
gie. Voorzover men hierover bericht, leidt dit tot een merkwaardig soort onthechte
meta-journalistiek over `de mediacratie', waarin het nieuwsmedium in kwestie zich-
zelfbuiten `de media' lijkt te plaatsen. bZ Of het leidt tot de journalistieke analyse dat
de regering "er niet in slaagt haar boodschap over te brengen", zonder daarin de lo-
gische vraag te stellen ofnieuwscriteria hierin misschien ook een rol spelen.

Maar... de journalistiek zal toch ook al in de gaten hebben dat de wereld om
hen heen de laatste decennia radicaal is veranderd? Aan de ene kant lijkt het daar
wel op. Media lijken niet meer zo exclusief Haags georiënteerd als enkele decennia
geleden, toen men nog regelmatig paginagrote interviews met bewindslieden kon
lezen. Maar aan de andere kant werken journalisten in een `dom' systeem. Uit het
portret van de Nederlandse journalistiek van Deuze uit Zoo4 rijst het beeld op van

6z. Zie bijvoorbeeld het hoofdredadionele commentaar van NRC van i5 maart i995. Dit is zo'n
beetje het eerste artikel waarin de term `mediacratie' wordt toegepast op de Nederlandse democratie.
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een uitgesproken zelfreferentieel systeem waarin de reflectie slecht is ontwikkeld,
en dat maar zeer traag verandert. Het is een consensuele cultuur met hoog `zo-
doen-we-de-dingen-nu-eenmaal' gehalte. En eigenlijk vindt men ook dat men het

heel goed doet; verbetering is nauwelijks mogelijk en verandering dus onnodig.
Mocht er toch iets misgaan, dat komt dat door anderen. Natuurlijk is er wel inter-
ne kritiek, maar die gaat doorgaans over de vraag ofhet product wel aan de eigen
beroepsnormen voldoet (` Zijn de feiten wel voldoende gecheckt? Was er voldoen-
de hoor en wederhoor? Was het geen oud nieuws?'). De normen zélfworden niet
ter discussie gesteld maar impliciet als vanzelfsprekend beschouwd. En bovendien
is er altijd de hectiek van alledag. Volkskrant hoofdredacteur Broertjes concludeert
over zijn eigen krant dat "de wil tot interne reflectie er wel degelijk is, maar dat de

waan van de dag, de krant van morgen, vaak serieuze pogingen tot een kritische te-
rugblik verijdelt. Dat leidt nog wel eens tot `redactionele blindheid'."63 Als het gaat
om het reflectief vermogen van nieuwsmedia, moet niet worden vergeten dat vol-
strekte onafhankelijkheid en autonomie ten opzichte van de omgeving kernwaar-
den zijn van de beroepsideologie. Alleen vakgenoten worden beschouwd als legi-
tieme critici.b4 De lange tenen van journalisten bij kritiek van buiten zijn welhaast
spreekwoordelijk, zoals ook koningin Beatrix mocht ervaren. Slechtere condities

voor het ontwikkelen van een `tweede oog' zijn nauwelijks denkbaar.

j CONCLUSIE

De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidde in hoeverre de media een getrouwe afspie-

geling van de werkelijkheid geven, in het bijzonder van wat er leeft onder de bur-

gers. De algemene conclusie is dat de verbeelding door de nieuwsmedia wordt ge-

kenmerkt door wat ik een `ontologie van de verandering' heb genoemd: men toont

alleen wat recent is veranderd. Wat gelijk blijft bestaat niet (ofkrijgt in ieder geval

geen prominente plaats in de krant). Meer specifiek gelden de volgende `belich-

tingsregels':

~ naarmate een onderwerp beter past binnen de medialogica, heeft het grotere
kans verslagen te worden. Dit leidt tot overbelichting van makkelijk te begrij-

pen issues met veel drama en conflict, en onderbelichting van complexe en
abstracte materie en~of onderwerpen die niet goed visualiseerbaar zijn. Te-
vens leidt het tot overbelichting van uitgesproken standpunten en onderbe-
lichting van genuanceerde standpunten;

63. Pieter Broertjes, De journalist, 25 april zoo3.
64. Dit staat ook letterlijk in de Code van Bordeaux, de (bekendste) gedragscode voor journalis-

ten. Iedere journalist zal, binnen de algemene wetten van zijn land "slechts de rechtspleging van

zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen."



282 HET GEHEIM VAN DE BURGER

~ zolang maatschappelijke wensen en zorgen geen (politieke) woordvoerder
hebben binnen staat of instituties, worden deze onderbelicht. Hebben zij die
eenmaal wel, dan kan juist overbelichting optreden. Dit betekent potentiële
onderrapportering van verticale conflicten, en potentiële overrapportering
van horizontale conflicten.

~ de vormgeving van de maatschappelijke en politieke orde wordt impliciet als
gegeven voorgesteld en alleen wezenlijk ter discussie gesteld wanneer één van
de politieke actoren dat doet. Dan kan overbelichting van deze kritiek optre-
den.

Deze `belichtingregels' kunnen resulteren in een soort hollen-of-stilstaan dyna-
míek van maatschappelijke verandering. Sociaal-culturele onderstromen blijven
lang ongezien, totdat zij een duidelijke en gezaghebbende woordvoerder krijgen of
tot uiting komen in een evident nieuwswaardige gebeurtenis (opkomst Fortuyn,
moord Van Gogh). Dan kunnen zij plots doorbreken naar het publieke debat, en
worden zij uitvergroot en gepolitiseerd. Plots blijken dan snelle veranderingen
mogelijk. De aardverschuivingen die de media soms menen te constateren, zijn
dus ten dele van eigen fabrikaat.

Alle kritiek op de media over onzorgvuldigheid in het naleven van dejournalis-
tieke normen die tegenwoordig door velen wordt geleverd - ook door journalisten
zelf - is misschien wel nuttig, maar in wezen besides the point. Het echte probleem
schuilt in de vraag aan welke onderwerpen de media uberhaupt aandacht besteden.
In de media blijven veel zaken ongezien, terwijl andere onderwerpen juist oneven-
redig veel aandacht krijgen. Voor goed beleid is aanvullende informatie noodzake-
lijk, bijvoorbeeld in de vorm van opinieonderzoek naar wat burgers willen en wat
hen drijft. Zoals Lippmann reeds in 19zz schreef, de pers is "like the beam of a
searchlight that moves restlessly about, bringing one episode and then another out
of darkness into vision. Men cannot do the work of the world by this light alone.
They cannot govern society by episodes, incidents, and interruptions."bs

65. Lippmann (i9zz), p. z99.



Hoofdstuk 7:

Publieke sfeer en burgers

1 DE PUBLIEKE SFEER

Wat is de publieke sfeer? Hoe deze te definiëren ofomschrijven? Doorgaans wordt

`publiek' geplaatst tegenover `privaat'. Deze tweedeling gaat terug op de klassieke
Atheense democratie. Daarin werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
private sfeer van het huishouden ( oikos) en anderzijds het publieke leven (polis),

een open en gemeenschappelijke sfeer waar vrije burgers met elkaar in debat kon-
den gaan, zoals de markt, de assemblee en rechtbanken. Deze Griekse `oer-situatie'

klinkt door in aoe-eeuwse beschouwingen over de publieke sfeer.
Bijvoorbeeld in het boek Strukturwandel der bffentlichkeit van Jiirgen Haber-

mas uit i962. Hij beschrijft daarin hoe in de tweede helft van de 18e eeuw de `pu-
blieke sfeer' ontstond als een derde categorie tussen staat en private sfeer. Voe-

dingsbodem hiervoor was de opkomst van een stedelijke bourgeoisie die meer
controle kreeg over kapitaal en productie, en zich ontworstelde aan de almacht van

de absolute vorst. In landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland ontstond buiten

de systemen van staat, economie of het huishouden, een nieuwe sfeer van ko~e-
huizen, salons, debatgezelschappen en `opinietijdschriften', waarin allerlei zaken

van culturele aard of maatschappelijk belang werden bediscussieerd, óók onder-

werpen waar tot dan toe de kerk of de staat het `monopolie' op meningsvorming
hadden. Deze publieke sfeer was open. In principe kon iedereen deelnemen aan

deze debatten - zij het dat `iedereen' in die tijd slechts `mannen van opleiding en fi-
nancieel vermogen' betekende. Voorts was in het debat iedereen gelijk - status of

identiteit waren irrelevant. Wat telde was slechts één ding: de kracht van het bete-

re argument.
De publieke sfeer vormde een tegenmacht op de autoriteit van de staat. Hier

kon zich kritiek op de staat ontwikkelen. Uit het openbare debat resulteerde `de
publieke opinie', datgene wat de staat volgens `de' burgers moest doen. Deze pu-

blieke opinie werd niet zozeer gezien als een politiek belang van één bepaalde

groep, te weten `de' burgers, maar veeleer als datgene wat rationeel gezien het beste

en het juiste was voor de samenleving als geheel, en dus moest worden vastgelegd in

wetten. Hiermee was een objectief en algemeen belang gediend - dit in tegenstel-
ling tot de arbitraire macht van de staat. Een dergelijk begrip van de publieke opi-

nie is dan ook duidelijk een product van de Verlichting. Zoals de Duitse rechtsfilo-

soof Schmitt schreef: "The light of the public is the light of Enlightenment, a
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liberation form superstition, fanatism and intrigue. In every system ofEnlightened
despotism, public opinion plays the role of an absolute corrective."' Wanneer de
staat werd gedwongen de publieke opinie te volgen, werd dat volgens Habermas
dan ook niet beschouwd als overheersing van de staat door het volk, maar als het
afschaffen van elke overheersing als zodanig. Nu is het paradoxale dat de autoriteit
van de rede was bevochten in een harde strijd op de oude machten van de staat, en
dus zelfde sporen van overheersing in zich droeg, namelijk de overheersing door
de bourgeoisie. Desondanks was er volgens Habermas sprake van meer dan enkel
het behartigen van een klassenbelang. De uitkomsten van het openbare debat
dienden ook het algemeen belang omdat de publieke sfeer geen gesloten maar een
open sfeer was, en het enige gezag bestond uit `het betere argument'. Om de ver-
binding naar Lefort te maken, men zou hier de geboorte van de bourgeois-ideolo-
gie kunnen lokaliseren. Habermas:

"Op basis van een voortdurende heerschappij van één klasse over de andere, heeft
de dominante klasse politieke instituties ontwikkeld, die als hun objectieve doel het
idee van hun eigen opheffing in zich dragen: veritas non auctoritas facit legem, het
idee van de transformatie van overheersing in die lichtvoetige dwang, die succes
heeft enkel vanwege de overtuigende kracht van inzicht in een publieke opinie.
Wanneer ideologieën niet eenvoudigweg manifestaties zijn van de onjuistheid van
het maatschappelijk noodzakelijke bewustzijn, wanneer in ideologieën een aspect
zit dat aanspraak maakt op de waarheid, waarin het bestaande op utopische wijze
boven zichzelf uitstijgt, al is het maar ter rechtvaardiging, dan bestaat ideologie pas
vanaf deze periode."-

De periode van open, rationele dialoog tussen burgers op basis van argumenten,
heeft echter niet lang geduurd. Het was "in der lange Geschichte der kapitalisti-
schen Entwicklung nur einen glucklichen Augenblick."3 Nadien is het publiek wel-
iswaar uitgebreid van enkel de bourgeoisie tot alle burgers, maar ook is het debat
gedegenereerd van een actief en kritisch-rationele dialoog op basis van het beste
argument tot een passieve cultuur van consumptie en `a-political sociability'. Het
is verworden tot niet meer dan `acclamatie': het uitspreken van goed- ofafkeuring
over standpunten als noodzakelijke legitimatie voor het handelen van de staat. De

t. Aangehaald in Peters (t995), p. t2.
2. Eigen vertaling. "Auf der Basis der fortwïhrenden Herrschafr einer Klasse iiber die andere
hat diese gleichwohl politische Institutionen entwickelt, die als ihren objektiven Sinn die Idee
ihrer eigenen Aufhebung glaubhaft in sich aufnehmen: veritas non auctoritas facit legem, die
Idee der Aufl~sung der Herrschaft in jenen leichtfu4igen Zwang, der nurmehr in der zwingen
den Einsicht einer óffentlichen Meinung sich durchserzt. Wenn Ideologien nicht nur das gesell-
schafrlich notwendige Bewuf3tsein in seiner Falschheit schlechthin anzeigen, wenn sie uber ein
Moment verfugen, das, indem es utopisch das Bestehende uber sich selbst, sei es auch zur Recht-
fertigung bloó, hinaushebt, Wahrheit ist, dann gibt es Ideologie uberhaupt erst seit dieser Zeit."
(Habermas, tgóz, p. no-in).
3. Habermas (t96Z), p. too.
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technieken van de moderne politicus zijn dan ook die van public relations en `opi-

nion management'.
Aldus Habermas. Er is de nodige kritiek gekomen op zijn boek, onder andere

op zijn weergave van de geschiedenis. Habermas geeft zowel een te geïdealiseerd

beeld van `de gouden tijd' van de publieke sfeer als een te somber beeld van de hui-

dige situatie. In wezen heeft Habermas zijn normatief ideaal op de geschiedenis ge-

projecteerd. In later werk heeft hij zich vooral gericht op verdere theoretische uit-

werking van dit ideaal, en zich minder met concrete geschiedenis bezig gehouden.

Eén van de critici van Habermas is de Engelse socioloog Thompson. Hij acht het

een tekortkoming van Habermas (en andere denkers uit de Frankfurter Schule als

Horkheimer en Adorno) dat zij geen oog hebben voor de specifieke kenmerken

van massamedia. Daardoor zien zij onvoldoende hoe deze de samenleving en de

publieke sfeer fundamenteel hebben veranderd. Habermas gaat volgens Thomp-

son uit van een `traditional publicness of co-presence', dat wil zeggen, een aan een

specifieke locatie gebonden face-to-face communicatie met het karakter van ge-

sproken woord en dialoog.4 Ook de opinietijdschriften waarover Habermas

schrijft, beschouwt Habermas niet als een wezenlijk ander medium met andere

kenmerken, maar als een variant van het gesproken woord, een soort koffiehuis-

discussies op papier. Hij besteedt geen aandacht aan de nieuwe mogelijkheden van

de massamedia, zoals de veel grotere distributie van symbolische vormen, los van

tijd en plaats. Volgens Thompson moeten we de idee van de publieke sfeer als een

aan locatie gebonden vorm van dialoog loslaten. Massamedia "create a new kind of

publicness which consists ofwhat we may describe as the space of the visible: it is the

non-localized, non-dialogical, open-ended space of the visible in which mediated

symbolic forms can be expressed and received by a plurality of non-present

others."5 En met deze nieuwe publieke sfeer "struggles for recognition have increa-

singly become constituted as struggles for visibility within the non-localized space

ofinediated publicness. The struggle to make oneself heard or seen (and to prevent

others from doing so) is not a peripheral aspect of the social and political uphea-

vals of the modern world; on the contrary, it is central to them."6 Dat hebben we

overigens eerder gehoord, namelijk twee hoofdstukken terug in de behandeling

van de vraag waar in een gefragmenteerde samenleving de macht berust. Weder-

om is de conclusie dat machtsstrijd vooral beeldenstrijd is.
In vertogen over de publieke sfeer, is Habermas een vaste stop. Veel minder

vaak wordt stilgestaan bij Hannah Arendt, hoewel zij tezelfdertijd enkele belangrij-

ke passages heeft gewijd aan het publieke domein. In haar Vita Activa uit i958
grijpt ook zij terug op het oorspronkelijke onderscheid tussen publiek en privaat

4. Thompson (i995)~ p.125.
5. Thompson (i995)~ p. 245~ accentuering in origineel.

6. Thompson (i995), p. 247.
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van de Grieken. De term `publiek' duidt volgens haar twee nauw samenhangende
maar niet geheel identieke verschijnselen aan. "In de eerste plaats betekent hij dat
alles wat in het openbaar verschijnt, door iedereen kan worden gezien en gehoord
en de grootst mogelijke bekendheid krijgt."~ Dit is een betekenis die min of ineer
gelijk is aan de omschrijving van Thompson van de publieke sfeer als de ruimte
van het zichtbare. "In de tweede plaats slaat de term `publiek' op de wereld zelf,
voor zover die ons gemeenschappelijke `tehuis' vormt, en ter onderscheiding van
ons eigen, strikt persoonlijke domein daarin."a Deze tweede omschrijving bevat
een betekenisnuance die bij Habermas en Thompson ontbreekt. Want wat is pre-
cies die gemeenschappelijke wereld? We moeten daarbij volgens Arendt niet aan
`de natuur' denken, datgene wat er voor het menselijk bestaan reeds was, maar
juist aan hetgeen dat is gemaakt door de mens. Het publieke domein is de wereld
tussen de mensen die blijft voortbestaan als individuele mensen zijn overleden. Het
is de gemeenschappelijke ruimte die wij binnengaan wanneer wij worden geboren,
en die wij weer achter ons laten wanneer we sterven. "Ze is wat wij gemeen hebben,
niet slechts met onze tijdgenoten, maar ook met hen die hier voor ons waren en
met hen die na ons zullen komen."9

Op basis van de noties van Habermas, Thompson en Arendt, wil ik de publie-
ke sfeer nu als volgt omschrijven: dit is de open en niet aan specifieke mensen of
plaatsen gebonden (virtuele) wereld van het voor velen zichtbare, waarin represen-
taties kunnen worden geuit en ontvangen door een veelheid van burgers. Net als
bijvoorbeeld een gebouw is zij door mensen gecreëerd, maar heeft zij ten opzichte
van haar scheppers een eigenstandigheid verworven. Zij bestaat los van hen, en
mensen kunnen deze wereld in- en uitlopen. De instituties via welke de publieke
sfeer zich concreet manifesteert zijn de massamedia en openbare bijeenkomsten.

2 EEN TWEEDE FORUM VOOR REPRESENTATIE

De idee van `de nationale gemeenschap' is onlosmakelijk verbonden met de mas-
samedia, zo stelt Benedict Anderson in zijn studie Imagined communities. Een be-
langrijke conditie voor het ontstaan van nationale gemeenschappen was de op-
komst vanaf eind vijftiende eeuw van `print capitalism'. Drukkerijen en uitgevers
die zochten naar nieuwe afzetmarkten, gingen boeken uitgeven in goedkope uitga-
ven in de lands- of streektaal in plaats van het Latijn, dat natuurlijk maar weinig
mensen konden lezen.

"Speakers of the huge varieties ofFrenches, Englishes, or Spanishes, who might find
it difficult or even impossible to understand one another in conversation, became

7. Arendt (i95g). p. 57.
8. Arendt (i958), p. 60.
9. Arendt (i958), p. 6a13.
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capable ofcomprehending one another via print and paper. In the process, they gra-
dually became aware of the hundreds of thousands, even millions, of people in their
language field, and at the same time that only those hundreds of thousands, or mil-
lions, so belonged. These fellow-readers, to whom they were connected through
print, formed, in their secular, particular, visible invisibility, the embryo of the na-
tional imagined community."'o

Hiermee was de nationale gemeenschap natuurlijk nog geen realiteit, daarvoor
was méér nodig. Het lijkt echter niet overdreven te stellen dat de massamedia een
onmisbare rol vervullen in de totstandkoming en het onderhoud van het beeld van
de nationale gemeenschap. Ze zijn een bron van gemeenschappelijke kennis en er-
varing, iets dat in cultuur-pessimistische beschouwingen nog wel eens over het
hoofd wordt gezien. Het lezen van de krant is een `extraordinary mass ceremony'
waarin duizenden, miljoenen iedere dag opnieuw - elk voor zich - de denkbeeldi-
ge gemeenschap binnentreden. Anderson:

"[T]he newspaper reader, observing exact replicas of his own paper being consu-

med by his subway, barbershop, or residential neighbours, is continually reassured

that the imagined world is visibly rooted in everyday life [...] fiction seeps quietly

and continuously into reality, creating that remarkable confidence of community in

anonymity which is the hallmark ofmodern nations.""

Massamedia hoeven ook niet noodzakelijkerwijs tot politieke vervreemding of
machteloosheid te leiden. Schudson zegt hierover: "That you and I read the same
front page or see the same television news as the president of the United States and
the chair of IBM is empowering; the impression it promotes of equality and com-
monality, illusion though it is, sustains a hope of democratic life."'Z Wie zijn de
mensen die de ingebeelde nationale gemeenschap vormen? Dat zijn `de burgers',
`het volk' of `het publiek', een amorfe en anonieme massa van mensen die wonen
binnen de geografische grenzen van de natie. Het is een groep die alleen in de
verbeelding bestaat. Niemand heeft ooit de hele groep bij elkaar gezien. Peters
spreekt daarom naar analogie van de `imagined communities' van Anderson van
een `imagined public'. In feite is er met de opkomst van de massamedia een nieuwe
partij ten tonele verschenen, een anoniem en onbepaald personage genaamd `het
publiek'. En ook al bestaat deze nieuwe partij alleen in de (collectieve) verbeelding,
zij kan wel degelijk invloed hebben op de concrete realiteit, want mensen laten hun
daden mede bepalen door opvattingen van wat `het publiek' vindt en wil.

Aan dit nieuwe personage wordt dus nogal eens een mening toegeschreven, in
het dagelijks spraakgebruik doorgaans aangeduid als `de publieke opinie'. We heb-

to. Anderson (t983)~ P. 44.
u. Anderson (t983), p. 35~6.
tz. Schudson (t995), p. ~5.
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ben hier echter te maken met een totaal andere conceptie van publieke opinie dan
bij Habermas. Bij hem verwees de term specifiek naar de consensus die resulteert
uit rationeel debat tussen daadwerkelijk aanwijsbare burgers. Hier echter gaat het
over de (veronderstelde) mening van een amorfe massa van mensen waarvan ver-
reweg de meesten elkaar nog nooit hebben ontmoet, laat staan met elkaar gedis-
cussieerd. De definitie van Habermas staat bekend als de klassieke opvatting van
publieke opinie en wordt tegenwoordig nauwelijks meer gehanteerd. Hoe moeten
we publieke opinie dan wel definiëren? Niemand die het weet. "[T]o speak with
precision of public opinion is a task not unlike coming to grips with the Holy
Ghost," aldus Key in één van de eerste klassiekers over publieke opinie en demo-
cratie.'3 Binnen het vakgebied bestaat er consensus dat publieke opinie eigenlijk
een ondefinieerbaar begrip is. Want wie vormen het publiek? Is dat iedereen? Of
alleen de mensen die over het onderwerp in kwestie hebben nagedacht? Ofmoeten
we `publiek' anders begrijpen, namelijk als datgene dat toegankelijk en zichtbaar is
voor iedereen? Ofis het datgene waarbij het publiek daadwerkelijk betrokken is, of
zelfs een rol in speelt? En wat is eigenlijk een opinie? Is dat een kenniselement, een
attitude, een affectieve reactie, of nog iets anders?

Tegenwoordig wordt daarom meestal - impliciet of e~liciet - een tautologi-
sche definitie aangehouden, namelijk: publieke opinie is datgene wat wordt geme-
ten in opinieonderzoek onder de burgers. Deze opvatting won in de eerste helft van
de aoe eeuw snel terrein op de klassieke opvatting, als gevolg van de ontwikkeling
van nieuwe onderzoeksmethoden, in het bijzonder de opiniepoll. Het victoriemo-
ment voor de nieuwe conceptie van publieke opinie was i936. In dat jaar deed de
jonge ondernemer George Gallup een opmerkelijk voorstel aan Amerikaanse kran-
ten: hij beweerde dat hij op basis van een steekproef van slechts enkele duizenden
Amerikanen de uitkomst van de komende presidentsverkiezing nauwkeuriger kon
voorspellen dan de gerenommeerde peiling van Literary Digest. Om zijn bewering
kracht bij te zetten, gafhij een `niet goed, geld terug' garantie. Het had wel iets van
David versus Goliath. De Literary Digest verzond sinds jaar en dag voorafgaand aan
iedere presidentsverkiezingen aan miljoenen lezers een kaart met de vraag naar hun
stemvoorkeur, en voorspelde op basis van de geretourneerde kaarten de winnaar
(dergelijke tellingen met een zelfselecterend karakter worden ook wel straw polls ge-
noemd). Voor Gallup was het geen geringe gok, want als hij zou verliezen zou hem
dat vrijwel zeker ruïneren. Maar het verhaal heeft een gelukkig einde. Op basis van
zijn representatieve steekproef voorspelde Gallup correct dat Roosevelt zou win-
nen, terwijl de Literary Digest op basis van welgeteld 2,376,5a3 geretourneerde kaar-
ten ten onrechte Landon als winnaar voorspelde. Met deze stunt stonden Gallup en
zijn `wetenschappelijke' methode in één keer op de kaart. Sindsdien staat publieke
opinie gelijk aan `de uitkomst van publieke opinieonderzoek'.

13. Key (1963), p.8.
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Opgemerkt zij dat deze conceptie op cruciale punten diametraal tegenover-
gesteld is aan de klassieke opvatting van Habermas. Ten eerste gaat het in opinie-
onderzoek niet om slechts het weldenkende deel der natie, maar om een `represen-
tatieve steekproet' van álle burgers. Ten tweede gaat het er niet om te meten wat
deze betrokkenen in de publieke sfeer zéggen wat ze vinden, maar om zo nauwkeu-
rig mogelijk te meten wat de respondenten `echt' vinden. Daarom geschiedt derge-
lijk onderzoek anoniem (en zijn het in de opvatting van Habermas juist `nonpublic
opinions'). Ten derde, ofde gemeten opinie al dan niet het resultaat is van interac-
tie met anderen, is voor dergelijk onderzoek irrelevant. Er wordt (dus) ook niet
verondersteld dat dergelijk onderzoek tot een consensus zou leiden. Om precies te
zijn: het probleem van aggregatie~interpretatie wordt vermeden. Men volstaat met
de rapportage dat 5o procent van de bevolking a wil, 35 procent b en dat i5 procent
geen mening heeft. Voila de publieke opinie.

De hedendaagse definitie van publieke opinie als `datgene wat wordt gemeten in
opinieonderzoek' is onbevredigend. Het is de omgekeerde wereld om als we niet
goed weten hoe we een bepaald (verondersteld) verschijnsel moeten meten, dit
verschijnsel dan maar te reduceren tot wat we nog wél kunnen meten. Wat de - in
wezen politieke - implicaties van de tautologische definitie zijn, zal duidelijk wor-
den in hoofdstuk io. Eveneens onbevredigend is de reductie van `de publieke opi-
nie' tot slechts een beschrijving van de distributie in standpunten, zonder dat dit
wordt geaggregeerd tot een ongedeelde uitspraak die representeert wat `het volk'
wil. In het dagelijks spraakgebruik heeft de term publieke opinie immers juist wél
een ondertoon van consensus. Het is `de' publieke opinie die zus ofzo wil, het is
`de' publieke opinie die zich tegen een persoon of voorstel keert, en politicus x
trotseert desondanks `de' publieke opinie... In het dagelijks spraakgebruik wordt
de creatieve sprong die de rapporteur van de harde cijfers achterwege laat, impli-
ciet ofexpliciet juist wél gemaakt.

Het onvermogen een sluitende definitie te geven van de publieke opinie, zou
de vraag kunnen oproepen of het hele verschijnsel eigenlijk wel bestaat. Minstens
één socioloog van naam en faam meent van niet, te weten Bourdieu, gezien de titel
van zijn essay uit 1972 L'opinion publique n'existe pas. Het voor de hand liggende
antwoord is natuurlijk dat `de publieke opinie' een symbolische constructie is. Het
is een `floating signifier'. Wat wordt beschouwd als de referent van deze symboli-
sche realiteit, en dus geldt als indicator voor de publieke opinie, verschilt per pe-
riode. In de periode die Habermas idealiseert, is het de consensus die resulteert uit
publiek debat, vóór de stunt van Gallup zijn dat in Amerika straw-polls, nadien
`datgene wat wordt gemeten in opinieonderzoek'. `De publieke opinie' is een on-
bepaald concept dat zijn oorsprong niet heeft in de reële werkelijkheid maar in een
(normatief) vertoog. Van daaruit gaat het op zoek naar een referent in de werke-
lijkheid waaraan het zich kan hechten.

Het symbolische karakter van `de publieke opinie' betekent ook dat de publie-
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ke opinie over onderwerp x niet in de werkelijkheid ontstaat, maar door een taal-
handeling. De publieke opinie over onderwerp x ontstaat op het moment dat
iemand deze als zodanig in de publieke sfeer benoemt. Er bestaat geen publieke opi-
nie over de `Monetaire Inflatie Wet', totdat iemand publiekelijk stelt dat er `grote
maatschappelijke onrust' is ontstaan over de voorgenomen invoering van deze wet.
Zoals gezegd werden dergelijke taalhandelingen vanaf de tweede helft van de i8e
eeuw regelmatig verricht. Vanaf dat moment komt de publieke opinie op als tegen-
macht op de absolute macht van de staat. Het was "a political and ideological con-
struct without any clear sociological referent; it provided an implicit new system of
authority in which the government and itscritics had to claim the support of public
opinion in order to secure their respective aims," zo vat Price samen.'a

Met de publieke sfeer ontstaat in feite een tweede forum van representatie,
een concurrent ten opzichte van de traditionele representatie in het parlement.
Opvallend zijn natuurlijk de overeenkomsten tussen de sleutelbegrippen in beide
kolommen van representatie: de algemene wil en de publieke opinie. Beide termen
proberen hetzelfde onmogelijke huwelijk tussen enkelvoud en meervoud tot stand
tebrengen. In de begrippen van Rousseau wordt een kenmerk dat altijd aan één in-
dividu is gebonden, namelijk zijn wil, ook toegekend aan een begrip dat per defini-
tie een meervoud inhoudt, namelijk de politieke gemeenschap. In het begrip `pu-
blieke opinie' wordt een kenmerk dat is gebonden aan één individu, namelijk zijn
opinie, ook toegekend aan het publiek als geheel. Hier gelden dus evenzeer alle op-
merkingen die in hoofdstuk i zijn gemaakt over de onmogelijkheid om van de `wil
van allen' naar `de algemene wil' te redeneren zonder daarbij een creatieve sprong
te maken in de vorm van esthetische representatie. Men kan dus wél beweren dat
de ene voorstelling van de publieke opinie meer individuele opinies omvat dan de
andere, maar níet dat de ene waar is en de andere niet. Hoe het ook zij, voor de be-
leidsmakers van de staat is er nu een tweede bron van informatie: naast de descrip-
tieve representatie in het parlement kan zij ook afgaan op `de publieke opinie' die
zichtbaar wordt in de publieke sfeer.

3 WAARNEMING VAN DE PUBLIEKE OPINIE

Voor de burgers is die publieke opinie evenzeer zichtbaar. Dat roept de vraag op
wat eigenlijk de invloed is van de publieke opinie op iemands mening. Dit is regel-
matig onderwerp van pessimistische beschouwingen over de invloed van de mas-
samedia. Burgers zouden niet (meer) zelf nadenken, maar enkel achter de massa
aanlopen en door de media voorgekauwde opinies herhalen. Zoals in hoofdstuk 2
besproken beschouwde Schumpeter de wil van het volk als grotendeels gefabri-
ceerd met technieken ontleend aan reclame. Vergelijkbare geluiden vallen te ver-

i4. Price ii99~), p. iz.
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nemen bij Habermas. Maar áls dat zo is, dan meet opinieonderzoek niet zozeer wat
mensen vinden en ervaren in hun eigen leven, maar slechts een echo van wat ande-
ren in de publieke sfeer hebben geroepen. In dat geval wordt twijfelachtig of opi-
nieonderzoek wel een betrouwbaar fundament kan zijn voor de beleidsvorming
van de staat. Daarom is voor dit proefschrift een cruciale vraag of inen in opinie-
onderzoek daadwerkelijk een authentieke eigen mening meet, of slechts een echo
van de heersende publieke opinie.

Eén der eersten die schreef over publieke opinie, was Tocqueville. Volgens
hem zijn in een democratische gemeenschap mensen minder dan in een aristocra-
tie geneigd af te gaan op de deskundigheid en het oordeel van anderen, omdat
iedereen gelijk is. "[T]his very resemblance gives them almost unbounded confi-
dence in the judgment ofthe public; for it would seem probable that, as they are all
endowed with equal means ofjudging, the greater truth should go with the greater
number."'S Wie een afwijkend standpunt inneemt, staat al snel volledig alleen, en
zal gaan twijfelen aan de juistheid van zijn eigen mening. Daarom gaat er grote
druk uit van de publieke opinie.

"In aristocratieën hebben mensen vaak een grootsheid en kracht van zichzelf. Als zij
zich in een situatie bevinden waarin zij van mening verschillen met de meerderheid
van hun landgenoten, trekken zij zich terug in hun eigen kring, waar zij elkaar steu-
nen en troosten. Dit is niet het geval in een democratie. Daar lijkt publieke instem-
ming welhaast even noodzakelijk als de lucht die men ademt, en leven met een me-
ning die niet overeenstemt met die van de meerderheid, staat welhaast gelijk aan niet
leven. De meerderheid hoeft geen wetten te gebruiken om degenen die niet denken
zoals zijzelf tot een andere mening te dwingen. Publieke afkeuring is genoeg. Een ge-
voel van hun eenzaamheid en onvermogen zal hen bevangen en doen wanhopen.

Steeds wanneer de sociale condities gelijk zijn, drukt de publieke opinie met enorm
gewicht op de geest van elk individu; zij omringt, stuurt en drukt op hem. Dit komt
veel meer door de inrichting van de samenleving als zodanig dan door haar politieke
wetten. Naarmate alle mensen meer op elkaar lijken, voelt ieder zich steeds zwakker
tegenover allen. Omdat hij niets kan ontdekken dat hem boven anderen doet staan en
van hen onderscheidt, wantrouwt hij zichzelf zodra ze hem aanvallen. Niet alleen
wantrouwt hij zijn kracht, maar hij gaat zelfs twijfelen aan zijn recht, en hij komt zeer
dicht bij toegeven dat hij ongelijk heeft wanneer de (grote) meerderheid dat zo zegt.
De meerderheid hoeft hem daartoe niet te dwingen; zij overtuigt hem.

Hoe ook de machten in de democratische samenleving zijn georganiseerd en in
evenwicht worden gehouden, het zal altijd zeer moeilijk zijn om te geloven wat
wordt verworpen door de massa, of te belijden wat zij veroordeelt. Deze omstandig-
heid is buitengewoon gunstig voor de stabiliteit van opinies. Wanneer een mening
wortel heefr geschoten bij een democratisch volk, en zich heeft gevestigd in de gees-
ten van de grote meerderheid, blijfr deze vervolgens uit zichzelf en zonder inspan-
ning voortbestaan omdat niemand hem aanvalt. Zij die hem aanvankelijk nog ver-

i5. Tocqueville, boek II, p. io.
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wierpen als onjuist zien deze uiteindelijk als de algemene mening, en zij die in hun
hart deze mening nog steeds afwijzen, verbergen hun afkeuring; ze waken ervoor
niet verzeild te raken in een gevaarlijk en nutteloos conflict."16

Tocqueville geeft hiermee een vroege omschrijving van effecten die tegenwoordig
bekend staan als het zwijgspiraal- en het bandwagon-effect. Het zwijgspiraaleffect
is verbonden met de naam van de Duitse wetenschapper Elisabeth Noelle-Neu-
man. Volgens haar monitoren mensen voortdurend hun omgeving om te kijken
welke opinies de instemming van de omgeving hebben, en welke leiden tot isolatie.
Zij hebben als het ware een quasi-statistisch zintuig dat de geringste verandering
op dit gebied al registreert. Wie denkt dat zijn mening aansluit bij de heersende op-
vatting of de trend in de publieke opinie, zal eerder geneigd zijn z'n mening in de
openbaarheid te brengen dan wie denkt dat zijn mening tot een minderheid be-
hoort ofaanhang verliest. De laatste zal zwijgen. Zo ontstaat een neerwaartse spi-
raal, want hierdoor komt zijn mening nog minder vaak voor, waardoor nog meer
mensen de indruk krijgen dat hun mening niet aansluit bij de publieke opinie,
waardoor nog meer mensen zwijgen, enzovoort. De media spelen bij dit alles na-
tuurlijk een belangrijke rol; zij kunnen een dergelijke zwijgspiraal in gang zetten of
voeden. Het bandwagon-effect gaat uit van hetzelfde idee, maar postuleert precies
het omgekeerde: mensen horen graag bij de winnende groep, en zullen daarom
hun mening aanpassen aan die van de winnende partij.'~

Hoe plausibel deze effecten op het eerste gezicht ook mogen schijnen, het
blijkt in empirisch onderzoek moeilijk ze aan te tonen. Uit een meta-analyse van
studies naar de zwijgspiraal concluderen Glynn, Hayes en Shanahan dat er een
weliswaar statistisch significant, maar slechts erg klein verband bestaat tussen de
perceptie van steun voor de eigen mening en de bereidheid de eigen mening te ui-
ten.'8 Grote verbazing mag dit overigens niet wekken. Stel dat angst voor isolatie
werkelijk zo alomtegenwoordig zou zijn, dan zou een minderheidsstandpunt
nooit kunnen uitgroeien tot meerderheidsstandpunt. Maar dat is nu juist wat de
praktijk steeds weer laat zien. Opinies zijn niet zo stabiel en ongecontesteerd als
Tocqueville meende dat ze in democratische samenlevingen zijn.

Zwijgspiraal- en bandwagon-effecten veronderstellen dat men een goede waarne-
ming meent te hebben van de publieke opinie over een gegeven onderwerp. Dat is
doorgaans het geval bij verkiezingen, omdat deze worden voorafgegaan door ver-
kiezingspolls die redelijk betrouwbaar zijn. Maar wat als dat soort opiniepeilingen
er niet zijn? Noelle-Neuman gaat er vanuit dat mensen goede voelhorens hebben

i6. Tocqueville (1990), p. zi7~8 (eigen vertaling).
i7. Overigens is in onderzoek naar het bandwagon-effect nog een derde effed gevonden dat op
geaggregeerd niveau het effect weer enigszins teniet doet, namelijk het underdog-effect.
t8. Glynn, Hayes en Shanahan (t997).
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voor het heersende opinieklimaat, een soort zesde zintuig. Dit is natuurlijk een
aanvechtbare veronderstelling. Kunnen mensen bij gebrek aan `objectieve' gege-
vens werkelijk goed inschatten wat hun medeburgers vinden? Ze blijken zich nog-
al eens te vergissen. Men spreekt dan van pluralistic ignorance. Dit is het verschijn-
sel dat mensen wat in werkelijkheid slechts de mening van een minderheid is,
percipiëren als de mening van de meerderheid (of omgekeerd). Een verklaring
voor deze onjuiste waarneming kan liggen in processen van cognitieve dissonan-
tíe; het individu sluit zich afvoor het gegeven dat velen er anders over denken dan
hijzelf, omdat dit als bedreigend wordt ervaren. Een andere verklaring is het ver-
schijnsel dat men de eigen mening zo vanzelfsprekend kan vinden, dat men ervan
uitgaat dat anderen deze mening ook zijn toegedaan. Wanneer dat feitelijk niet zo
is, spreekt men van valse consensus. Uiteraard neemt de neiging tot een dergelijke
overschatting van consensus af naarmate er meer gegevens in de publieke sfeer
zichtbaar zijn over de `werkelijke' opinieverdeling.'9

Stel dat men meent te weten hoe het publiek denkt over een onderwerp, heeft
deze informatie dan langs de cognitieve route invloed op de eigen mening? Dat is
de vraag die centraal staat in het boek Impersonal Influence van Diana Mutz uit
1998. De term `impersonal' geeft aan dat het haar gaat om beïnvloeding door dat
anonieme personage genaamd `het publiek'. Kort samengevat zijn er volgens Mutz
drie mogelijke redeneer-processen die mensen kunnen volgen:

~ strategische overwegingen. Dit is het verschijnsel dat mensen hun voorkeur
afstemmen op de voorkeur van het collectief, vanuit de welbewuste bereke-
ning dat hen dat uiteindelijk het meeste utiliteit oplevert. Het bekendste hier-
van is strategisch stemmen (zie hoofdstuk a)

~ de `consensus heuristic'. Dit is het verschijnsel dat als de duidelijke meerder-
heid x vindt, men concludeert dat dit waarschijnlijk de juiste of ineest intelli-
gente keus zal zijn, en men zich daar dus het beste bij kan aansluiten. "5o mil-
lion Americans can't be wrong!"

~ het `cognitive response mechanism'. Dit is het verschijnsel dat wie constateert
dat veel mensen een andere mening hebben dan hijzelf, zal trachten te beden-
ken welke argumenten die mensen kunnen hebben bewogen tot die andere
mening. "By rehearsing these arguments, people engage in a process of self-
persuasion whereby their own attitudes move in the direction of the argu-
ments that have been primed by others' views, arguments that would not
otherwise have come to mind."ZO Natuurlijk hoeft een dergelijke zelfovertui-
ging niet op te treden. Men kan ook besluiten dat men ondanks de geactiveer-
de tegenargumenten blijft vasthouden aan het eigen standpunt.

19. Zie voor een meta-analyse naar het false consensus effed Mullen et al (i985).
20. Mutz (1998), p. 212.
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De eerste twee processen blijken vrij zeldzaam. Strategische overwegingen komen
alleen voor bij de zeer geïnformeerde en politiek geïnvolveerde elite, terwijl de
`consensus heuristic' alleen voorkomt als het kennisniveau en~ofde betrokkenheid
bij het onderwerp in kwestie juist extreem laag zijn. In de bulk van de gevallen
treedt het derde proces op. Het deel der bevolking dat het meest vatbaar is voor dit
mechanisme, is de grote middengroep. "These people will possess the minimal le-
vels of information necessary to rehearse cognitive responses, yet they will be not
so involved as to be precommitted to particular views."''

A1 met al blijken mensen dus niet gedachteloos achter de publieke opinie aan
te hollen, en voorzover zij zich laten overtuigen door de publieke opinie, verloopt
dit meestal via een informationeel-rationeel proces. Het gaat om de (veronderstel-
de) argumenten van tegenstanders. Bovendien, mensen kílnnen zich daardoor la-
ten overtuigen, maar dat hoeft niet. In de wetenschap is de idee van almachtige
media dan ook al decennia geleden verlaten. In i949 concludeerde Berelson reeds
op basis van diverse onderzoeken over massacommunicatie dat `[s]ome kinds of
communication on some kinds ofissues, brought to the attention ofsome kinds of
people under some kinds ofconditions, have some kinds of effects."22 Verbazing-
wekkend is dit niet. Als mensen elkaar in de persoonlijke communicatie trachten
te overtuigen, vindt niemand het vreemd als de één zegt dat hij met belangstelling
kennis heeft genomen van de standpunten van de ander, maar alles afwegende
toch vasthoudt aan zijn eigen mening. Er is geen reden waarom ten aanzien van
een fictief personage genaamd `het publiek' opeens andere wetten zouden gelden.
Er is geen reden waarom hier opeens - vanwege bijvoorbeeld sluwe manipulaties
van spindoctors of de angst geïsoleerd te raken - mensen als vanzelf de standpun-
ten van de media zouden overnemen. Sterker nog, groepsconformistisch gedrag
valt juist eerder in kleine face-to-face gezelschappen te verwachten dan in de on-
persoonlijke communicatie tussen massamedium en consument.2j

Desondanks geloven veel mensen dat de massamedia grote invloed hebben op
wat mensen vinden. Dat geeft aanleiding tot het beschrijven van nog één psycholo-
gisch mechanisme: het zogenaamde derdepersoon effect. Dit houdt in dat de
meeste mensen denken dat de massamedia een relatief grote invloed hebben op
anderen, maar dat zijzelf relatief ongevoelig zijn voor de invloed van massamedia.
Men denkt bijvoorbeeld zelf redelijk resistent te zijn tegen kwalijk nieuws over et-
nische minderheden, tegen teveel seks en geweld op televisie, tegen propaganda
van de overheid voor haar beleid, tegen vooringenomen berichtgeving van de link-

2I. Opgemerkt zij dat één en ander geheel consistent is met het RAS-model van Zaller voor opi-

nievorming, dat in hoofdstuk y aan de orde komt.
iz. Aangehaald in De Boer en Brennecke (zoo3), p. z7.
a3. Het misschien wel meest geciteerde experiment dat het bestaan van groepsdruk en dwang tot

conformisme zou hebben aangetoond, te weten Asch (1951) was juiste experiment dat plaatsvond

in een kleine groep.
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se media, maar anderen zijn waarschijnlijk minder goed bestand tegen dit soort
nieuws... (en dus moet er worden ingegrepen om dit een halt toe te roepen!). Het
bestaan van dit effect is empirisch overtuigend aangetoond.~ Tot welke vreemde
effecten één en ander kan leiden, blijkt bijvoorbeeld uit een analyse van King en
Schudson van de `strange case of Ronald Reagan's "popularity".'z5 Al zeer snel na
zijn verkiezing domineerde in de media het beeld van Reagan als `The great com-
municator', een geliefde president met een teflonachtig vermogen niet geraakt te
worden door politieke tegenslag. Zelfs democraten moesten toegeven dat Reagan
het volk aan zijn zijde had. Het vreemde is echter dat uit de opiniepolls steeds weer
bleek dat de approval-ratings voor Reagan tezelfdertijd heel laag waren. Geen pre-
sident heeft in de eerste twee jaar van zijn termijn zo slecht gescoord. Hoe kon het
dat desondanks Reagan in de media werd voorgesteld als een zeer populaire presi-
dent? Eén van de oorzaken is een derdepersoon effect. [T]he press consistently
exaggerated Ronald Reagan's popularity in his first years in office in part because
of an ardent, if cynical, beliefamong Washington insiders that anyone who looked
and sounded as good on television as Reagan did must be popular."i6 Overigens
werpt het derdepersoon effect een interessant licht op de grote aandacht van poli-
tiek en media voor beeldvorming. Is Nederland nu wel ofniet getransformeerd tot
mediacratie? Kleinnijenhuis' onderzoek lijkt op dat gebied gerust te stellen: het
valt wel mee met de feitelijke invloed van media op de politieke agenda (zie het vo-
rige hoofdstuk). Maar wellicht gaat het hier niet om. Wellicht moeten we veeleer
kijken in hoeverre spelers in het politiek-journalistieke complex hun gedrag laten
beïnvloeden door hetgeloof dat de media een grote invloed hebben. Het beeld zou
dan wel eens minder positief kunnen zijn...

4 WAARNEMING VAN DE PUBLIEKE ERVARING

Mensen hollen dus niet achter de publieke opinie aan. Ze blijven zelf nadenken.
Men zou nu in de verleiding kunnen geraken te concluderen dat mensen in hun
politieke standpunten dus uitgaan van hun eigen levensomstandigheden, proble-
men, belangen en wensen. Dat blijkt echter niet het geval. Uit de onderzoeksresul-
taten van Mutz en anderen blijkt dat:

z4. Zie voor een meta-analyse van het empirisch onderzoek Perloff (i993). Wat de psychologische
oorzaken zijn van dit effect, is niet helemaal duidelijk. Sommige verklaringen zijn cognitief van aard.
Mensen zouden redeneren op basis van amateur-mediakennis over de overtuigende kracht van met
name televisiebeelden enlof onvoldoende inzicht hebben hun eigen manipuleerbaarheid. Andere
verklaringen zijn motivationeel van aard. Het zou psychologisch gerieflijk zijn te geloven in de eigen
weerbaarheid tegen persuasieve communicatie. Mensen hebben behoefte aan het idee dat zij hun
omgeving controleren (en niet andersom) en willen hun gevoel van eigenwaarde beschermen. Het is
heel goed mogelijk dat de verschillende mechanismen tegelijkertijd optreden.
z5. Zoals de ondertitel van hun artikel luidt.
z6. Schudson en King (i995), p. t7, accentuering in origineel.
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~ de eigen ervaringen nauwelijks van invloed zijn op het oordeel hoe het gaat
met de gemeenschap als geheel (de `publieke ervaring'). Hoe bijvoorbeeld
iemands eigen financieel-economische situatie is, beïnvloedt nauwelijks zijn
oordeel over de toestand van de economie van het land als geheel;

~ oordelen over de politiek en wat zij zou moeten doen, nauwelijks gebaseerd
zijn op de eigen ervaringen, maar vooral op het oordeel over hoe het gaat met
de gemeenschap als geheel. Als een kiezer bijvoorbeeld meent dat het met de
economie van het land als geheel slecht gaat, is de kans veel groter dat hij tégen
de regering zal stemmen, dan wanneer het deze kiezer weliswaar zelf financi-
eel-economisch slecht vergaat, maar hij meent dat het met de economie van
het land als geheel goed gaat.

Mutz spreekt van een `compartimentalisering' van de oordeelsvorming. Mensen

lijken een splitsing aan te brengen tussen het oordeel over de eigen leefsituatie en

het oordeel over de situatie van de gemeenschap als geheel. En hun politieke oor-
deelsvorming vindt plaats in het tweede compartiment; zij is vooral gebaseerd op

de (collectieve) voorstelling van `de stand van het land'. Natuurlijk geldt dit alleen

als men uberhaupt een voorstelling van het geheel meent te hebben. De intensiteit

van de verslaggeving over onderwerp x is daarin uiteraard een belangrijke factor.

Maar áls de informationele condities inderdaad zodanig zijn dat men zich een

(niet noodzakelijkerwijs correct) beeld kan vormen, treedt deze splitsing op. De

neiging om de eigen ervaring en mening te projecteren op die van anderen (zoals

bij valse consensus) wordt dan overvleugeld door de waarneming van het collec-
tief. "[O]ne might consider this a quite rational distinction for people to make:

Since one's own experiences are highly unlikely to be representative ofthe larger

society, they are usually discounted when forming impressions of large-scale col-

lectives."Z'
Dit betekent dat persoonlijke omstandigheden in eerste instantie politiek niet

relevant zijn. Hoe vanzelfsprekend het ook mag lijken dat mensen in hun politieke
attitudes uitgaan van hun eigenbelang, er is nauwelijks empirische steun gevonden
voor deze veronderstelling. Op basis van tientallen onderzoeken, concluderen
Sears en Funk dat "self-interest ordinarily does not have much effect on the mass
public's political attitudes [...] the general public thinks about most political is-
sues, most of the time, in a disinterested frame of mind."z8 Er is slechts één uitzon-
dering op deze regel, namelijk als het specifiek over belastingverhoginglverlaging
gaat. Alleen dan is zo volstrekt ondubbelzinnig welk persoonlijk belang er op het
spel staat, dat dit een rol begint te spelen in het politieke oordeel. Dit is echter de

z7. Mutz (i998), p. 67.
z8. Sears en Funk (i99o), p. i7o. Eigenbelang is hier bedoeld als eigenbelang op korte of middel-

lange termijn.
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uitzondering. Bij andere economische aangelegenheden werd het verband niet
aangetroffen, en evenmin bij niet-economische onderwerpen als rassenkwesties,
gezondheidszorg, dienstplicht etc.

Uit dezelfde onderzoeken blijkt tegelijkertijd wél ruime empirische evidentie
voor de veronderstelling dat de perceptie hoe het met de economie als geheel gaat,
invloed heeft op de oordelen over de zittende politici. De kiezer vraagt dus niet
`What have you done for me lately?' maar `What have you done for the nation as a
whole lately?' De praktijk toont dan ook regelmatig schijnbaar `irrationeel' stem-
gedrag. Mensen die weinig verdienen of werkloos zijn, stemmen toch op politici
die een beleid voorstaan dat - op zijn minst op korte termijn - hun financieel-eco-
nomische positie alleen maar schaadt. Het omgekeerde geldt voor mensen die veel
verdienen. Die willen nog wel eens zo `irrationeel' zijn tegen hun eigen portemon-
nee te stemmen door te kiezen voor een linkse partij. Ook bij niet-economische
onderwerpen blijkt het oordeel over het geheel van veel groter invloed op het poli-
tieke oordeel dan het eigenbelang. "It is headlines and ideology, not personal gain
and loss, that make the difference," aldus Lane.Z9

Wat is de verklaring voor deze uitkomsten? Het definitieve antwoord hierop
kan Mutz niet geven, maar zij zoekt het in de hoek van de attributie. Mensen zijn
geneigd persoonlijke omstandigheden vooral te beschouwen als resultaten van
persoonlijk handelen en omstandigheden in de directe leefomgeving, niet als het
resultaat van overheidsbeleid. Pas als een bepaalde conditie veel mensen over-
komt, wordt het waarschijnlijker dat deze het gevolg is van structurele fouten in
de samenleving enlof slecht beleid. Sears en Funk doen nog enkele andere sug-
gesties. Mogelijk zijn mensen zo gesocialiseerd dat zij hebben geleerd om, wan-
neer hen wordt gevraagd om een politiek oordeel, hun `politieke pet' op te zet-
ten. Zij hebben geleerd dan te kijken naar het algemeen belang en het
persoonlijke buiten beschouwing te laten.3o Een andere mogelijkheid is een ver-
schil in de wijze waarop wordt gedacht en gesproken over het politieke en het
persoonlijke. In het politieke discours worden complexe kwesties vaak geredu-
ceerd tot abstracte symbolen en metaforen als `welfare', `Watergate', 'Vietnam'.
Persoonlijke ervaringen daarentegen bestaan juist uit een reeks van afzonderlij-
ke gebeurtenissen die zich niet gemakkelijk laten generaliseren. "If personal ex-
perience is morselized and political dialogue is coded in abstract terms, the two
should tend to be cognitively compartmentalized. The personal and political
worlds would simply be in different cognitive realms [.. .] no general belief sys-
tem connects the two realms, and personal experience rarely gets related to more

29. Lane (aoo3), p. 76i.
30. Daarmee is overigens niet gezegd dat dit altijd tot nobele oplossingen leidt. Misschien acht
men het wel in het algemeen belang de doodstraf weer in te voeren, of alle buitenlanders het land
uit te zetten.
3i. Sears en Funk (i99o), p. i7o.
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general symbols."3~ Beide suggesties komen dus neer op een soort cognitieve
compartimentalisering.

Hebben persoonlijke omstandigheden dan nooit invloed op het politieke oor-
deel? Nee, zo is het ook weer niet. De hamvraag is wanneer persoonlijke omstan-
digheden worden gepolitiseerd. Wanneer promoveert iets van persoonlijk pro-
bleem tot politiek probleem? En wat is hierin de rol van de media? Enerzijds
hebben de media het vermogen om door een voortdurende stroom aan informatie
over `de stand van het land' de politieke oordelen van mensen te vervreemden van
hun eigen levensomstandigheden. Zij kunnen het persoonlijke depolitiseren. An-
derzijds kunnen media juist zichtbaar maken dat bepaalde problemen niet enkel
persoonlijke omstandigheden zijn, maar dat veel mensen in hetzelfde schuitje zit-
ten. Daarmee worden het dus collectieve problemen die van invloed zijn op politie-
ke attitudes. De conclusie: "[I]t is only when mediacoverage of the impersonal
world coincides with personal experience that these experiences appear to take on
additional political significance."3~

De cruciale variabele wordt hiermee de kwaliteit van deze mediavoorstelling,
dat wil zeggen, de mate waarin zij recht doet aan de empirische realiteit. Zoals be-
kend laat die kwaliteit nogal eens te wensen over. Het beeld van de samenleving dat
in de publieke sfeer wordt gedissemineerd, is niet zelden vertekend door de focus
van de media op het nieuwe, het andere, het mediagenieke, en haar algemene nei-
ging tot uitvergroting van alles wat verkeerd gaat. De klacht over de negativity bias
van de media wordt breed gehoord en kent ook empirische steun.33 En jawel, wat
blijkt, als men burgers in opinieonderzoek vraagt naar de eigen economische situa-
tie of de eigen ervaring met bijvoorbeeld publieke voorzieningen, dan oordelen zij
vrijwel altijd positiever dan als hun oordeel wordt gevraagd over hetzelfde onder-
werp met betrekking tot de gemeenschap als geheel. Neem onderstaand overzicht
van Eurobarometergegevens voor Nederland. In dat onderzoek wordt regelmatig
gevraagd: "Hoe zijn uw verwachtingen voor het komende jaar: zal [jaar] beter,
slechter of hetzelfde zijn als het gaat om de economische situatie in Nederland?"
Dezelfde vraag werd ook gesteld voor de financiële situatie in het eigen huishou-
den. Zie de figuur voor de resultaten. In alle jaren (behalve i997) blijkt men posi-
tiever over de eigen situatie dan over de economie van Nederland als geheel. Bo-
vendien blijkt het oordeel over de economíe als geheel veel sterker onderhevig aan
fluctuaties dan het oordeel over de eigen situatie.

3z. Mutz (i998), p. i52.
33. Zie bijvoorbeeld Patterson (i993), p- Zo voor de VS en Kleinnijenhuis (zoo3), p. r74, voor Ne-
derland.
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Soortgelijke resultaten presenteert Mutz voor de Verenigde Staten. Steeds is het pa-
troon: "I'm doing better than we are."34 Het verschijnsel beperkt zich evenmin tot
economische onderwerpen. Het treedt ook op bij een onderwerp als zorg. In een
enquête die het SCP verrichtte ten behoeve van het Sociaal en Cultureel Rapport
Zoo2, zeiden meer mensen dat de kwaliteit van de medische zorg de laatste vijf jaar
is achteruitgegaan dan dat deze vooruit is gegaan. Maar tegelijkertijd waren dege-
nen die zélf recent persoonlijke ervaringen hadden opgedaan met de zorg redelijk
positief. Een verklaring voor deze discrepantie zou volgens het SCP kunnen liggen
in de negatieve berichtgeving over lange wachtlijsten, hoge werkdruk, lage salaris-
sen. "Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het oordeel van de bevollcing
over zorg en onderwijs positiever uitvalt, naarmate de vraag in de enquête meer in-
speelt op de concrete ervaring die zij met de voorziening heeft. Over de ontwikke-
ling van de kwaliteit van zorg en onderwijs kunnen mensen zich moeilijk een oor-
deel vormen en de antwoorden op dat soort vragen worden ingegeven door hearsay.
Gaat het over de kwaliteit zoals die momenteel wordt geleverd, dan gaan de mensen
te rade bij hun eigen recente ervaring en valt het oordeel veel positiever uit."35

Overigens zij hierbij aangetekend dat de frequentie waarmee mensen hun eigen
omstandigheden steeds weer positiever inschatten dan het geheel, reden is voor eni-

34. Mutz (1998), p.131.

35- SCP (zoo2c), p. 5415.
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ge achterdocht. Geven mensen wel een goed beeld van hun eigen leven? Media mo-
gen dan lijden aan een negativity bias, burgers hebben wellicht last van een positivity
bias. Er zijn volgens Mutz nogal wat aanwijzingen dat mensen geneigd zijn hun eigen
situatie erg optimistisch in te schatten, bijvoorbeeld om het eigen ego te beschermen
tegen gevoelens van incompetentie. "Although it might initially seem strange that ci-
tizens would separate their personal and social judgements, in fact this separation il-
lustrates the interplay of two basic psychological motivations that guide the formati-
on ofpersonal beliefs: the desire to have correct beliefs about the world and the desire
to preserve personally comforting illusions about oneself and the environment."36
De empirische bevindingen kunnen worden samengevat in onderstaand model.
Daarin is welbewust een parallel getrokken tussen het onderscheid in private en pu-
blieke sfeer en de compartimentalisering in de politieke oordeelsvorming. Mogelijk
heeft die zelfs een substratum in gescheiden mentale processen.

Compartiment i

Informatiebron: private sfeer

. waarneming eigen ervaring
~ opinie over eigen ervaring

i
i
i
~ belastingen ~

Compartiment a

Informatiebron: publieke sfeer

. waarneming collectieve ervaring

. waarneming publieke opinie

1
Politiek oordeel

Concluderend, politieke oordelen worden vooral gevormd door de waarneming van
de publieke ervaring. Ondanks de retoriek over calculerende burgers, gedragen bur-
gers zich gemiddeld genomen niet wezenlijk anders dan vertegenwoordigers van de
staat: zij baseren hun oordeel op informatie over hoe het de gemeenschap als geheel
vergaat, en op hun inschatting wat (dus) goed is voor die gemeenschap als geheel (en
wat dus aangemerkt zou kunnen worden als het algemeen belang of de algemene
wil. ) Natuurlijk is het heel goed mogelijk dat de kwaliteit van informatie ofafweging
beroerd is, dat men uitgaat van volstrekt vertekende beelden en dramatische rede-
neerfouten maakt. Dat doet echter niet afaan de fundamentele gelijkenis.

Mogelijk klinkt deze conclusie voor sommigen al te rooskleurig of zelfs naïef.
Twee opmerkingen hierbij. Ten eerste de kanttekening dat we deze uitkomst niet
moeten verabsoluteren. `De' burger bestaat niet. Theorieën als de bovenstaande
verklaren nooit ioo procent van de variantie in politieke oordelen, hooguit een be-
perkt deel daarvan. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat er spra-
ke is van significante effecten op geaggregeerd niveau, en dat bovenstaande theorie

36. Tyler en Lavrakas ( t985), p. t45, aangehaald in Mutz (t998), p. t3o.
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het empirisch beter (of minder slecht) doet dan andere theorieën. Simpel gezegd:
er zijn waarschijnlijk minder burgers die passen in het beeld van de burger als lou-
ter gemotiveerd door het naakte eigenbelang dan burgers die passen in het beeld
van de burger als amateur-politicus. Ten tweede: waarop is eigenlijk het idee geba-
seerd dat burgers alleen maar naar hun eigenbelang zouden kijken? Dat zij geen
oog zouden hebben voor de belangen van anderen? Waarom zouden zij zich niet -
net als de staat- betrokken kunnen voelen bij het lot van de politieke gemeenschap
als geheel? Zeker naarmate met de opkomst van massamedia dat geheel steeds in-
dringender de huiskamer wordt binnengebracht, is het onwaarschijnlijker dat
burgers zich daaraan niets gelegen zouden laten liggen. Net zomin als politici een
nobele menssoort is die alleen maar oog heeft voor het algemeen belang, zijn bur-
gers een egoïstische menssoort die alleen oog heeft voor het eigenbelang.

Eén en ander impliceert dat plotselinge omslagen in de publieke opinie aller-
minst hoeven te duiden op plotselinge veranderingen in de reële omstandigheden
van het leven der burgers. Zij zullen veeleer het gevolg zijn van plotselinge omslagen
in de wijze waarop de Nederlandse samenleving wordt voorgesteld. Voorzover er
tussen zomer aool en zomer Zooz sprake was van een plotselinge omslag in de alge-
mene tevredenheid van Nederlanders met de Paarse regering, mag dit dus niet wor-
den begrepen als een werkelijke verandering in de tevredenheid van burgers met hun
eigen leven. Er was veeleer sprake van een plotselinge voorstelling van massale onvre-
de. Had deze voorstelling enig substratum in de werkelijkheid? Ofwas het een `simu-
lacrum popular movement'?37 In wezen maakt dat geen verschil. Het beeld is er nu
eenmaal, en dat bepaalt het politieke oordeel. Het enige dat men kan zeggen is dat áls
er sprake was van daadwerkelijke onvrede bij individuele burgers, deze in slechts een
paar maanden tijd verhuisde van compartiment I naar compartiment a. Plots waren
onvrede over buitenlanders en de kwaliteit van publieke voorzieningen geen per-
soonlijke idiosyncrasieën meer, maar breed gedeelde maatschappelijke frustraties.

5 OPINIEONDERZOEK VOOR STAAT EN BURGERS

Wat betekent dit alles voor het betoog over staat en opinieonderzoek? Antwoor-
den die burgers in opinieonderzoek geven, blijken niet zondermeer een afspiege-
ling te zijn van de problemen die burgers in hun eigen leven ervaren, en zijn ook
niet zondermeer een vertaling van hun directe eigenbelang. Voor de beleidsmaker
is dit een probleem. Beleid dat gericht is op het verbeteren van de reële condities
van burgers, zal toch moeten aansluiten op de problemen die burgers ervaren in
hun eigen leven, en de wensen die zij hebben voor hun eigen leven. Dat veel burgers
hun politieke opvattingen laten beïnvloeden door hun waarneming van de proble-
men van anderen is uiteraard sympathiek en prijzenswaardig. Het doet alleen af-

37. De term is van Smith (i998).
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breuk aan de bruikbaarheid van deze opiniegegevens als input voor de beleidsvor-
ming, omdat hierdoor de vertekeningen van hun informatiebronnen kunnen gaan
doorklinken in de antwoorden. Nader bepaald, hun antwoorden zullen worden
beïnvloed door de voorstelling van de (politieke) realiteit in de nieuwsmedia. Na-
tuurlijk, sommige burgers kunnen desondanks een haarscherpe blik hebben op de
werkelijke stand van het land, en een zeer wijs oordeel vellen over wat te doen. (Ze
zouden bij wijze van spreken zo bij de staat kunnen gaan werken... ) Het probleem
is alleen dat bij veel onderwerpen deze welingelichte groep slechts een (kleine)
minderheid van de totale steekproef uitmaakt.

Gelukkig kan dit probleem worden opgelost. Wat de beleidsmaker moet
doen, is proberen te achterhalen wat zich bevindt in compartiment i, en oordelen
die zijn geworteld in compartiment z negeren. Concreet: de beleidsmaker moet in
opinieonderzoek expliciet vragen naar het oordeel over het eigen leven en omstan-
digheden in de eigen leefomgeving. Eventueel kan hij ook nog vragen in hoeverre
men verschillende beleidsalternatieven gezien de eigen situatie wenselijk acht.
Maar het heeft - voor de beleidsvorming - geen zin te vragen naar wat respon-
denten denken dat de problemen en wensen van anderen of de gemeenschap als
geheel zijn. Als het erom gaat de werkelijke problemen van burgers aan te pakken,
levert een vraag naar `de veiligheid van de eigen straat of wijk' wél relevante be-
leidsinput op, maar een vraag naar `de veiligheid in Nederland' niet. (Voor alle
duidelijkheid: het antwoord op die laatste vraag kan wél relevant zijn als het erom
gaat een inschatting te maken van het draagvlak voor bepaalde voorgenomen be-
leidsmaatregelen. We bevinden ons dan echter niet op het terrein van de beleids-
vorming, maar op dat van de communicatie. Het onderzoek levert dan een indica-
tie op in hoeverre het gewenst en noodzakelijk is aan burgers uit te leggen waarom
het beleid in kwestie volgens de staat wel degelijk hun verlichte belangen dient. )

Overigens is het wel verstandig hierbij de waarschuwing van Mutz ter harte te
nemen. Uit dergelijk onderzoek zou wel eens onveranderlijk kunnen blijken dat
mensen reuze tevreden zijn met hun leven. Dus waarom zouden we daaraan iets
veranderen? Het gevaar ontstaat zo dat misstanden blijven voortbestaan. Mutz:
"Living in a perpetual state of "I'm doing better than we are" is a perfect formula
for a quiescent public that willingly surrenders the reins ofpolitical authority to its
leaders [...] A model of mass political behavior drawing strictly on personal-level
assessments rather than national ones would promote the status quo... "38 Op zich
heeft zij hier een punt. Anderzijds betekent het mogelijk optreden van een positivi-
ry bias niet dat vragen naar de persoonlijke levensomstandigheden uitsluitend
non-informatie opleveren. Als 8o procent zegt tevreden te zijn met het huidige le-
ven, maar vorig jaar was dat nog 85 procent, en het jaar daarvoor nog 9o procent,
dan is er echt wel iets aan de hand. En als 9o procent zegt tevreden te zijn met de

38. Mutz (i99g), p.131.
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kwaliteit van het onderwijs aan zijn kinderen, maar slechts 6o procent over de vei-
ligheid in zijn buurt, kan men gerust stellen dat veiligheid voor burgers een grote-
re zorg is dan de kwaliteit van het onderwijs. Anders gezegd, gepaste achterdocht
ten aanzien van het absolute niveau van de cijfers is op zijn plaats, maar het relatie-
ve niveau is wel degelijk betekenisvol.

Er is nog een ander belangrijk punt dat naar aanleiding van voorgaande moet
worden gemaakt. Tot aan deze bladzijde heb ik alleen geschreven over gebruik van
opinieonderzoek door de staat. In een representatieve democratie is er voor zulk
onderzoek echter nog een tweede doelgroep. Opinieonderzoek kan ook nuttig zijn
voor burgers die in hun politieke meningsvorming verder willen kijken dan uit-
sluitend hun onmiddellijke eigenbelang en ook het algemeen belang willen mee-
wegen (en zich dus enigermate identificeren met de positie van de staat.) Waaróm
die burgers daarvoor kiezen? Misschien voelen zij zich wel betrokken bij het lot
van anderen... Of misschien denken zij dat rekening houden met anderen goed is
voor het welvaren van de politieke gemeenschap als geheel, en dus getuigt van
welbegrepen eigenbelang... De exacte reden doet er niet toe. Waar het om gaat is
dat deze burgers klaarblijkelijk een zodanig reflexief vermogen hebben ontwikkeld
dat zij zich inleven in de positie van anderen, en rekening wensen te houden met de
belangen van anderen in hun meningsvorming over `wat te doen'. In termen van
Rousseau: hun individuele wil is mede afhankelijk van hun conceptie van de alge-
mene wil. Deze meer gereflecteerde afweging kunnen zij uiteraard alleen maken als
zij de opvattingen van hun medeburgers kennen. Waar die vandaan te halen? Om-
dat de beelden in de nieuwsmedia vertekend kunnen zijn, valt te betogen dat het
vanuit het oogpunt van volkssoevereiniteit wenselijk is als de staat burgers regel-
matig voorziet van valide, betrouwbare en representatieve informatie over de rele-
vante opinies van hun medeburgers, bijvoorbeeld door de resultaten van opinie-
onderzoek te verspreiden in de publieke sfeer. Dergelijk opinieonderzoek is een
democratische service aan de burgers. Hierdoor kunnen zij hun mening baseren op
representatieve waarnemingen van wat hun medeburgers `echt' vinden, in plaats
van twijfelachtige claims hierover door politiek belanghebbenden ofmogelijk ver-
tekende beelden in de nieuwsmedia.

Dat zou een mooie service zijn... Alleen, nu dreigt het gevaar van circulariteit.

Immers, als het gaat om problemen voorbij de eigen leefomgeving, baseren die me-

deburgers nu juist (voor een deel) hun opinies op diezelfde media die de betrokken

burger zo wantrouwt. Wat de schijn heefr van objectieve gegevens over wat de me-

deburgers `echt' vinden, is in feite een echo van de informatie in de media, en reïfi-

ceert daarmee de mogelijke vertekening. Hier ontstaat dus hetzelfde probleem als

zojuist werd beschreven over de bruikbaarheid van dergelijk onderzoek voor de

staat. De goedbedoelde dienstverlening wordt in feite een vorm van desinformatie.

De enige manier om hieraan te ontsnappen is dezelfde aanbeveling die enkele ali-

nea's terug reeds werd gedaan: beperk de `democratische dienstverlening' tot opi-

niegegevens over het eigen leven en de omstandigheden in de eigen leefomgeving.
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Tot slot, hebben we hier nu te maken met een nieuwe vuistregel voor opinieon-
derzoek ten opzichte van de vuistregel waarmee hoofdstuk z eindigde, namelijk dat
bij de beleidsvorming `responsiviteit voor opinieonderzoek wenselijker is naarmate
we sterker mogen veronderstellen dat meer informatie burgers niet zal brengen tot
een andere opinie'. Nee en ja. Nee, omdat er grote overlap is tussen beide vuistre-
gels. In beide gevallen gaat het om een informatietekort van de respondent dat ertoe
leidt dat de gerapporteerde mening niet bruikbaar is als input voor beleidsvorming.
Meningen over de `stand van het land' zijn immers veel vatbaarder voor informatie-
effecten dan meningen over de eigen situatie. Ja, omdat er in theoretische zin toch
een subtiel verschil is. De nu toegevoegde regel gaat niet alleen over informatie-ef-
fecten, maar beoogt ook te voorkomen dat de opinies die burgers rapporteren wor-
den `vertroebeld' door overwegingen die niet te maken hebben met het eigenbelang
en de eigen situatie. Ook in een situatie van volledige informatie kan deze - welis-
waar sympathieke - altruïstische mentaliteit ertoe leiden dat men een andere me-
ning rapporteert dan wanneer men enkel zou uitgaan van het eigenbelang en de
eigen condities. Maar dat laatste is nujuist waarop het beleid van de staat moet aan-
grijpen. Vanwege dit theoretische verschil kies ik ervoor om niet de ene regel in de
ander te doen opgaan, maar beide naast elkaar te hanteren en presenteren.39

E DE ZIEL DER NEDERLANDERS ANNO 2004

`Nederland is depressief. Zo zou men het Sociale en Culturele Rapport zoo4 van het
SCP kunnen samenvatten. Op 25 oktober Zoo4 verscheen de zestiende editie van
deze tweejaarlijkse studie naar de sociaal-culturele stand van het land. Ter gelegen-
heid van deze aflevering had het SCP tweeduizend Nederlanders laten enquêteren
over hun verwachtingen voor de toekomst. Als illustratie bij de voorgaande paragra-
fen wordt hieronder nader ingegaan op dit rapport en de verslaggeving daarover.

Zelden zal een opinieonderzoek zoveel publiciteit hebben gekregen als de ge-
noemde enquête van het SCP. Alle nieuwsmedia deden uitgebreid verslag en het

39. Is er een onderwerp denkbaar waarbij de twee vuistregels leiden tot verschillende aanbevelin-
gen over wat men wel of niet mag vragen? Mogelijk zijn leven- en doodkwesties als abortus en eu-
thanasie een kandidaat. Neem bijvoorbeeld de vraag: `Vindt u dat euthanasie plegen in Nederland
wel of niet makkelijker moet worden'. Uitgaande van de `informatieregel' levert deze vraag naar
euthanasiemaatregelen legitieme beleidsinput, omdat men hier geen effect mag verwachten van
verschillende niveaus van geïnformeerdheid (zie hoofdstuk z). Echter, uitgaande van de vuistregel
die in deze paragraaf is geïntroduceerd, is dit geen legitieme vraag. Het is namelijk denkbaar dat een
respondent zélf tegen is, maar meent dat de meerderheid vóór is, dit zwaar laat wegen in zijn ant-
woord en dus ook vóór antwoordt. Het is dus denkbaar dat het eigenbelang van een luidruchtige en
gepassioneerde minderheid in het opinieonderzoek wordt onderschreven door een meerderheid.
Kor[om, doordat sommige mensen geneigd zijn het oordeel van anderen mee te wegen, wordt on-
duidelijk in hoeverre de resultaten op dergelijke vragen een adequate weerspiegeling is van de dis-
tributie in eigenbelangen. Deze speciale uitzondering is echter te obscuur en theoretisch om in het
betoog verder aandacht aan te besteden.
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NOS- en het RTL4-journaal wijdden er lange items aan. Het rapport bevat dan ook
slecht nieuws. Nederlanders menen dat de samenleving hard achteruit is gegaan.
"De waardering voor de Nederlandse samenleving ligt op een lager niveau en is ook
sterk gedaald tussen i999 en zoo4. In i999 nog 7 als rapportcijfer, nu nog geen 5. De
bevolking verwacht niet in aoio ofZozo een veel hoger cijfer te kunnen geven."4o Ge-
lukkig staat hier goed nieuws tegenover: zo somber als de mensen zijn over de sa-
menleving, zo tevreden zijn ze over hun eigen leven. Van de Nederlanders is 8i pro-
cent zeer tevreden of buitengewoon tevreden met het eigen leven, terwijl slechts 4
procent daarmee niet zo tevreden is. Bovendien stijgt de lijn. Blijkens eerdere SCP-
enquetes ging de tevredenheid tussen 1999 en zooz omhoog. Reeds toen consta-
teerde het SCP dat de onvrede die er is, zich primair richtte op de samenleving als ge-
heel en op de politiek. Het SCP concludeert nu dan ook in de kop van haar
persbericht "Tevreden met het eigen leven, ontevreden met de samenleving."4~ Deze
tegenstelling noemt het SCP `opmerkelijk'. Het bureau heeft er niet echt een verkla-
ring voor.~ In een interview met NRCIHandelsblad zegt SCP-directeur Paul Schna-
bel: "[W] at me verraste was de afstand tussen de toch wel enorme tevredenheid met
het eigen leven en de constante negatieve beoordeling van de samenleving, de over-
heid en de toekomst." De verbazing klinkt ook door in de nieuwsmedia. Deze geven
vrijwel allemaal de tegenstelling een prominente plaats in hun berichtgeving4' en
voorzien deze veelal van kwalificaties als `opmerkelijk', `opvallend', `wonderlijk' of

40. Persbericht SCP, z5 oktober zoo4. Deze formulering wekt overigens de indruk dat er sprake is
van een longitudinale reeks van rapportcijfers voor de samenleving: in r999 werd nog een 7 geme-
ten, maar inmiddels zijn we afgezakt naar een 5. Een aantal kranten hebben het ook op deze manier
verslagen. (Bijvoorbeeld de Volkskrant: "...daarentegen daalde het rapportcijfer voor de Neder-
landse samenleving van zeven in r999 tot een vijf in zoo4" (26 oktober zoo4, pagina r3, hoofdredac-
tioneel commentaar) Wat echter in feite in de vragenlijst is gebeurd, is dat het SCP in zoo4 heeft ge-
vraagd aan de respondenten om met terugwerkende kracht een cijfer te geven voor r999. Helaas
bestaan er geen echte longitudinale gegevens over de subjectieve inschatting van `de stand van Ne-
derland' om de vergelijking te kunnen maken.
4r. Speelt in deze riante cijfers misschien een positivity bias een rol? Dat zou kunnen. Maar dan
nog blijven Nederlanders heel tevreden. Dat blijkt uit cijfers van de Eurobarometer, die het SCP
overigens niet noemt. Volgens de Eurobarometer lag in de periode r995 - zoo4 het aantal Neder-
landers dat zegt over het algemeen tamelijk of zeer tevreden te zijn met het leven dat zij leiden
steeds boven de 9o procent. Daarmee scoort Nederland gemiddeld zo'n io procent hoger dan het
totaal van de EU. (Zie Eurobarometers 42~ 43.1~ 44.z,47.1,49. 5z. 53~ 54.1~ 55.1. Sb.z~ 57~ 58. 60, 6z).
4z. Op pagina 73 merkt het SCP alleen op dat de kritiek op overheid en politiek mogelijk moet
worden begrepen uit de perceptie van de burger dat overheid en politiek en de verzorgingsstaat niet
dezelfde hoge kwaliteit kunnen leveren die hij in zijn persoonlijk leven inmiddels heeft weten te be-
reiken. Hiermee is de negatieve perceptie van de samenleving echter nog niet verklaard.
43. "Nederlanders vinden dat ze een aangenaam leven hebben, maar de samenleving deugt niet:"
(openingszin nieuwsartikel Parool, z5 oktober zoo4); "De meeste Nederlanders zijn tevreden met
hun eigen leven, maar vinden dat ons land er slecht voorstaat" (openingszin nieuwsartikel Alge-
meen Dagblad, z6 oktober zoo4); "Alleen van het eigen leven valt iets te maken" (kop artikel Volks-
krant, z6 oktober zoo4); "Onbekommerd en kwel" (kop column Marcel van Dam in Volkskrant, z8
oktober zoo4).
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`vreemd'.~ Volgens Telegraaf-commentator Lunshof is deze kloofzelfs onlogisch.4s
Hoe verbaasd moeten we nu echt zijn? Hebben we hier misschien te maken

met een schizofrene volksaard? Schreef niet Simon Carmiggelt reeds over die ty-
pisch Nederlandse houding van `het tevreden zijn op een ontevreden manier'? De
verklaring is eenvoudiger. Bezien door de bril van de vorige paragraaf wordt de ge-
constateerde tegenstelling volstrekt begrijpelijk. Men zou zich eerder juist kunnen
verbazen over het feit dat men de discrepantie zo verwonderlijk vindt. Vermoede-
lijk ligt aan die verwondering een conceptuele verwarring ten grondslag: men
doorziet niet dat een oordeel over de samenleving als geheel iets totaal anders is
dan het gemiddelde oordeel van haar leden over het eigen leven. Edoch:

~ vraagt men naar de kwaliteit van het eigen leven, dan vraagt men naar een
oordeel over feitelijke en directe ervaríngen ín de private sfeer. Dat mensen dit
oordeel vervolgens buiten beschouwing laten in hun oordeel over de gemeen-
schap als geheel, getuigt alleen maar van gezond statistisch inzicht;

~ vraagt men naar het oordeel over de samenleving als geheel, dan vraagt men
naar een oordeel over een symbolische voorstellíng in depublieke sfeer. Burgers
kunnen zich geen rechtstreeks oordeel vormen over de feitelijke en directe er-
varing van `het publiek' - dan zouden ze een persoonlijk bezoek moeten bren-
gen aan alle i6 miljoen Nederlanders. Ze kunnen zich alleen een beeld vormen
van de voorstellingvan die directe ervaring in de publieke sfeer.4ó

We hebben het dus over verschillende compartimenten van kennis en oordeelsvor-
ming. Het `opmerkelijke' is dan ook niet dat burgers gespleten zouden zijn, maar dat
de voorstelling in de publieke sfeer (`met ons gaat het slecht') kennelijk geen goed ge-
lijkende representatie is van de particuliere ervaringen van burgers (`met mij gaat het

44. "Met mij komt het wel goed ... Vreemd genoeg zeggen mensen dat niet over de toekomst van
de hele samenleving" (Algemeen Dagblad, commentaar, p. i3); "Opvallend genoeg blijken acht op

de tien ondervraagden wel tevreden over het eigen leven"(Financieel Dagblad, z6 oktober 2004);
"Het meest opmerkelijke uit het SCP-onderzoek is dat de grote tevredenheid over ons eigen be-

staan omslaat in zorgelijkheid en somberheid over de toekomst zodra we de blik naar buiten rich-
ten." (Trouw, z7 oktober zoo4)"; "Er gaapt een wonderlijke kloof tussen de enorme tevredenheid
met ons eigen leven en de grote ontevredenheid over de wereld om ons heen." (Trouw-commenta-

tor Willem Breedveld, z7 oktober zoo4).

45. Telegraaf, 3i oktober zoo4. Een soortgelijke uitkomst en bijbehorende verbazing kwam in

april zoo5 voort uit de resultaten van de enquête ziminuten.nl. NRCIHandelsblad schrijft hierover

in zijn hoofdredactioneel commentaar: "Opmerkelijk is dat de meeste respondenten tevreden zijn

met het hier en nu. Een meerderheid is gelukkig met zijn eigen leven, zijn eigen buurt en zelfs met
Nederland. Maar elders en later ziet het er somber uit."(NRCIHandelsblad, 23 apri12oo5).

46. Overigens is het benoemen van de eigen ervaring strikt genomen ook een interpretatie. Als

men precies wil zijn, zou men dan ook beter kunnen zeggen dat het gaat om een onderscheid tus-

sen een compartiment waarin sprake is van een enkelvoudige hermeneutiek (interpretatie van de
eigen ervaring) en een compartiment waarin sprake is van een dubbele hermeneutiek (interpreta-

tielrepresentatie van het totaal aan private interpretaties van de eigen ervaring).
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goed'). Dit mag echter nauwelijks een verrassing heten. `Vreemd' of`onlogisch' kun-
nen de uitkomsten alleen zijn voor wie meent dat de mediavoorstelling van `de stand
van het land' een getrouwe afspiegeling is van de samenleving zoals die `echt' is. Zoals
in het vorige hoofdstuk betoogd, bestaat de inhoud van nieuwsmedia echter vooral
uit gedramatiseerde verhalen over wat er concreet verandert en over wat er verkeerd
gaat. Datgene wat gelijkblijft, is daarin ondergeschikt ofontbreekt zelfs volledig.

Natuurlijk gaat het Sociaal en Cultureel Rapport over veel meer. De meeste aan-
dacht in de pers gaat uit naar de geconstateerde kloof tussen de verwachtingen en
wensen van burgers. "Voor de toekomst hoopt men op een samenleving met meer
solidariteit, veiligheid, herstel van normen en waarden en behoud van de verzor-
gingsstaat. Als toekomstbeeld geven Nederlanders duidelijkveel meer de voorkeur
aan een samenleving met `gevoel voor gemeenschapszin' dan aan een `prestatie-
maatschappij"', aldus het persbericht. Deze boodschap is luid en duidelijk doorge-
komen. Enkele krantenkoppen: `Bezorgd over de toekomst', `Bevolking vreest har-
de samenleving', `Somberheid troef.47 Het SCP baseert haar conclusies ondermeer
op lange reeksen vragen waarin steeds wordt gevraagd hoe waarschijnlijk men een
bepaalde ontwikkeling acht, en hoe wenselijk men deze ontwikkeling acht. In on-
derstaande tabel staat een kleine selectie van de resultaten (voor het terrein van de
politiek zijn alle vragen en antwoorden genoemd.)

ln 2oz0...

(zeer) waar- (zeer)
schijnlijk wenselijk

(~o) (o~o)

... betalen ook gepensioneerden AOW-premie zodat de AOW beter betaalbaar wordt 59 z4

... zal voor het aanvullend pensioen nog steeds 70 0~o van het eerder verdiende loon als
norm gelden 54 79

... hebben kinderen uit verschillende milieus meer gelijke kansen in het onderwijs dan nu z9 88

... wordt geweldscriminaliteit strenger bestraft 6i 98

... is binnen de opvoeding van kinderen meer aandacht voor het voorkómen van criminaliteit 67 99

... zijn in het Groene Hart enkele honderdduizenden woningen bijgebouwd 65 6

... zijn de mogelijkheden om de hypotheekrente af te trekken voor de belasting beduidend
minder dan nu 74 iz

Politiek

... worden belangrijke beslissingen over belangrijke kwesties minder genomen door regering
en parlement en meer in overleg tussen belangenorganisaties 36 58

... worden belangrijke beslissingen over belangrijke kwesties minder genomen door politici
en vaker door deskundigen 45 66

... houden politici bij het nemen van beslissingen over belangrijke kwesties minder rekening
met hun ambtenaren en adviseurs 35 i6

... worden beslissingen over belangrijke kwesties regelmatig genomen via elektronische referenda
waaraan burgers thuis via internet mee kunnen doen 6i 54

Bron: SCP, zoo4

47. Respectievelijk uitTrouw (z6 oktober zoo4), NRCIHandelsblad (25 oktober zoo4) en Spits (z6
oktober zoo4).
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Ook werd de geënquêteerden vier verschillende toekomstbeelden van de Neder-
landse samenleving voorgelegd. De respondenten bleken het meeste te voelen voor
het toekomstbeeld waarin `gevoel voor gemeenschapszin' centraal stond. Het minst
populair was daarentegen het scenario `prestatiemaatschappij'. Tot slot werd de
respondenten open gevraagd in trefwoorden aan te geven waarover zij zich met be-
trekking tot de toekomst van Nederland zorgen maken, en waarop zij hopen. Voor-
al veiligheid blijkt een grote bron van zorg, naast gebrek aan normen en waarden en
de houdbaarheid van voorzieningen van de verzorgingsstaat. Buitenlanders in de
betekenis van asielzoekers ofmoslims scoren minder hoog dan misschien verwacht,
maar wel hoger dan zorgen over sociale zekerheid en de pensioenen. Het antwoord
op de vraag waarop men hoopt, vormt in zekere zin het spiegelbeeld. Men denkt
vooral in termen van meer solidariteit, hoopt op meer veiligheid, herstel van nor-
men en waarden, en wil graag behoud van de verzorgingsstaat.

SCP-directeur Paul Schnabel concludeert in het rapport dat de antwoorden
onmiskenbaar getuigen van een verlangen naar een samenleving waarin de waar-
den van het burgerlijk samenleven weer de overhand hebben. "Er klinkt zeker nos-
talgie in door naar een verleden dat in die ideale vorm nooit bestaan heeft, maar
het blijft opmerkelijk dat het juist niet de eigentijdse waarden als `presteren' en
`concurreren' zijn, die maatschappelijk de voorkeur krijgen." Uit de enquête blijkt
echter vooral "hoe graag Nederlanders een feminiene cultuur zouden willen com-
bineren met een masculiene structuur: vriendelijk samenleven binnen strenge
randvoorwaarden. De grenzen dicht, wangedrag gestraft, misbruik tegengegaan.
Impliciet klinkt hierin ook een verlangen door naar solidariteit met een tweezijdig
karakter: de rijken, gezonden, sterken komen op voor de armen, zwakken en zie-
ken, maar omgekeerd nemen zij niet meer dan hun rechtens toekomt en dat ook
niet langer dan strikt noodzakelijk."

De meeste Nederlanders hechten aan de verzorgingsstaat. Dat blijkt ook uit een
enquêtevraag waarin de respondenten wordt gevraagd naar hun oordeel over zes
mogelijke varianten voor het stelsel van sociale zekerheid. De meest populaire vari-
ant is `geen verandering'. De variant `eigen verantwoordelijkheid' scoort stukken la-
ger. "Het recht op sociale zekerheid en de zekerheid van sociale grondrechten lijken
niet gemakkelijk ingewisseld te worden voor de onzekerheid van een grotere eigen
verantwoordelijkheid van de individuele burger [...] Ondanks alle kritiek die er bij
burgers bestaat op de arrangementen van de verzorgingsstaat en de wijze waarop de
regels worden uitgevoerd of omzeild, willen toch weinigen afscheid nemen van het
genereuze stelsel dat bijna veertig jaar geleden kamerbreed met trots werd verheven
tot een recht."~ De politiek wordt gezien als de plaats waar tot de verslechtering van
de positie van de individuele burger besloten wordt. "Het wordt niet simpelweg alle-
maal slechter en minder door de natuurlijke loop der dingen of uit economische

48. SCP, zoo4, p. 84.
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noodzaak, het wordt slechter en minder gemaakt door toedoen van de politiek en
overheid zelf."49 Men verwacht dat de politiek hen verworven rechten zal afnemen,
zal dwingen tot meer eigen verantwoordelijkheid, en men beschouwt dat als onwen-
selijk. "Voor de nationale politiek zal het [... ] de kunst zijn de burgers te overtuigen
van de noodzaak van aanpassing aan de veranderende economische omstandig-
heden. Op een aantal gebieden - criminaliteitsbestrijding, vollcshuisvesting, gezond-
heidszorg, onderwijs, integratie - is het verschil tussen verwachting en wenselijkheid
te lezen als een directe opdracht aan de politiek en de overheid zelf."So

Handig, zo'n rapport! Met de gedetailleerde informatie van het SCP kan de staat
een veel beter beeld krijgen van wat burgers vinden en willen dan op grond van en-
kel de verkiezingen, en wordt het probleemoplossend vermogen van de staat gesti-
muleerd. En uit onderstaande ingezonden brief blijkt dat ook burgers het rapport
kunnen ervaren als nuttige informatie voor de politieke meningsvorming.

Onbegrijpelijk dat GroenLinks langer doorwerken bespreekbaar vindt [...]. En dat
terwijl op dezelfde dag in dezelfde krant het SCP publiceert dat de Nederlandse be-
volking helemaal niet langer wil doorwerken, 5o procent van de geïnterviewden wIl
juist met pensioen voor zijn vijfenzestigste.

Waarom voeren de meeste politieke partijen, zelfs GroenLinks gaat hierin mee,
een discussie over afschaffing van het prepensioen en zelfs verlenging van de pensi-
oenleeftijd? Vanwege de vergrijzingsgolf, wordt er gezegd. Die vergrijzingsgolf is al
jaren aan de gang, dus niets nieuws onder de zon. Ondertussen gaat het goed met
Nederland. Niet alleen zijn we erg blij met ons privé-leven, zo blijkt uit het SCP-rap-
port, maar we zijn nog nooit zo welvarend geweest. We hebben dan ook goed ver-
diend met zijn allen in de jaren negentig. Maar ja, door de vergrijzing zou het wel-
eens wat minder kunnen worden. Nou en?

Nederlanders willen geen verharde Amerikaanse samenleving, waar mensen lang
en hard moeten werken om veel te kunnen verdienen. Nederlanders zijn best bereid
om met wat minder welvaart genoegen te nemen voor het behoud van vrije tijd. Vrije
tijd is een belangrijk gemeengoed in Nederland. Waarom zwengelt GroenLinks of
voor mijn part de PvdA niet een discussie aan over het heiligedoel van de economische
groei? Die groei is helemaal niet zogoed voor onze samenleving. Moeten we nogmeer
dvd-spelers, supersnelle internetcomputers, mobiele telefoons en four wheel drives
kunnen aanschaffen? Willen we noggrotere huizen en met nog meer mensen in de file
staan en nog meer luchtvervuiling? Of willen we gewoon wat bescheidener gaan ver-
dienen met zijn atlen (ook de gepensioneerden), maar wel solidair zijn met elkaar en
genieten van onze vrije tijd? HetSCP weet het al, nu de Tweede Kamer nog.

SABINE BLOKHUIS, DEN HAAG

Uit: NRGHandelsblad, 30 oktober aoo4, accentuering WLT

49. SCP, 2004, p. 73.
50. SCP, zoo4, p. 83.
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Toch is één partij niet onverdeeld gelukkig met het rapport, namelijk de regerings-
coalitie. De bovenstaande citaten uit het rapport maken duidelijk dat het hier om
allesbehalve vrijblijvende en politiek neutrale gegevens gaat. Integendeel, in essen-
tie stelt het rapport dat de bevolking weinig moet hebben van het regeringsbeleid
van Balkenende II, waarin meer eigen verantwoordelijkheid en versobering van de
verzorgingsstaat nu juist kernthema's zijn. De oppositie grijpt dan ook meteen zijn
kans. Dijksma van de PvdA beschrijft tijdens het mondelinge vragenuurtje in de
Tweede Kamer kort de SCP-bevindingen over de zorgen van de burgers, en voegt
daar vervolgens aan toe: "Laten dit nu net zorgen zijn die ook mijn fractie heeft
over de gevolgen van dit kabinetsbeleid. .." Zij vraagt de premier om een kabinets-
reactie op het rapport.s' Haar partijgenoot Koole stelt in NRC Handelsblad: "Dit
kabinet voert een politiek van verlatíng: de staat verlaat de samenleving. Daarmee
creëer je dit soort gevoelens." Koole beschouwt het rapport van het SCP als een
steun in de rug. "De bevolking reageert op het huidige kabinetsbeleid en verzet
zich tegen de prestatiemaatschappij [...] de PvdA laat zien dat het ook anders kan:
je kunt hervormen en perspectief bieden. Tegenover de economische ratrace die
het kabinet ontketent zetten wij de ontspannen samenleving... "SZ SP-leider Marij-
nissen vindt dat het SCP-onderzoek het gelijk van de oppositiepartijen bewijst.
"Het zou een mooi kerstcadeau zijn als dit kabinet in december aftreedt."S3

Uiteraard zien de coalitiepartijen dit anders. Ab Klink, directeur van het
wetenschappelijk bureau van het CDA in NRC Handelsblad: "Dit zijn de proble-
men waarvoor het CDA eind jaren negentig, onder Paars, heeft gewaarschuwd.
Wij zeiden: pas op, nu lijkt alles gemakkelijk, maar er komen grote uitdagingen
aan." Het SCP-rapport onderstreept volgens Klink "nog eens de noodzaak" van de
hervormingen die het kabinet nu doorvoert. "Dezelfde zorgen die mensen over de
toekomst hebben liggen aan de basis van dit kabinet."54 WD-kamerlid Blok en
CDA-kamerlid Verburg realiseren zich dat het harde kabinetsbeleid stof doet op-
waaien. "Maar als het stof is neergedaald, zal duidelijk zijn hoe noodzakelijk de
vernieuwingsslag van dit kabinet is."5S Minister Verdonk heeft begrip voor de zor-
gen die Nederlanders blijkens het SCP rapport hebben over de integratie. "Deze
indruk had ikzelf eigenlijk ook al. Dat is ook één van de redenen waarom we een
restrictief migratiebeleid voeren, onder meer als het gaat om gezinshereniging."sb

51. Sharon Dijksma, 26 oktober zooq tweede kamer, handelingen tweede kamer, t3, p. 7zt. In re-
actie hierop stuurden de minister-president en de minister van volksgezondheid op 9 november
zoo4 een brief die er in het kort op neerkomt dat niet gebruikelijk is dat het kabinet als gezamenlijk-
heid reageert op het `zeer waardevolle' rapport. Daar waar relevant zullen de afzonderlijke departe-
menten op de onderdelen van het rapport die voor hen relevant zijn reageren.
52. NRC~Handelsblad, z6 oktober zooq.
53. Arnersfoortse courant, z6 oktober zooq.
54. NRC~Handelsblad, zb oktober zooq.
55. Amersfoortse courant, 26 oktober 2ooq.
56. Stentor Deventer dagblad, z6 oktober zooq.
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En premier Balkenende zegt in de Eerste Kamer: "Het rapport van het SCP toont
aan dat iedereen goed in de gaten heeft dat het allemaal soberder moet."5i Opval-
lend is de vrij kritische reactie van minister Hoogervorst wanneer hij namens het
kabinet het rapport in ontvangst neemt. "Ik denk dat de vragen wat te vrijblijvend
waren. En dat leidt tot dito antwoorden. Om preciezer te zijn: als je mensen vraagt
of ze graag een wat soberder bestaan willen, dan is het antwoord natuurlijk nee.
Maar als je mensen gevraagd had of ze bereid zijn tot wat meer soberheid, als dat
voor de toekomst van hun kinderen nodig is - misschien hadden ze dan wel ja ge-
zegd."58 Zoals in het volgende deel zal blijken, heeft Hoogervorst hier wel een punt.
De Volkskrant meldt dat Schnabel `achteraf gezien' de minister alleen maar gelijk
kon geven in dit bezwaar.s9

] CONCLUSIE

De publieke sfeer is een voornamelijk virtuele wereld waarin voorstellingen van de
politieke gemeenschap kunnen circuleren, dat wil zeggen, beelden van de publieke
opinie en beelden van de publieke ervaring. Het is daarmee als het ware een twee-
de forum voor descriptieve representatie, naast het traditionele forum van het par-
lement. Bij de overgang van directe naar representatieve democratie wordt dit
tweede forum belangrijker voor de afstemming tussen het handelen van de staat en
de wil van het volk, omdat de mogelijkheid van directe interactie tussen staat en
burgers wegvalt (of in ieder geval wordt geminimaliseerd). Er zijn echter redenen
voor gepast wantrouwen van de kwaliteit van de voorstellingen in de publieke sfeer
(in termen van sociale en empirische inhoud). Daarom kan opinieonderzoek naar
wat mensen nu `echt' vinden en willen, en wat hen nu `echt' beweegt wenselijk zijn.

De wederzijdse beïnvloeding tussen voorstellingen in de publieke sfeer en in-
dividuele willen, maakt hier echter een beperking noodzakelijk. Als de staat opi-
nieonderzoek wil gebruiken als input voor de beleidsvorming- dus voor het bepa-
len van aard en omvang van de reële problemen in de samenleving waarop
eventueel met beleid geïntervenieerd dient te worden - moet hij de opinievragen
beperken tot oordelen over het eigen leven van de respondenten en omstandighe-
den in hun eigen leefomgeving. Scherp gesteld: het getuigt van welbegrepen eigen-
belang van de staat indien hij de eigenbelangen van de burgers kiest als startpunt
voor de beleidsvorming. Vragen naar oordelen over omstandigheden voorbij de
eigen ervaring en leefomgeving leveren geen valide beleidsinput op. Dezelfde be-
perking dient de staat te betrachten indien hij opinieonderzoek als een vorm van

57. Algemene politieke beschouwingen eerste kamer, t6 november zoo4, Handelingen Eerste ka-

mer 5, p. i66.
58. Toespraak minister Hoogervorst bij de presentatie van het Sociaal en Cultureel Rapport, z5
oktober Zoo4.
59. Volkskrant, z6 oktober Zoo4.
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democratische dienstverlening in de publieke sfeer inbrengt, ten behoeve van de
politieke meningsvorming van burgers. Van deze regels zou alleen moeten worden
afgeweken in twee gevallen:

~ als de nadrukkelijke intentie is opinie-informatie te verzamelen en versprei-
den die relevant is om te bepalen wat het draagvlak is voor een bepaalde voor-
genomen maatregel. We bevinden ons dan echter niet op het terrein van de
beleidsvorming, maar op dat van de communicatie. Het onderzoek levert dan
een indicatie op in hoeverre het gewenst en noodzakelijk is (mede)burgers te
overtuigen dat het beleid in kwestie wel degelijk hun verlichte belangen dient;

~ als het gaat om kwesties van zulk overweldigend conflictueel karakter dat het
voortbestaan van de politieke gemeenschap als zodanig in gevaar lijkt te ko-
men. In dat laatste geval moeten zowel de staat als de refle~cieve burgers niet
uitgaan van verlichte belangen, maar van gepercipieerde belangen.bo

60. Zie de redenering in hoofdstuk i.



Hoofdstuk 8:

Publieke sfeer en politiek

De wijze waarop het SCP schrijft over de enquête en de politieke reacties daarop, ma-
ken duidelijk dat opinieonderzoek meer is dan enkel het neutraal verzamelen van
feiten en cijfers. Het figureert in een conte~t waarin het een politieke betekenis krijgt.
De politieke dimensie van opinieonderzoek is het onderwerp van dit hoofdstuk.

I POLITIEKE STRATEGIE

Hoe bereikt een politicus zijn doel? De eerste die uitgebreid heeft geschreven
over politieke strategie is natuurlijk Machiavelli. Zoals bekend adviseerde hij de
heerser leugen, bedrog en bruut geweld niet uit de weg te gaan als dat de goede
zaak diende. Met bewondering kon hij beschrijven hoe zijn grote voorbeeld Ce-

sare Borgia politieke tegenstanders zonder pardon afslachtte. Hoe sappige lec-
tuur dit ook mag opleveren, ik ga verder niet in op deze politieke methoden
maar beperk me tot de verbale strijd. Die speelt zich vooral af in de publieke
sfeer. Politici kunnen nog zo goede plannen ontwikkelen, als de publieke opinie
zich tegen hen keert, kunnen ze het moeilijk krijgen. Eén van de kerntaken van

een politicus is dan ook: coalities smeden, niet alleen binnen het parlement,
maar ook in de publieke sfeer. Natuurlijk is dit niet zijn enige taak, maar wel een

belangrijke. In de komende paragrafen wordt for the sake of argument de taak
van de politicus verengd tot enkel deze taak. De vraag is dan hoe opinieonderzoek
politici kan helpen ofjuist kan frustreren in vergroten van het draagvlak voor zijn
politieke doel. Het normatieve uitgangspunt is dat inzet van opinieonderzoek
wenselijk is wanneer het dat doel naderbij brengt. Het doel rechtvaardigt het

middel. Waaraan het betreffende politieke doel zélf zijn wenselijkheid ontleent,
doet verder niet ter zake. Die wordt in de rest van dit hoofdstuk als gegeven be-
schouwd.

Startpunt voor een antwoord op bovengenoemde vraag is een klein maar fijn
boekje uit 196o van de Amerikaanse politicoloog E.E. Schattschneider, genaamd

The semisovereign people; A realist's view of democracy in America. De ondertitel

doet denken aan het realisme van Machiavelli en zijn afkeer van studeerkamer-
wijsheid. En inderdaad, net als bij Machiavelli is conflict volgens Schattschneider

de basisconditie van de politieke gemeenschap. Hij moet niets hebben van metafy-
sische sociale contract-theorieën als die van Hobbes of Rousseau. "Philosophers
have beguiled us with tales about the origin ofgovernment as convincing as the fa-
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bles we tell children about where babies come from."' Reden om Schattschneider
juist in dit hoofdstuk aan te halen is dat hij vooral schrijft over de gevolgen van
conflict voor politieke strategie.

Niets trekt zo snel de aandacht en niets is zo besmettelijk als conflict, zo begint
Schattschneider. Als twee mensen of partijen een gevecht aangaan, verzamelen
zich al snel omstanders, en slaat de opwinding van het conflict op hen over. Zij
worden verleid of gedwongen partij te kiezen. Uitgangspunt voor Schattschneider
is nu dat de uitkomst van het conflict wordt bepaald door de omvang van het pu-
bliek dat wordt betrokken. Normaliter zal de partij met de meeste medestanders
winnen. Maar iedere uitbreiding van het conflict verandert de ratio tussen mede-
standers en tegenstanders, en dus de krachtsverhouding. Als een oorspronkelijk
beperkt conflict in omvang wordt uitgebreid met een factor Io, ioo of ineer door
het publiek daarin te betrekken, is het zeer onwaarschijnlijk dat de balans in krach-
ten gelijk blijft, want het is zeer onwaarschijnlijk dat de aanvankelijke verhouding
tussen mede- en tegenstanders representatief was voor de gemeenschap als geheel.
Stel nu dat de ene partij in de politieke gemeenschap als geheel tien keer zoveel
medestanders heeft als de andere partij. Dan is dat voor de eerste een sterke prikkel
om te proberen het aantal betrokkenen bij het conflict te maximaliseren, terwijl
het voor de tweede juist reden is om het conflict klein te houden "It follows that
conflicts are frequently won or lost by the success that the contestants have in get-
ting the audience involved in the fight or in excluding it, as the case may be."z

Schattschneider onderscheidt nu twee tegengestelde `basis-strategieën' ten
aanzien van conflict: privatiseringen socialisering. In het eerste geval wordt getracht
het conflict in de private sfeer op te lossen en het aantal betrokken omstanders te
minimaliseren. Het conflict wordt opgelost in termen van economische competitie,
private sancties, onderhandelingen enzovoort. "One ofthe most conclusive ways of
checking the rise ofconflict is simply to provide no arena for it or to create no public
agency with power to do anything about it."3 In het tweede geval wordt juist ge-
tracht zoveel mogelijk mensen in het conflict te betrekken en van het private con-
flict een publiek-politiek conflict te maken. In de huidige samenlevingen zijn staat
en democratie uiteraard de grootste kracht in die socialisering. Kortom, de cruciale
variabele is de "scope ofconflict". In de klassieke politieke literatuur wordt in de re-
gel niet verwezen naar deze variabele, maar volgens Schattschneider kan die litera-
tuur alleen goed begrepen worden in het licht van deze variabele.

"A look at the political literature shows that there has indeed been a long-standing
struggle between the conflicting tendencies toward ttte privatization and sociali-
zation ofconflict. On the one hand, it is easy to identify a whole battery of ideas cal-

i. Geciteerd in de inleiding, pagina ~ooc.
a. Schattschneider (i9óo), p. 4.
3. Schattschneider (i957). p. 935.
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culated to restrict the scope of conflict or even to keep it entirely out of the public

domain. A long list of ideas concerning individualism, free private enterprise, local-

ism, privacy, and economy in government seems to be designed to privatize con-

flict or to restrict its scope or to limit the use ofpublic authority to enlarge the scope

of conflict. A tremendous amount of conflict is controlled by keeping it so private

that it is almost completely invisible [... ] On the other hand, it is equally easy to

identify another battery of ideas contributing to the `socialization ofconflict. Uni-

versal ideas in the culture, ideas concerning equality, consistency, equal protection

of the laws, justice, liberty, freedom of movement, freedom of speech and associa-

tion, and civil rights tend to socialize conflict. These concepts tend to make conflict
contagious; they invite outside intervention in conflict and from the basis of ap-

peals to public authority for redress of private grievances."4

Wanneer een conflict ontstaat, zal de sterke partij altijd het conflict privaat willen
houden, terwijl de zwakkere partij altijd het conflict zal willen socialiseren vanuit
de hoop dat zij hiermee de krachtsverhoudingen kan omdraaien. En als de sociali-
sering eenmaal is ingezet, heeft zij de neiging door te gaan totdat ook echt álle bur-
gers zijn betrokken en positie hebben gekozen. In de regel is namelijk vooraf on-
duidelijk hoe groot de totale groep van voorstanders en hoe groot de totale groep
van tegenstanders in de gemeenschap werkelijk is, en wat dus de werkelijke
machtsbalans is. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat de zwakkere partij zijn posi-
tie kan versterken door meer mensen te betrekken, en dat vormt een prikkel tot
verdere socialisering. "[T]he balances of forces in any conflict is not a fixed equati-
on until everyone is involved."5

Uiteraard zijn er talloze conflicten die gesocialiseerd kunnen worden. Het is
onmogelijk dat de politiek al deze conflicten tegelijk behandelt en aan al deze con-
flicten evenveel belang toekent. Een meerderheid valt alleen te organiseren als men
bereid is bij minder belangrijk geachte conflicten compromissen te sluiten. Men-
sen zullen dus moeten kiezen wat zij het belangrijkste conflict vinden.

"The reduction of the number of conflicts is an essential part of politics. Politics

deals with the domination and subordination ofconflicts. [... ] Any political system

which attempted to exploit all of the tensions in the community would be blown to

bits. On the other hand, every combination involves the dominance ofsome con-

flicts and the subordination of others. Politics deals with the effort to use conflict.

Every political party consists ofdiscordant elements which are restrained by the fact

that unity is the price of victory. The question always is: Which battle do we want

ntost to win?"~

4. Schattschneider (i96o), p. 7.
5. Schattschneider (i96o), p. 4~5.
6. Schattschneider (t96o), p. 64~5, accentuering in origineel.
7. Schattschneider (t9óo), p. 66.
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Daarom bestaat politiek vooral uit conflicten over conflicten. De inzet is welk con-
flict te definiëren als het meest belangrijke. "[T]he definition of the alternatives is
the supreme instrument ofpower [... J because the definition ofthe alternatives is
the choice of conflicts, and the choice of conflicts allocates power."~ Schattschnei-
der definieert democratie als "a competitive political system in which competing
leaders and organizations define the alternatives ofpublic policy in such a way that
the public can participate in the decision-making process."S En daarin is "the soci-
alization of conflict [...] the essential democratic process."9

Aldus Schattschneider.'o Een eerste vraag die zich opdringt is deze: heeft het bij de
conflicten die centraal staan in de nationale politiek eigenlijk wel zin voor de zwakke-
re partij op zoek te gaan naar meer bondgenoten? Is met de verkiezingsuitslag niet
reeds duidelijk gemaakt hoe de maatschappelijke krachtsverhoudingen liggen? Nee.
De verkiezingsuitslag is slechts een indicatie van de positie van kiezers in het conflict
dat zij als het meest belangrijke, alle andere conflicten overschaduwende conflict be-
schouwen. Bijvoorbeeld de vraag ofwe verder moeten met de huidige regering ofdat
een wisseling van de wacht gewenst is. Zoals eerder betoogd, mogen uit een dergelijk
oordeel geen conclusies worden getrokken over andere `minder belangrijke' conflic-
ten. Maar dit betekent tevens dat deze minder belangrijke conflicten in zekere zin
nog privaat van karakter zijn - tot nu toe is de `scope' van het conflict beperkt geble-
ven tot een handjevol ambtelijke en politieke specialisten, belangenbehartigers en
deskundigen. Voor de zwakkere partij bestaat dus de mogelijkheid dat door sociali-
sering van elk van deze conflicten de krachtsverhouding verandert. Het zou voor
hem dus wel eens de moeite kunnen lonen de publieke opinie te mobiliseren.

Het werk van Schattschneider roept associaties op met het werk van de Duit-
se rechtsfilosoof Schmitt, nader bepaald met zijn beruchte publicatie `Het begrip
politiek'. Volgens Schmitt is de essentie van politiek en van politiek handelen dat
deze herleid kunnen worden tot een tegenstelling tussen vriend en vijand die zoda-
nig fundamenteel is dat oorlog als strijdmiddel in laatste instantie niet is uitgeslo-
ten. Ook bij hem staat het antagonisme centraal. Een verschil is echter dat bij
Schattschneider geweld en oorlog niet aan de orde zijn. Men zou hooguit kunnen
zeggen dat geschiloplossing via politieke instituties zijn legitimiteit en werking
ontleent aan het besef dat het alternatief in laatste instantie een burgeroorlog is.

8. Schattschneider (t96o), p. r38.
9. Schattschneider (t9óo), p. i38.
ro. Op zijn definitie van democratie ga ik verder niet in, dat is natuurlijk maar één van vele denk-
bare. Ook is hierboven geen aandacht besteed aan de voorbeelden uit de Amerikaanse politieke ge-
schiedenis waarmee Schattschneider tracht één en ander te illustreren. Deze voorbeelden maken
aannemelijk dat Schattschneider's visie bruikbare handvaten biedt om enkele belangrijke hoofd-
stukken in de Amerikaanse politieke geschiedenis te beschrijven. Interessanter op deze plaats zijn
zijn opvattingen over conflict en politieke strategie.
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Interessanter en pregnanter is de overeenkomst tussen het werk van
Schattschneider en de reeds aangehaalde Laclau en Mouffe. In wezen is hun con-
ceptie van politiek hetzelfde, zij het dat de ideeën van Laclau en Mouffe zijn gewor-
teld in het Franse post-structuralisme dat na Schattschneider opkwam. Zoals in
hoofdstuk 4 besproken, is volgens Laclau en Mouffe elke tweedeling van het socia-
le discursief van oorsprong. Politiek bestaat uit het contesteren van bestaande, dis-
cursiefbepaalde tweedelingen en het trachten nieuwe tweedelingen te vestigen. Bij
de articulatie en ontwikkeling van deze `hegemonic discursive formation' wordt
niet de logica van differentie gevolgd, maar de logica van equivalentie. Draait het
in de logica van differentie om het verschil, om hetgeen ieder element en iedere ac-
tor anders maakt, in de logica van equivalentie richt men zich juist op wat men ge-
meen heeft. PvdA, SP en GroenLinks verschillen in specifieke politieke doelein-
den, maar hebben gemeen dat ze alledrie opponent van de regering zijn. Dat biedt
een basis voor blokvorming. Een `keten van equivalentie' is dus in laatste instantie
niet gebaseerd op een gemeenschappelijk positief kenmerk, maar op een gemeen-
schappelijk negatief kenmerk. Eenvoudig gezegd: in laatste instantie ligt het ver-
bindende element in de gemeenschappelijke tegenstander.

Hoe moeten we ons één en ander concreet voorstellen? Zoals eerder beschre-
ven verwijzen Laclau en Mouffe naar Amerika, waar het neo-liberale project erin
geslaagd is een equivalentie tot stand te brengen tussen verzet tegen bepaalde soci-
aal-culturele veranderingen en verzet tegen een interventionistische overheid.
Door een gemeenschappelijke opponent te definiëren, kon men beide vormen van
verzet onder één noemer brengen. Een Nederlands voorbeeld is te vinden bij For-
tuyn. De gemeenschappelijke vijand van de Fortuyn-aanhangers was het `establish-
ment', zo schrijft Oosterbaan in een analyse in NRC-Handelsblad. Onder die noe-
mer wist Fortuyn twee totaal verschillende klassen samen te brengen. Enerzijds de
nieuwe rijken, selfmade ondernemers type Herman Heinsbroek, vrije jongens die
het cultureel kapitaal misten voor werkelijke aansluiting bij de elite en zich ten op-
zichte van hen buitengesloten voelden. Anderzijds de zich bedreigd voelende laag-
ste (onder)klasse. "De belangen van de twee groepen lagen mijlenver uiteen, maar
hun maatschappelijke wrok verbond hen. Toch zouden ze dat nauwelijks van el-
kaar gemerkt hebben als Pim Fortuyn er niet was geweest. In hem vonden de leden
van de ondernemersklasse en de werknemers elkaar. Hij vertolkte een levensgevoel
dat niet aan één klasse was gebonden, maar aan twee: hij symboliseerde in zijn eigen
optreden een vorm van onvrede die leefde onder ondernemers en werknemers. Bei-
de groepen wilden meer, beide voelden zich gevangenen van de tijdgeest. En in For-
tuyn zagen ze dezelfde hang naar erkenning, dezelfde afkeer van het esta-
blishment."" De snelle neergang van de LPF inaakt overigens duidelijk dat zulke
equivalenties bij gebrek aan gemeenschappelijke positieve eigenschappen zeer

u. NRCIHandelsblad, i november zooz.
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broos zijn. Elke politieke partij van enige omvang wordt gekenmerkt door bloed-
groepen, linker- en rechtervleugels die binnenboord gehouden moeten worden.
Binnen het Amerikaanse Republikeinse machtsblok bijvoorbeeld bestaan diepe
meningsverschillen tussen gematigde en fundamenteel-Christelijke Republikeinen
over kwesties als abortus. Vooral in de aanloop naar verkiezingen moeten velen van
hen welhaast hun tong afbijten om te voorkomen dat de verdeeldheid zichtbaar
wordt. Meer algemeen kent de politiek de spreekwoordelijke `hopeloos verdeelde
oppositie', waarbinnen de positieve verschillen zo groot zijn dat zij een negatieve
equivalentie overvleugelen. Wie politiek een vuist wil maken, zal variëteit en plura-
liteit moeten verhullen.

De implicatie van de redeneringen van Schattschneider, Laclau en Mouffe is
dat het bedrijven van politiek onvermijdelijk ertoe leidt dat de werkelijkheid wordt
gereduceerd tot één overkoepelende tweedeling. Alle andere conflicten worden
daaraan ondergeschikt gemaakt. Immers, als de zwakkere partij een winnende co-
alitie wil smeden, moet hij het conflict net zolang socialiseren totdat alle burgers
hierin partij zijn geworden, en moet hij alle ondergeschikte conflicten die niet ra-
ken aan de kern van de zaak wegdefiniëren ofnegeren. Men zou bij deze reductie
van complexiteit twee varianten kunnen beschouwen:

~ een sterke, essentialistische variant. Hierin beschrijft men de werkelijkheid als
daadwerkelijk volledig te vangen in één dichotomie. Het klassieke voorbeeld
is natuurlijk Marx, die alle maatschappelijke fenomenen herleidde tot de fun-
damentele tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Deze centrale tegenstelling
(over)determineert andere conflicten, zoals bijvoorbeeld tussen man en
vrouw, blank en zwart. Deze worden beschouwd als slechts manifestaties van
het fundamentele conflict, en wordt een eigen betekenis ontzegd.

~ een zwakke, niet-essentialistische variant. Hierin wordt erkend dat er geen al-
lesbepalende tegenstelling is, en dat er méér conflicten bestaan, maar wordt
uit politieke overwegingen besloten die andere conflicten te negeren ofdown
te spelen, omdat er anders geen meerderheid gevormd kan worden.

Het gegeven dat in een democratie de helft plus minstens één zijn zin krijgt, zet dus
een dynamiek in gang van overdeterminering en verhulling waarin de pluriforme
werkelijkheid uiteindelijk wordt gereduceerd tot een simpele zwart-wit tegenstel-
ling, een alomvattend `wij' tegenover `zij'. Tegen deze achtergrond wordt ook be-
grijpelijk dat politiek zo sterk wordt gekenmerkt door gebrek aan precisie. Toc-
queville constateerde reeds dat mensen in een democratie een voorkeur hebben
voor algemene ideeën, generieke termen en abstracte uitdrukkingen. Het leven in
een democratie is zo dynamisch en rusteloos dat men geen tijd heeft zich werkelijk
te verdiepen in de materie. Maar nu blijkt dat gebrek aan precisie meer is dan enkel
een kwestie van `druk, druk, druk'. Het is noodzakelijk om coalities te smeden.
Hoe onbepaalder het politieke taalgebruik, hoe meer mensen elk hun eigen bete-
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kenis erin kunnen lezen en toch kunnen geloven dat ze het met elkaar eens zijn.
Wat hier natuurlijk meespeelt, is dat bij een poging tot socialisering van conflict
het politiek actieve deel der omstanders niet zomaar publiekelijk positie kiest,
maar daar nogal eens voorwaarden aan wil verbinden. Hun steun is niet gratis.
Men wil één der antagonisten best steunen, maar op voorwaarde dat hij zijn plan-
nen afzwakt ofbijstelt. Men is het bijvoorbeeld eens met het algemene uitgangs-
punt maar niet met de concrete uitwerking, en verlangt daarom dat de concrete
uitwerking voorlopig in het vage wordt gehouden.

De Amerikaanse politicoloog Edelman heeft veel geschreven over de kracht en
macht van schijnbaar veelzeggend maar bij nadere beschouwing vaag politiek taal-
gebruik. Politiek is volgens hem een continue parade van `condensation symbols'.
Dat zijn relatief onbepaalde betekenaars die een hele reeks betekenissen, ideeën en
gevoelens samenvatten in één krachtig symbool, bijvoorbeeld woorden als `vrij-
heid', `algemeen belang', `de publieke opinie' of symbolen als de Amerikaanse vlag.
"Condensation symbols evoke the emotions associated with the situation. They
condense into one symbolic event, sign, or act patriotic pride, anxieties, remem-
brances of past glories or humiliation, promises of future greatness: some one of
these or all of them."'Z Juist omdat iedereen zijn eigen betekenissen kan projecteren
in deze symbolen kan hun werking zo krachtig zijn. Politici gebruiken dit soort ver-
leidelijke abstracties niet om daadwerkelijk de wereld te veranderen, maar om
draagvlak te verwerven voor bepaalde deelbelangen enlof inensen gerust te stellen.

Hiermee vergelijkbaar zijn wat Laclau aanduidt als `empty signifiers'.'3 Dit
zijn nagenoeg onbepaalde termen die het maatschappelijk antagonisme structu-
reren. In de regel vormen politieke coalities zich namelijk niet (alleen) rond be-
tekenaars die aangeven wat men niet is of waar men tegen is, maar (ook) rond
betekenaars die aangeven wat men wél is, waar men vóór is, betekenaars die
identiteit verlenen en enthousiasme oproepen. Bijvoorbeeld `(meer) gelijkheid'
of `meer eigen verantwoordelijkheid' of `het volk'. Dit zijn de verbale vlaggen
waarachter men zich verenigt. Naarmate dit soort betekenaars meer verschillen-
de groepen en politieke projecten omvatten, worden zij echter steeds onbepaal-
der, totdat zij in het limietgeval geen referent meer hebben. De betekenaar is dan
enkel nog een verbindingselement doordat de verschillende leden zich ermee
identificeren. Wat zij met elkaar gemeen hebben is alleen hun identificatie met
dit woord, zonder dat het woord zelf nog ergens naar verwijst. (Of preciezer ge-
zegd, het enige waarnaar de lege betekenaar nog verwijst is de verzameling van
actoren die zich met de betekenaar identificeren.) `Verandering' is een voor-
beeld van zo'n vrijwel lege betekenaar met groot mobiliserend vermogen. Lege

tz. Edelman (i964), p. 6.
i3. Ook wel aangeduid als `master signifiers'. Dit concept is geïnspireerd op de points de capiton
uit Lacans theorie.
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betekenaars spelen ook een belangrijke rol bij populistische bewegingen. Vol-
gens Laclau is de leegte van populistische symbolen "the condition of their poli-
tical e~cacy - as their function is to bring to equivalential homogeneity a highly
heterogeneous reailty, they can only do so on the basis of reducing to a mini-
mum their particularistic content. At the limit, the process reaches a point whe-
re the homogenising function is carried out by a pure name: the name ofthe lea-
der."~4 Bijvoorbeeld `Pim Fortuyn'...

Hoe dan ook, het is een misverstand dat naarmate men meer tijd en energie
steekt in de articulatie en ontwikkeling van een politiek conflict, dit noodzakelij-
kerwijs steeds preciezer wordt. Eerder is het omgekeerde het geval. Naarmate men
meer bondgenoten probeert te winnen voor het voorstel, moet men steeds meer de
scherpe kantjes van het oorspronkelijke voorstel afschaven, zich beperken tot alge-
mene uitgangspunten en~of niet met de oorspronkelijke inzet verenigbare elemen-
ten daaraan toevoegen. Alleen zo kan het voorstel `politiek haalbaar' worden. Men
zou kunnen spreken van een proces van een toenemende onbepaaldheid. De mate
van specificatie neemt af, de algemene wenselijkheden, `condensation symbols' en
`emtpy signifiers' nemen toe.

2 OPINIEONDERZOEK EN POLITIEK

We beschikken nu over alle elementen die nodig zijn om antwoord te geven op de
vraag in hoeverre opinieonderzoek een door een politicus gewenst beleid naderbij
kan brengen. Een eerste antwoord ligt voor de hand: als dergelijk onderzoek sugge-
reert dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van dit beleid, of ineer alge-
meen dat dit beleid de belangen van de meerderheid dient, kan dit onderzoek als reto-
risch instrument worden ingebracht in de publieke sfeer, teneinde het draagvlak voor
dit beleid te vergroten. Men zou hierbij twee varianten kunnen onderscheiden:

~ socialiseren van het conflict. Als de groep van vóór- en tegenstanders van een
beleidsvoorstel tot dan toe is beperkt tot een kleine kring (zoals ambtelijke en
politieke specialisten en belangenbehartígers) en burgers onwetend zijn over
de kwestie, kan doormiddel van een representatieve steekproef de `scope' van
het conflict in één keer worden vergroot tot de gehele bevolking. Alleen is het
een soort van virtuele socialisering door middel van een representatieve steek-
proef. Men kan voor deze strategie kiezen indien men verwacht dat door deze
virtuele socialisering de krachtsverhouding in eigen voordeel zal omslaan;

~ corrigeren van beeldvorming. Wanneer het conflict reeds volledig is gesociali-
seerd, bijvoorbeeld doordat het onderwerp is van intensief publiek debat, kan
men dergelijk onderzoek inzetten wanneer (men vermoedt dat) er sprake is

i4. Laclau (zoo5), p. 40.
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van een onjuist beeld van de werkelijke krachtsverhouding. Men vermoedt
dat de minderheid ten onrechte wordt aangezien voor een meerderheid, of
andersom. Die onjuiste waarneming kan diverse oorzaken hebben. Soms is er
sprake van een luidruchtige minderheid die de zwijgende meerderheid over-
stemt. Ook doen media of belanghebbenden vaak - impliciet of expliciet -
uitspraken over hoe de krachtsverhoudingen zouden liggen. Het heet bijvoor-
beeld dat er `grote maatschappelijke onrust is ontstaan over...' of dat `de bur-
gers in opstand zijn gekomen tegen...'

Het achterliggende idee dat hier wordt geëxploiteerd, is natuurlijk de opvatting dat
volkssoevereiniteit meer zou moeten inhouden dan eens in de vier jaar leiders te
kiezen. Het maakt daarbij in principe niet uit of inen als politicus het zélf eens is met
die opvatting ofniet. Ook een politicus die meent voor vier jaar volledig gemanda-
teerd te zijn, kan besluiten toch op een dergelijke manier opinieonderzoek retorisch
in te zetten, vanuit de overweging dat anderen wél belang kunnen hechten aan `tus-
sentijdse' volkssoevereiniteit, en mogelijk gevoelig zijn voor dit soort opinieresulta-
ten omdat zij menen dat zulk onderzoek iets zegt over `de wil van het volk'.

Nu werd in de vorige alinea impliciet ervan uitgegaan dat er een reeds be-
staande werkelijkheid aan opinies klaarligt, die men vervolgens met opinieonder-
zoek zichtbaar kan maken, in een poging de (beeldvorming over) de krachtsver-
houding in het conflict gunstig te beïnvloeden. Het punt is echter dat vaak
onduidelijk is ofopinieonderzoek reeds bestaande minderheden en meerderhe-
den onthult. Wordt er wel iets gemeten dat er voorafgaand aan het onderzoek
daadwerkelijk al was? Is het niet veeleer zo dat opinieonderzoek minderheden en
meerderheden construeert? Men zou in deze constructie twee dimensies kunnen
onderscheiden. Ten eerste heeft de respondent misschien nog nooit over het on-
derwerp in kwestie nagedacht en is er geen sprake van een voorafgegeven opinie
die onthuld wordt. Het opinieonderzoek is dan in feite een uitnodiging eens na
te denken wat de respondent eigenlijk van het onderwerp vindt, en daarin zijn
positie te bepalen. Er wordt dus ter plekke een mening geconstrueerd die vooraf-
gaand aan het onderzoek niet bestond. Ten tweede is niet elke mening toege-
staan. Men moet kiezen uit de vooraf bepaalde mogelijkheden. Er is een zekere
verwantschap tussen de politieke logica om de werkelijkheid te vereenvoudigen
tot één overkoepelende tegenstelling, en het kenmerk van kwantitatief opinieon-
derzoek dat hierin - soms zeer complexe en genuanceerde - kwesties worden ge-
reduceerd tot een dichotome keus. Bent u vóór oftegen een gekozen burgemees-
ter? Vindt u de kwaliteit van het onderwijs goed of slecht? Bent u het alles
afwegende nou eens of oneens? Zulke vragen dwingen mensen na te gaan wat
voor hen écht de belangrijkste overweging is, en van daaruit positie te kiezen in
het (potentiële) politieke conflict. Opinieonderzoek is dus een instrument om
een complexe werkelijkheid waarin mogelijk geen enkel standpunt een duidelij-
ke ofabsolute meerderheid heeft, te vertalen naar een vereenvoudigde werkelijk-
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heid waarin wel één standpunt de absolute meerderheid krijgt (of in ieder geval
de hoogste score haalt).'~ Ook op die manier construeert opinieonderzoek min-
derheden en meerderheden.

Overigens kan vanuit de respondenten bezien in dit `constructieproces' wel één
en ander misgaan. Wat moet iemand antwoorden op de vraag uit de vorige alinea als
hij tegenstander is van een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgermeester,
maar voorstander van een door de gemeenteraad gekozen burgemeester? Mogelijk
besluit hij dat `vóór' nog de beste optie is. Hij loopt echter het risico dat zijn ant-
woord vervolgens wordt géinterpreteerd als steun voor de door de bevolking geko-
zen burgemeester. Wat moet iemand antwoorden op de vraag uit de vorige alinea als
hij vindt dat kinderen op school voldoende persoonlijke aandacht krijgen, maar dat
de materiële voorzieningen slecht zijn? Hij kan dan wel antwoorden dat de kwaliteit
slecht is, maar het kan gebeuren dat vervolgens in zijn naam wordt gepleit voor klei-
nere klassen. Wat betekent het eigenlijk als iemand `ja' antwoordt op de vraag of hij
zich wel eens zorgen maakt over `criminaliteit' of `normen en waarden'? Waaraan
denkt hij als hij zegt ontevreden te zijn over `het functioneren van de overheid'? La-
ten we dit laatste voorbeeld eens nader doordenken. Stel dat de werkelijke satisfactie
ten aanzien van verschillende aspecten van overheidsinstanties als volgt ligt:

~ 6o procent van de burgers is tevreden over de dienstverlening van de gemeente-
lijke ambtenarij, 25 procent is daarover ontevreden (i5 procent geen mening);

~ 7o procent is tevreden over de bereikbaarheid en hulpvaardigheid van de
Belastingdienst, ao procent is daarover ontevreden (io procent geen mening);

~ 8o procent is tevreden over het optreden de politie, maar i5 procent niet
(5 procent geen mening);

~ 5o procent van de burgers is tevreden over de klantafhandeling van de Infor-
matie Beheer Groep, i5 procent niet (35 procent geen mening);

~ 85 procent is tevreden over de leefbaarheid van zijn buurt, maar i5 procent
ziet zijn buurt verloederen en is boos dat de gemeente daar niets aan doet
(5 procent geen mening);

~ 8o procent vindt het terecht dat op de snelwegen op snelheid wordt gecontro-
leerd, io procent is woedend dat hij voor de zoveelste keer is geflitst (io pro-
cent geen mening);

~ 7o procent is positief over zorg en onderwijs, maar i5 procent heeft een slechte er-
varing gehad met zorg ofonderwijs, en kreeg van de instelling te horen dat zij er
niets aan kon doen, omdat `het moet van de overheid' (i5 procent geen mening).

i5. De categorieën `weet niet' en `neutraal' zijn hier even buiten beschouwing gelaten. Zie voor
bespreking hiervan het volgende hoofdstuk. Overigens doet het meetellen van deze categorieën

niet wezenlijk afbreuk aan de neiging in opinieonderzoek de werkelijkheid tot tweedelingen terug
te brengen. Het gebeurt dan ook wel dat deze categorieën domweg buiten de berekening van de ba-

lans in voor- en tegenstanders worden gehouden.
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Enzovoort. Er zijn vele diensten en omstandigheden waarvan men meent dat de
overheid daarvoor verantwoordelijk is, en over elk daarvan kan men meer of min-
der tevreden zijn. Stel nu dat al deze mensen op het moment dat een enquêteur hen
vraagt naar hun tevredenheid met het `functioneren van de overheid', zij hun ant-
woord laten bepalen door hun specifieke slechte ervaring met een specifieke over-
heidsdienst. We zouden dan in bovenstaand voorbeeld uitkomen op een forse
meerderheid die negatief oordeelt over het functioneren van `de' overheid. Uiter-
aard is dit een versimpeld voorbeeld, maar de moraal is helder. Ook als steeds een
meerderheid tevreden is over afzonderlijke overheidsdiensten, kan het totaaloor-
deel negatief uitvallen. Door de onbepaaldheid van het begrip `de overheid' kan
iedereen hierin zijn eigen ongenoegen projecteren.ió

Hoe groter de onbepaaldheid van de gehanteerde termen, hoe groter de ruim-
te voor politici om in opinieonderzoek een meerderheid te construeren, en deze
vervolgens als steun voor het eigen politieke project te presenteren. Desgewenst
kan men het proces nog een handje helpen door in de vraagstelling subtiel gebruik
te maken van algemene wenselijkheden (`Bent u voor of tegen betere publieke ver-
antwoording door de overheid?' `Hoe belangrijk vindt u persoonlijke aandacht
voor leerlingen?'). Zo is snel een meerderheid geformeerd. Is dit alles verwerpelijk?
Wie een dergelijk gebruik van opinieonderzoek manipulatief vindt, dient zich te
realiseren dat in de traditionele politiek in wezen hetzelfde gebeurt. In de grote
opiniepeiling die verkiezingen heet, worden burgers gedwongen te kiezen uit een
beperkt aantal opties die doorgaans geen van allen exact overeenstemmen met de
eigen voorkeur. Het kan gebeuren dat de gekozen partij vervolgens een heel ande-
re interpretatie geeft aan de betekenis van hun stem dan de kiezers bedoelden. Bo-
vendien is het traditionele politieke debat evenzeer doordrenkt van algemene
(on)wenselijkheden als `stimuleren van betrokkenheid van burgers', `minder
betutteling', `meer maatwerk' of `de meest concurrerende economie ter wereld
worden'. Zulke slogans zijn nu eenmaal nodig om politiek draagvlak en momen-
tum te creëren.

De retorische kracht van opinieonderzoek wordt ten dele veroorzaakt door-
dat zulk onderzoek zelfeen `condensation symbol' is geworden. Het is een middel
dat uitdrukking geeft aan zowel het democratisch ideaal van gelijkheid als het ide-
aal van objectiviteit. De kwantificering geeft aan de gegevens een aura van objecti-
viteit en precisie waarin geen ruimte is voor politieke manipulatie. Zij verleent de
resultaten gezag. De opmerking dat 7i,4 procent van de bevolking x vindt, klinkt

t6. Dit voorbeeld is in zoverre reëel dat empirisch onderzoek steeds weer uitwijst dat het patroon
vaak voorkomt: positief over afzonderlijke overheidsdiensten, negatief over het geheel. Zie bij-
voorbeeld Goodsell (zoo3) en Van de Walle (zoo4). Overigens, in lijn met hetgeen in vorige para-
grafen is gesteld, zal in de regel het oordeel van `de overheid' eerder een afspiegeling zijn van de
waargenomen publieke ervaring dan van persoonlijke ervaringen. Dit is in lijn met de bevindingen
van Van de Walle (zie ook de slotbeschouwing).
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uiterst objectief en nauwkeurig.'~ Herbst schreef een studie over de kwantificering
van de publieke opinie. "Data about public opinion benefit from the general res-
pect accorded numerical symbols. Polling data, as many have noted, are conside-
red so important and so newsworthy that journalists write stories around the re-
lease of these statistics."'8 Ook wie de techniek van opinieonderzoek niet
doorgrondt, begrijpt dat dit soort cijfers worden geacht representatief te zijn voor
de totale bevolking. Zij vertellen wat er zou moeten gebeuren uitgaande van het
democratisch ideaal dat ieders stem even zwaar telt. Het is dit imago van gelijkheid
en democratie dat een politicus kan uitbuiten om zijn doel naderbij te brengen.
Nogmaals, het maakt niet uit of de politicus in kwestie zélf in het instrument ge-
looft of dat hij - om wat voor reden dan ook - responsiviteit voor dat soort gege-
vens flauwekul of zelfs verwerpelijk vindt. Dat is hier de discussie niet. Bij retori-
sche inzet gaat het om het communicatieve effect op anderen.

Het is inzichtelijk om een onderscheid te maken tussen retorische inzet van opi-
nieonderzoek bij verticaal conflict en retorische inzet van opinieonderzoek bij ho-
rizontaal conflict. Van het eerste geval is sprake wanneer opinieonderzoek wordt
ingezet als retorisch middel in de strijd tussen de staat enerzijds en burgers of be-
langengroepen anderzijds. Te denken valt aan een conflict tussen de staat en een
vakbond of een milieugroep. Opinieonderzoek kan hier bijvoorbeeld zichtbaar
maken dat deze groepen voor onderwerp x of y slechts een minderheid vertegen-
woordigen. In zulke gevallen hoeft het niet eens nodig te zijn dat de staat deze re-
sultaten daadwerkelijk inbrengt in de publieke sfeer. Het kan al voldoende zijn als
de staat het onderzoek beschikbaar stelt aan de kleine kring van direct betrokken
belangenvertegenwoordigers. Deze zullen mogelijk uit normatieve overwegingen
(men vindt dat men de meerderheid behoort te vertegenwoordigen) of opportu-
nistische redenen (angst voor ledenverlies) hun standpunt alsnog bijstellen in de
door de staat gewenste richting. Maar de staat kan dit onderzoek ook actief open-
baar maken teneinde publiekelijk te suggereren dat wat de belangengroep wil,
slechts de mening van een minderheid is en niet van de zwijgende meerderheid.
Hij verandert daardoor de collectieve verbeelding van de krachtsverhouding. De
belangengroep in kwestie wordt de mogelijkheid ontnomen in de publieke sfeer
vol te houden dat zij de meerderheid vertegenwoordigt. Dit gewijzigde beeld kan
op zijn beurt mensen doen besluiten zich niet (langer) achter de belangengroep op
te stellen, maar `over te lopen' naar de zwijgende meerderheid, en zo de krachts-
verhouding ook reëel in voor de staat gunstige richting beïnvloeden.

Nu is dit een nogal agressieve strategie. In wezen wordt de representativiteit,

r7. Het klinkt in ieder geval een stuk overtuigender dan `vijf op de zeven', hetgeen gelijk staat aan

dit percentage.
r8. Herbst ( i993), p. 38.
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legitimiteit en geloofwaardigheid van de betreffende belangengroep publiekelijk
ter discussie gesteld. Dat is niet zonder risico. Men moet zich proberen voor te stel-
len wat er zou gebeuren als de staat voorafgaand aan CAO-onderhandelingen
eigen opinieonderzoek zou laten verrichten naar wat de Nederlandse werknemers
vinden van de inzet van de vakbeweging ("Vertelt u ons nu eens wat u écht wilt:
meer salaris, minder stress, meer vrije dagen, meer baanzekerheid... etc") en de re-
sultaten vervolgens met veel bombarie in de publiciteit zou brengen. Een dergelij-
ke opzichtige manier tot kaltstellen van een belangengroep kan als een boemerang
terugslaan en tegenstand juist mobiliseren. Bovendien, omdat de politieke bedoe-
ling van het onderzoek zo evident is, vormt dit een prikkel voor tegenstanders om
de resultaten te ontkrachten. Men kan bijvoorbeeld wijzen op (vermeend) sturen-
de vraagstelling, oferop wijzen dat de betrokken politici het onderzoek hebben be-
taald. En zoals wij allen weten, wiens brood men eet diens woord men spreekt....
Het kan allemaal geraffineerder. Als de staat dit soort gegevens in de publieke sfeer
wil inbrengen, is het slimmer deze niet in te bedden in de context van een concrete
poging tot kaltstellen van een belangengroep en haar wensen. Hij kan deze gege-
vens beter in een ruimtelijk, temporele en semantisch andere context verzamelen
en verspreiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan periodiek, neutraal en algemeen
onderzoek naar prioriteiten van de Nederlandse werknemer, verricht door institu-
ties op afstand van de staat. Een andere mogelijkheid is geen onderzoek te doen
naar opinies over beleidsopties, maar alleen onderzoek te doen naar gepercipieer-
de problemen en drijfveren, en vervolgens de resultaten daarvan breed bekend te
maken. Op basis van die informatie kunnen maatschappelijke actoren en deelsys-
temen zelf wel bepalen of wat belangengroep x wil daarop aansluit of juist niet, en
in dat laatste geval druk op die groep uitoefenen om hun inzet te veranderen. De
beïnvloeding vanuit de staat krijgt dan meer de vorm van het type contextsturing
dat in hoofdstuk 5 is beschreven.~9

Opinieonderzoek kan ook retorisch worden ingezet in het horizontale conflict
tussen oppositie en regering. De regering kan proberen te laten zien dat, in tegen-
stelling tot de heersende beeldvorming, haar plannen wel degelijk overeenstemmen
met wat de meerderheid der burgers wil, en proberen zo het parlement mee te krij-
gen (en de oppositie aan te tonen dat juist het tegenovergestelde het geval is.) In de
praktijk ligt een dergelijk gebruik van opinieonderzoek door de regering echter niet
voor de hand. Ten eerste kan de regering zich op het standpunt stellen dat zij man-
daat heeft gekregen van de kiezer, en haar daden per definitie de wil van (de meer-
derheid van) het volk zijn. Dus waarom dan nog opinieonderzoek gedaan? Ten

i9. Natuurlijk neemt in deze `meer geraffineerde' aanpak ook het risico toe dat opiniegegevens
bekend worden die zich juist níet verhouden met de politieke plannen van het moment, en worden
gebruikt en gepolitiseerd door tegenstanders van een bepaald beleid. Zie de geschiedenis rond het
Sociaal en Cultureel Rapport 2004.
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tweede is er voor de regering domweg geen reden om conflicten met de oppositie te
socialiseren. Binnen het parlement zijn de regeringspartijen de sterkere partij. In
principe kunnen zij alles erdoor drukken. Het is daarom in haar belang het aantal
betrokkenen bij elke conflict zo klein mogelijk te houden. In de strijd met de oppo-
sitie heeft de regering niks te winnen met verdere socialisering van een conflict of
correctie op de beeldvorming door middel van opinieonderzoek.

Voor coalitieregeringen zoals die in Nederland geldt dat temeer, want het
regeerakkoord zal de nodige plannen bevatten die slechts gewenst worden door
één partij en niet door alle coalitiepartijen. Ze zijn onderdeel van een `deal'. De ene
partij heeft zijn zin gekregen op onderwerp x, en als tegenprestatie de andere partij
op onderwerp y. Als men nu in een enquête aan burgers vraagt of zij vóór of tegen
maatregel x zijn, en ofzij vóór of tegen maatregel y zijn, is de kans reëel dat in bei-
de gevallen de meerderheid tegen is. De enige valide vraag zou in dit geval zijn: wat
hebt u liever: (x en y) of (noch x noch y)? Dat zou tot absurde vragen leiden als: wat
hebt u liever: een gekozen burgermeester én behoud van vrijheid van het onder-
wijs, of geen gekozen burgemeester maar dan ook geen behoud van vrijheid van
het onderwijs? Een coalitiepartij zal juist de specifieke wensen waarop zij zich pro-
fileert niet willen socialiseren, want dit zijn bij uitstek de punten waarin zij slechts
een minderheid vertegenwoordigt. Dit zijn nu net de `kroonjuwelen' die men in
het regeerakkoord heeft `binnengehaald'. Die moet men dus vooral niet opnieuw
voorleggen aan het publiek.

Deze redeneringen werpen een ander licht op het pleidooi uit eerdere hoofd-
stukken om het al dan niet verrichten van opinieonderzoek niet over te laten aan
de dienstdoende politici van het moment, maar te institutionaliseren in de proce-
dures van de staat. Tot nog toe was de bottom line ten aanzien van opinieonder-
zoek: baat het niet, het schaadt ook niet. Op deze plaats moet echter een wezenlijk
bezwaar worden genoemd: opinieonderzoek kan zich keren tegen politici die een
bepaald beleid willen doorvoeren, doordat het kan suggereren dat een meerder-
heid dit beleid niet steunt. Hierdoor kan een maatschappelijke of politieke druk
ontstaan van dit beleid af te zien. Als opinieonderzoek over allerhande actuele on-
derwerpen zou worden geïnstitutionaliseerd in de procedures van de staat, en zo
steeds van elk onderwerp duidelijk zou maken wat `de publieke opinie' is ten aan-

zien van dat onderwerp, kan de bewegingsvrijheid van politici afnemen. Het kan
leiden tot een soort van `disciplinering' van de politiek. Hoewel sommige mensen
dit misschien als een zegen zullen beschouwen, kan het bezien vanuit het norma-

tief uitgangspunt dat in dit hoofdstuk centraalstaatonwenselijk uitpakken. Ik kom
later op deze kwestie terug.

Er zijn nog twee andere manieren waarop politici die hun plannen gerealiseerd
willen krijgen gebruik kunnen maken van opinieonderzoek. Ten eerste kan derge-
lijk onderzoek een nuttig hulpmiddel zijn voor de aspirant-politicus die verkiezin-
gen wil winnen. Het middel kan hem helpen de beste profilering en campagne-
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strategie te bepalen. De gedachtegang wordt helder geïllustreerd door de volgende
passage van marketing-autoriteiten Philip en Neil Kotler.

The candidate who wishes to succeed cannot leave his or her image making to
chance. Clothes, manners, statements, and actions shape the impressions made on
people. The term used in marketing to orient image planning for a product is pro-
duct concept. It is the major theme around which buyer interest is built, the "unique
selling proposition" or "promised benefit" of the product.

The candidate must choose a product concept for marketing. Does the candidate
want to come across as the hard-hitting reformer, the mature statesman, or the deep
thinker? Part of this choice involves ascertaining what the image of the opponent is and
determining an effective positioning strategy. The product concept is not just a slogan.
It is the basis for planning and organizing the entire campaign. It shapes the coalitions
that are formed, issue positions that are embraced, statements that are made, public ap-
pearances, the allocation ofeffort to voter segments, and many other decisions.

How does the candidate choose a product concept from the multitude of themes
available? The major issues of an election, as seen and felt by the voters, have to be
determined. Voters, after all, are seeking something from the candidates - a promi-
se or an answer to the problems they face. The candidate must listen to the voters'
message with a third ear to learn what type of symbolic reassurances the voters want.
In this way, a candidate can choose a major theme or product concept.

Given several contending product concepts, the candidate should avoid choosing
one that is unnatural or unbelievable, no matter how much it might match the vo-
ters' needs. The candidate will be placed in too many situations that test sincerity.

Because there will be many feasible concepts from which to choose, precampaign
concept testing is necessary. A list ofpossible concepts can be shown to a sample of
targeted voters who are asked to rank or rate them in terms of interest or preference.
Voters then indicate how strongly they feel about candidates who are honest, expe-
rienced, or conservative. Usually, the majority of voters are in need of a certain type
of political leader. By conducting a concept survey, a campaign can find out what
type is most in demand. The final choice ofa concept should be influenced by both
market research and the opposition's expected product concepts.

The candidate should not automatically seek the most ideal concept but rather
should choose the one that puts him or her in the best position to offset the product
concepts adopted bythe other candidates. This is called product positioning. If an op-
ponent is a"law-and-order candidate," then wouldan opposing candidate be more ef-
fective as a"civil rights person" or as a"fiscal watchdog"? Because the voter marker is
composed ofmany segments, the candidate should devise concepts that win influence
a certain market share of each segment over his or her opponents' concepts."

Uit: Kotler and Koder (i999), p. i4-15.

Ten tweede, als de politicus eenmaal is gekozen, kan opinieonderzoek worden ge-
bruikt voor de `verkoop' van beleidsvoornemens. Een belangrijke taak van politiek
is anderen ervan te overtuigen dat wat in eerste instantie niet in hun belang lijkt, wel
degelijk hun verlicht belang dient. Door nu in opinieonderzoek argumentaties en
formuleringen te testen, kan men proberen te achterhalen wat hiervoor de meest
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verleidelijke en overtuigende woorden, symbolen en argumenten zijn. De Ameri-
kaanse wetenschappers Jacobs en Shapiro spreken van gesimuleerde responsiviteit.

"Their objective is to simulate responsiveness. Their words and presentations are
crafted to change public opinion and create the appearanceof responsiveness as they

pursue their desired policy goals. Intent on lowering the potential electoral costs of
subordinating voters' preferences or their policy goals, politicians use polls and fo-

cus groups not to move their positions closer to the public's but just the opposite: to

find the means to move public opinion closer to their own desired polícies."Za

Dat een dergelijk gebruik van opinieonderzoek in Amerika daadwerkelijk regel-
matig voorkomt, blijkt uit hun eigen empirisch werk, maar ook uit de `memoires'
van Dick Morris, opinieonderzoeker en strateeg van president Clinton. Morris
maakte veelvuldig gebruik van zulk onderzoek, zo zei hij tegen Clinton, niet "to
reshape a program, but to reshape your argumentation for the program so that the
public supports it."21 Sommige mensen vinden een dergelijke inzet van opinieon-
derzoek verwerpelijk. Meestal valt al snel de pejoratieve term `spindoctors', en aan
de horizon doemt de figuur van Machiavelli op en zijn cynische aanbevelingen
voor het manipuleren van de beeldvorming. (En inderdaad, Morris schreef na zijn
Clinton-periode een `How to...' boekje voor (aankomende) politici onder de
veelzeggende titel `The new prince'22 Daarin staan ondermeer nuttige hoofdstukjes
als `How to win ifyou are zero charisma', `How to survive a scandal' en - niet ge-
heel overbodig -`How to tame your political consultants'.) Toch is deze kritiek
niet zondermeer terecht. Wat is erop tegen als politici zo goed mogelijk trachten te
achterhalen wat burgers de grootste problemen vinden, en vervolgens proberen
die problemen op te lossen? Integendeel, déden ze dat maar eens, zal menigeen
denken. Ook is er in principe niets op tegen als politici proberen de beste woorden
en argumenten te vinden om steun te verwerven voor hun (voorgenomen) beslui-
ten. Zoals in deel I beschreven mag een vertegenwoordiger best afwijken van de wil
van zijn achterban, mits hij daarvoor een bevredigende verantwoording geeft in
termen van hun belangen. Het is alleen maar verstandig als men gebruik maakt
van opinieonderzoek teneinde dat zo goed mogelijk te doen. De idee dat `ware
politieke leiders' zulk onderzoek niet nodig hebben vanwege hun natuurlijke in-
tuïtie voor het algemeen belang en hun natuurlijke overtuigingskracht, en dat
`ware politieke leiders' hun oren niet laten hangen naar de publieke opinie maar
pal staan voor de visie en idealen waarin zij geloven, is een romantische opvatting
van politiek leiderschap die voorbijgaat aan de compleaciteit en ongekendheid
waarmee beleidsmakers worden geconfronteerd.

zo. Jacobs en Shapiro (zooz), p. 3cv, accentuering in origineel.
zi. Morris (i996).
zz. Morris (i999)-
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3 NIXON EN POLLING2j

De turbulentie rond het Sociaal en Cultureel Rapport maakte reeds duidelijk dat
opinieonderzoek een politieke dimensie kan hebben. Het is echter niet eenvoudig
voorbeelden te vinden van een specifiek retorische inzet van opinieonderzoek zoals
in de vorige paragraaf geschetst. Eén van de redenen daarvoor is waarschijnlijk dat
de Nederlandse regering zulk onderzoek in principe niet nodig heeft om haar be-
leidsvoorstellen geaccepteerd te krijgen. Daarom wordt in deze paragraaf gekeken
naar Amerika, waar `presidential polling' wél een hoge vlucht heeft genomen, maar
grotendeels in het geheim wordt verricht. In paragraaf 4 volgt een Nederlands voor-
beeld rond de bestuurlijke vernieuwingen van het kabinet Balkenende II.

Wie denkt aan Amerikaanse presidenten en opiniepeilingen, denkt wellicht
vooral aan Clinton en zijn (vermeende) polldriven government. Ofdat terecht is of
niet, valt nog te bezien. Over de periode Clinton is nog te weinig materiaal beschik-
baar om hierover uitsluitsel te geven. Vooralsnog staat president Nixon te boek als
de absolute kampioen van het opinieonderzoek. Roosevelt liet al op ad hoc basis
opinieonderzoek verrichten, en onder Kennedy werd zulk onderzoek onderdeel
van de routines van het Witte Huis. Het is echter met Nixon dat opinieonderzoek
een nadien niet meer geëvenaarde omvang aannam. A1 binnen enkele dagen na
zijn inauguratie gaf Nixon zijn staf opdracht te monitoren "what moves and con-
cerns the avarage guy", teneinde te voorkomen dat het Witte Huis "out of touch"
zou raken.~ Het aantal polls steeg dan ook explosief. Onder Kennedy werden in de
periode i963-i973 in totaa193 polls afgenomen in opdracht van het Witte Huis, en
onder Johnson in de periode i973-i968 in totaal i3o. Echter, onder Nixon werden
van i969 tot i97z maarliefst z33 enquêtes afgenomen.Zs Bovendien bestond het pre-
sidentiële opinieonderzoek van Kennedy en Johnson vooral uit het laten meeliften
van vragen in onderzoek van derden, terwijl Nixon zélf onderzoek liet doen. Dat
kon dan ook veel diepgaander zijn. Nixon besteedde een substantieel deel van zijn
tijd aan het bespreken en interpreteren van onderzoeksresultaten, en bemoeide
zich soms persoonlijk met de formulering van vragen.

De eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek lag bij Nixons chiefof staff
Haldeman. Hoewel het Witte Huis gebruik maakte van meerdere bureaus, fun-
geerde de Opinion Research Corporation ( ORC) als `huisbureau'. Als tussenper-
soon tussen het Witte Huis en de uitvoerende bureaus functioneerde David Derge,
directeur van een onderzoeksbureau. Hij hielp met het ontwerpen van vragen en
analyseerde de resultaten. Later werd zijn rol overgenomen door Robert Teeter,
eveneens directeur van een onderzoeksbureau. Onder Haldeman werd het opinie-

z3. Nagenoeg alle gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit drie publicaties,te weten twee ar-
tikelen Jacobs en Shapiro (1995a en i995b) en Eisinger (zoo3).
z4. Dagboek Haldeman, aangehaald in Jacobs en Shapiro (1995a), p.i65.
z5. Jacobs en Shapiro (i995a), p. i67.
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onderzoek een strak geleide en gestroomlijnde organisatie. Kwalitatief maakte
men een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de tijd van Kennedy en
Johnson. Nixon nam ook geen genoegen met enkel een samenvatting van de resul-
taten. Hij wenste gedetailleerde rapporten en analyses die, zo noteert Haldeman
"[t]ell him what's really important and where we need to make changes, what
things we can do as a result of what the poll tells us."26

Veel van ORC's peilingen begonnen met enkele algemene `approval' vragen
over Nixon en zijn regering. Naast deze algemene vragen was er nauwelijks een on-
derwerp waarover ORC niet minstens één keer een vraag heeft gesteld. Enkele
voorbeelden:

~ Plans have been announced for a series of demonstrations in the next few
weeks to protest the war in Vietnam. Do you favor or oppose these demon-
strations?

~ Do you approve of the way the Washington police handled the [antiwar]
demonstrators?

~ The United States is on the verge ofa nervous breakdown (strongly agree, so-
mewhat agree, somewhat disagree, strongly disagree, no opinion).

~ Is this the way you would have probably voted before President Nixon's trip
to China, or has his trip caused you to change your mind?

~ Have you seen, read, or heard about the so-called "Watergate" incident last
June, when five men were arrested while trying to break in and bug the Demo-
cratic National Committee headquarters at the Watergate Hotel?

~ Do you think President Nixon was responsible for the break-in and bugging
attempt at the Democratic National Committee headquarters, or not?Z~

Dat Nixon regelmatig opinieonderzoek liet doen, was strikt geheim. Hierin ver-
schilde hij overigens niet wezenlijk van zijn voorgangers of opvolgers. De geschie-
denis van het Amerikaanse presidentiële opinieonderzoek is volgens Eisinger de
geschiedenis van "how presidential polling evolved form a small and secretive en-
terprise to a large and secretive institution."Z8 Wel was Nixon nog meer gebrand op
geheimhouding dan zijn voorgangers.~9 Een eerste reden hiervoor was dat onder
geen beding de indruk mocht ontstaan dat belastinggeld werd gebruikt voor opi-
niepeilingen met partijpolitieke bijbedoelingen. Om dat beeld te voorkomen, lie-
ten Nixon en Haldeman de peilingen niet uit het budget van het Witte Huis beta-
len, maar door de Republican National Comittee (RNC), het Comittee to Reelect

z6. Haldeman diaries, aangehaald in Jacobs en Shapiro (i995a), p. t79.
z7. Overgenomen uit Eisinger (2003), p. 6718.
z8. Eisinger (zoo3), p. 5.
29. Sinds Clinton lijkt er overigens sprake van iets meer openheid.
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the President (CREEP) en private personen. Voorts verliepen alle contractering
van uitvoerende bureaus via Derge en Teeter zodat, mocht het geheime onderzoek
ooit bekend raken, men met enige plausibiliteit kon volhouden dat de president
zelf nooit rechtstreeks hierbij betrokken was geweest. Een tweede reden voor de
geheimhouding was dat men de enquêteresultaten als strategisch en tactisch zeer
relevante informatie beschouwde. Het gafeen cruciaal voordeel in het anticiperen
op reacties van het publiek ten opzichte van politici die niet over die informatie be-
schikten. Nixon en Haldeman waren zeer restrictief in wie de resultaten van het
onderzoek mochten inzien, zozeer dat de opiniepeilingen werden bewaard in een
kluis. Zelfs het bestaan van deze peilingen was een goed bewaard geheim. De vice-
president kreeg bijvoorbeeld niet de data over zijn populariteit - en hem werd al
helemaal niet verteld dat het Witte Huis ook peilingen deed naar de aantrek-
kingskracht van alternatieve kandidaten voor vice president. Een derde reden was
dat Nixon - overigens net als Kennedy en Johnson - graag het beeld wilde ophou-
den dat de president zijn eigen oordeel over het algemeen belang volgt, in plaats
van te buigen voor het publieke sentiment. Nixon wenste het imago van een moe-
dige president die vecht voor wat hij gelooft dat goed is voor het land, ongeacht de
politieke consequenties. Terugkijkend herinnert Nixon-medewerker Harry Dent
de obsessie van de president met geheimhouden van zijn gebruik van polls als een
"charade" bedoeld om het publiek te doen geloven "that he was a political genius
and ... prime strategist ... [who] didn't need to go by public opinion polls."3o

Waarvoor gebruikte Nixon al deze peilingen? Zowel voor de productie als
voor de verkoop van beleid. "Nixon would not have taken an initiative on any par-
ticular areas without looking at some [polling] statistics", aldus Dent.j1 Over tal
van onderwerpen, variërend van China's lidmaatschap van de Verenigde Naties,
het Vietnambeleid tot een reeks van binnenlandse aangelegenheden, maakten
Nixon en zijn adviseurs herhaaldelijk gebruik van opiniepeilingen.3Z Voor dit
hoofdstuk is echter niet het instrumentele maar vooral het retorische gebruik in de
publieke sfeer interessant. Nixon gebruikte de opiniepeilingen om steun voor zijn
persoon en zijn beleid te genereren. Nixon en Haldeman gingen ervan uit dat het
verspreiden van data waaruit hij naar voren kwam als een populaire president zijn
politieke macht en effectiviteit vergrootte. Bij gunstige resultaten oefenden zij
druk uit op ORC om hierover persberichten uit te geven "[to] make the point that
the public generally is with us."33 Men verwachtte daarbij van ORC dat zij deze on-
der eigen naam uitgaf, en het Witte Huis als opdrachtgever verzweeg. Soms schre-
ven Nixons medewerkers zelfs mee aan de ORC-persberichten. Overigens konden

30. Jacobs en Shapiro (i995a), p. i83. Overigens gold de geheimhouding het sterkst voor `trial
heats', presidentiele populariteit en Nixons imago. Over beleidskwesties was men iets opener.
3i. Aangehaald in Jacobs en Shapiro (i995a), p. i9i.
3z. zie Jacobs en Shapiro (i995a), p. i9i-
33. Jacobs en Shapiro (i995a), p. i88.
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ook resultaten van andere organisaties ten eigen voordele worden aangewend.
Toen uit een lokale peiling een hoge waardering voor Nixon bleek, schreef Halde-
man aan Witte Huis medewerker Magruder:

"From time to time as people are inhere for appointments, and this especially applies
to Congressmen and candidates, they indicate polls from their states show a very
high approval rating for the President. These polis from the states should be collect-
ed and Magruder should set up a plan for feeding them out gradually-not all at once
- to keep up the point of the President's standing in the states and to show the desire
of the people throughout the country for the President's support in the election...
This will help to build the idea that running against the President is dangerous. This
should be done for the national effect, not for the local effect. A very high standing in
a particular state can have a national effect, especially as it is repeated."34

Nixon gebruikte opinieonderzoek ook om te monitoren in hoeverre hij zijn bood-
schap over het voetlicht kreeg en waar de waardering voor zijn beleid nog onvol-
doende was. Bovendien gebruikte hij peilingen voor tegenaanvallen op ongunstige
berichten in de media. Zo liet het Witte Huis een onderzoek doen naar de vraag in
hoeverre het publiek meende dat de media de regering fair behandelde. Een deel
van de resultaten werd vervolgens verspreid "[in order to] stress the public's awa-
reness ofthe unfair treatment we receive from the press and [to] keep up the drive
for TV networks to reexamine their procedures in terms of separating news repor-
ting from editorial commentary."35

Anders dan in Nederland, publiceren in Amerika al decennia lang particulie-
re onderzoeksbureaus talloze publieke opinie gegevens. Ten tijde van Nixon waren
Gallup en Harris de grote namen op dit gebied. Nixon was hierin zeer geïnteres-
seerd. Het Witte Huis ging ervan uit dat de resultaten van Harris en Gallup door
politieke motieven gekleurd waren, en tegengas dus noodzakelijk was. Haldeman
noteert in zijn dagboek:

"The P[resident] is disturbed, obviously, bythe Gallup Poll, which only shows him
up 4 points while our poll shows an increase of Ii. He's suggesting that we should
probably build our own established poll, such as ORC (Opinion Research Corpo-
ration), on a continuing basis, so that we have a third poll that's taken regularly to
counteract Gallup and Harris. He makes the point that the results of the polls direct-
ly affect our ability to govern, because their influence on Congressmen, foreign
leaders, etc., and that it's important that we keep the published polls honest, and
that we know ourselves exactly what the actual poll status is."36

Toch meende het Witte Huis over het algemeen dat Gallup niet onsympathiek

34. Memo Haldeman z6 sept t97o, aangehaald in Eisinger (zoo3), p. 64.
35. Uit een memo van Nixon-aide Magruder en memo van Haldeman, aangehaald in Jacobs en
Shapiro (t995a), p. t9o.
36. Eisinger (zoo3), p. t3o.
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stond tegenover de Republikeinse zaak. De echte vijand was Harris. Men meende
dat dit bureau aan de kant van de Democraten stond. Het Witte Huis probeerde
dan ook geregeld Harris in diskrediet te brengen. In i97o bijvoorbeeld gaf Halde-
man opdracht aan zijn medewerker Colson om een inaccurate peiling in de Britse

verkiezingen aan te grijpen om een onderzoek vanuit het congres te lanceren naar
opiniepeilers, en daarbij vooral in te zoomen op Harris. Dit onderzoek moest de
nodige publiciteit genereren. "Needless to say, the White House in no way should
become identified with this undertaking."37 Vanaf i97i veranderde echter de stra-
tegie. Men ging Harris zo nu en dan inhuren en probeerde ook anderszins de rela-
tie met Harris te verbeteren, bijvoorbeeld door hem uit te nodigen voor sociale fes-
tiviteiten van het Witte Huis.

A1 met al resulteerden de verleidingspogingen van het Witte Huis in duurza-
me geheime relaties met Gallup en Harris. Via deze relatie trachtten Nixon c.s.
enerzijds de vragen en perscommuniqués van beide onderzoeksbureaus te beïn-
vloeden, en anderzijds het odium van onpartijdigheid van deze bureaus in eigen
voordeel te gebruiken. Hoewel het Witte Huis niet erin slaagde beide bureaus vol-
ledig te controleren, bereikte men toch enkele voordelen. Ten eerste ontstond
door de contacten met Harris en Gallup een continue stroom van informatie over
nog niet gepubliceerde vragen en resultaten.38 Wanneer het Witte Huis vooraf ge-
tipt werd dat er positieve resultaten aankwamen, gafNixon zijn medewerkers op-
dracht deze in de openbaarheid maximaal uit te buiten. Haldeman noteert bij-
voorbeeld in i97o dat de president "wants to build up [the] next Gallup poll for a
major ride, letters and calls ahead, [and] a major column by [Patrick] Buchanan
about remarkable survival with press opposition."39 Ook maakte deze voortijdige
informatie het mogelijk om de resultaten te beïnvloeden van nog lopend veldwerk
door op een strategisch moment actie te ondernemen. Ten aanzien van een speci-
fieke kwestie noteert Haldeman bijvoorbeeld dat Nixon "feIt strongly that we had
to move on our next step today... so that we'd... affect the Gallup poll being taken
over this weekend."4o Een tweede voordeel was dat het Witte Huis zo gelegenheid
kreeg om voor hen interessante ofgunstige vragen in te steken. Nixon spoorde zijn
medewerkers regelmatig aan "[to] plan[t] questions with [Gallup]" en "[to] get
the best polls. .. with loaded questions, using Gallup, Harris, and [Albert] Sindlin-
ger."4' Uit een vergelijking tussen de suggesties voor vragen met de daadwerkelijke

37. Memo Haldeman aan Colson, aangehaald in Eisinger (ZOO3), p. i29.

38. Overigens merken functionarissen van beide bureaus terugkijkend op deze tijd op dat dit alle-

maal minder bijzonder is dan het lijkt, omdat gegevens uit opinieonderzoek ook vaak ruim tevoren

onder embargo aan nieuwsmedia worden toegestuurd.

39. Jacobs en Shapiro ( i9956), p. 5z6.
40. Jacobs en Shapiro ( 19956), p. 526.
4i. Memo van Nixon aan Haldeman, 3o december r969, aangehaald in Jacobs en Shapiro ( 19956),

P- 5z7.



334 HET GEHEIM VAN DE BURGER

vragenlijsten van Harris en Gallup, blijkt dat het Witte Huis daarbij regelmatig
succes had. Een derde voordeel voor het Witte Huis is dat het de gelegenheid kreeg
om de wijze van verslaggeving over onderzoeksresultaten te beïnvloeden. Jacobs
en Shapiro noemen enkele incidenten waarin het Witte Huis erin geslaagd lijkt te
zijn de gerapporteerde percentages of de wijze waarop daarover werd geschreven
in voor de president gunstige zin te beïnvloeden.

Nixon was niet de enige president die gebruikmaakte van opiniepeilingen, inte-
gendeel. Vanwaar deze grote belangstelling van Amerikaanse presidenten voor
opinieonderzoek? Het algemene antwoord luidt volgens Eisinger dat opiniepeilin-
gen de autonomie van een president vergroten. Het Witte Huis heeft grote behoef-
te aan nauwkeurige informatie over de publieke opinie, maar wantrouwt de infor-
matie die hierover wordt gegeven door andere (politieke) actoren die niet
noodzakelijkerwijs dezelfde politieke doelen hebben als de president. Congresle-
den, belangengroeperingen en de media hebben elk hun eigen agenda. Die kan het
beeld dat zij van de publieke opinie geven kleuren. Ook de betrouwbaarheid van
de opiniepeilingen van derden, zoals Gallup en Harris, is niet zeker. Over de cor-
rectheid van de eigen peilingen daarentegen heeft men volledige controle.42

De behoefte aan autonomie verklaart echter nog niet het publieke retorische
gebruik van opinieonderzoek. Zoals in de vorige paragraaf betoogd, ligt dergelijk
gebruik door de uitvoerende macht in Nederland niet direct voor de hand, omdat
de regering per definitie de sterkste partij is. In Amerika ligt de zaak echter funda-
menteel anders. In het Amerikaanse kiesstelsel worden de president en leden van
het congres apart gekozen. Dit betekent dat een president tegenover een congres
kan komen te staan waarin zijn eigen partij de minderheid heeft. Bovendien wor-
den de congresleden individueel en per staat gekozen. Als een congreslid herkozen
wil worden, moet hij allereerst ervoor zorgen dat zijn thuisstaat tevreden is over
zijn prestaties. Dat kan ertoe leiden dat hij niet de fractiediscipline volgt maar in-
stemt met een voorstel van de andere partij.

Dit alles betekent dat het voor een Amerikaanse president veel meer dan in Ne-
derland erop aankomt door middel van onderhandelen en overtuiging een meer-
derheid binnen het congres te verkrijgen. Een strategie die volgens Samuel Kernell
moderne Amerikaanse presidenten steeds vaker volgen, is `going public'. Dit houdt
in dat de president de publieke opinie mobiliseert om het congres onder druk te zet-
ten met zijn plannen in te stemmen. De idee is dat als de president de steun heeft
van de meerderheid van de kiezers, individuele congresleden niet te boek willen

4z. Overigens wordt bij dit alles de vraag of opiniepeilingen uberhaupt wel een valide weergave
zijn, nooit gesteld. Eisinger: "Presidents do not ask if polls reflect public opinion, or if polls positi-
vely affect their reelection campaigns or their passing of legisla[ion. They believe that the answer is
yes to both questions. Rather, given their belief that scientifically derived poll data are invaluable
resources in these efforts, they ask what poll data should they obtain?" (Eisinger, zoo3, p. 5).
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staan als degene die tegen een populair plan heeft gestemd, want dat zou wel eens
kunnen betekenen dat ze bij de volgende verkiezing worden weggestuurd. `Going
public' kan heel effectief zijn. Er zijn gevallen waarin volgens Kernell alleen al de
presidentiële dreiging van `going public' volstond om het congres over de streep te
trekken.43 Het is vanuit dit perspectief dat we volgens Eisinger de verspreiding van
opinieresultaten door Nixon moeten zien. Nixon werd geconfronteerd met een
congres waarin de Democraten de meerderheid hadden, zowel in de Senaat als in
het Huis van Afgevaardigden. Hij beschouwde het congres als "an awkward and ob-
noacious obstacle, a hostile foreign power."~ Verzet vanuit het congres zou de regel
zijn, niet de uitzondering. De distributie van gunstige opiniepeilingen was een vari-
ant van de `going public' strategie, met dat verschil dat het niet ging om specifieke
onderwerpen waarvoor men het publiek mobiliseerde maar om het algemeen ver-
groten van de macht en de kracht van de president. "Haldeman's version of going
public was generic and national, as compared to specific and statewide. He did not
use tailor-made polls to persuade individual members of Congress to support the
president, but he repeatedly desired to circulate polls that showed a popular presi-
dent in the hopes that they cumulatively and nationally would reinforce the presi-
dent's political strength."45 Het is in termen van dit hoofdstuk het zichtbaar maken,
het virtueel `erbij halen' van zo'n groot aantal bondgenoten, dat iedereen die over-
weegt het tegen de president op te nemen gedoemd is als zwakkere partij te verlie-
zen, ofweet dat hem op z'n minst een pittige strijd staat te wachten.

Wat moeten we nu van dit alles vinden? Is dit nu een voorbeeld van hoe het moet?
Dat lijkt me niet. Men zou natuurlijk kunnen wijzen op de sub-integere omgang
van het Witte Huis met (ongeschreven) regels respectievelijk politieke tegenstan-
ders. Maar los daarvan, hoe moet worden geoordeeld over de wijze waarop Nixon
c.s. gebruik maakten van opinieonderzoek als retorisch instrument om hun doe-
len te verwezenlijken? Een politicus die - net als Machiavelli - uitgaat van de stel-
ling dat het doel uiteindelijk de middelen heiligt, hoeft hier geen bezwaar te zien.
Zolang het doel maar deugt... Echter, beschouwd vanuit de burgers en het princi-
pe van volkssoevereiniteit, lijkt hier toch sprake van systematische manipulatie.
Doelbewust probeerde men in de beeldvorming meerderheden te creëren voor
plannen die mogelijk slechts de (verlichte) belangen van een minderheid dienen,
in casu de belangen van de president en zijn achterban. Daarbij werden trucs als
opzettelijk sturende vraagstelling niet uit de weg gegaan. Dat laatste komt in feite
neer op bedrog. Bezien vanuit het perspectief van de burgers is dat verwerpelijk.
Wanneer politici zulke verwijten voor de voeten geworpen krijgen, is voor hen de

43. Zie Kernell (i997), p. i79-t8z.
44. Evans en Novak (i97i), p. io9, aangehaald in Eisinger (zoo3), p. 2.

45. Eisinger (zoo3), p. 7i.
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gebruikelijke escape om te betogen dat, ook al lijkt het misschien anders, op lange
termijn wel degelijk het algemeen belang is gediend met deze discutabele en ogen-
schijnlijk enkel op eigenbelang gerichte acties. Soms is zo'n redenering inderdaad
plausibel. Het is echter moeilijk voorstelbaar dat zulks hier altijd het geval was.

~} EEN NIEUW KIESSTELSEL

Maar laten we niet meteen op grond van dit ene voorbeeld opinieonderzoek `guil-
ty by association' verklaren, en zoeken naar een meer gewetensvolle inzet van het
instrument. Daarvoor keer ik terug naar Nederland. Op het eerste gezicht valt re-
torische inzet van opinieonderzoek door de Nederlandse regering niet te verwach-
ten. Daar is geen enkele noodzaak toe omdat men reeds de meerderheid in het par-
lement heeft. Integendeel, het kan alleen maar leiden tot schade, namelijk als blijkt
dat de meeste burgers niets voelen voor de plannen van het kabinet. In dit kader is
het interessant nader te kijken naar de roemruchte kroonjuwelen van D66 die deze
partij in het kabinet Balkenende II hoopte te verzilveren: de gekozen burgemeester
en een nieuw kiesstelsel. Er zijn twee redenen juist deze onderwerpen te belichten:

~ omdat dit specifieke wensen waren van de kleinste coalitiepartij en niet van
CDA of WD, is het niet denkbeeldig dat uit opinieonderzoek zal blijken dat
een meerderheid der burgers deze `kroonjuwelen' niet wenst;

~ omdat voor invoering van de gekozen burgemeester een grondwetswijziging
nodig is, ontstond de unieke situatie dat een onderwerp dat veel publieke be-
langstelling genoot, niet automatisch kon rekenen op een voldoende parle-
mentaire meerderheid. Steun van een deel der oppositie was noodzakelijk.
Daarmee was een `Amerikaanse toestand' gecreëerd waarin een `going public'
strategie één van de opties was om het parlement onder druk te zetten.

Inderdaad trachtte de regering voorafgaand aan de Eerste Kamerbehandeling van
het regeringsvoorstel voor de gekozen burgemeester twijfelende senatoren over de
streep te trekken met een beroep op `de wil van het volk'. Vice-premier Zalm zei pu-
bliekelijk: "Tachtig procent van de bevolking wil de gekozen burgemeester, blijkt uit
onderzoek. Hier in Den Haag loopt men blijkbaar achter bij wat de mensen wil-
len."~ Minister de Graaf maakte kort vóór de behandeling in de Eerste Kamer per
bus een tournee langs bijna 4o gemeenten, teneinde met iedereen die maar wilde te
discussiëren over het voorstel. "Soms krijgt hij flink tegengas," zo noteert de verslag-
gever van Trouw. "De Graaf, die het rustig aanhoort, noemt zijn rijtje argumenten
op. Steeds opnieuw, op elke nieuwe halteplaats van zijn bustoer. Het probleem is dat
de afstand tussen burger en politiek te groot is, zegt hij. Uit onderzoeken blijkt dat

46. Trouw, 5 februari zoo5.
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tweederde van de bevollcing graag de burgemeester kiest. Laat ze dan ook kiezen, dat
kunnen zeprima."47 Overigens wordt nergens de bron van de genoemde percentages
genoemd. Vermoedelijk betreft het onderzoek van TNS-Nipo, in opdracht van het
RTL4-journaal. Ook door anderen was gepeild wat de burgers ervan vonden. Daar-
uit komen minder hoge cijfers. Volgens enkele peilingen van Maurice de Hond zou
voor ongeveer de helft van de Nederlanders de gekozen burgemeester niet hoeven.~
Wat ook het juiste aantal mag zijn, de bovengenoemde voorspelling dat slechts een
minderheid voor de gekozen burgemeester zal zijn, wordt niet echt bevestigd.

Het Ministerie van BZK had geen eigen onderzoek naar de gekozen burge-
meester gedaan. Dat gold wel voor het andere kroonjuweel, een nieuw kiesstelsel.
Zoals bekend zou de kiezer daarin twee stemmen krijgen: een landelijke stem en
een stem voor een regionale kandidaat. Het ministerie had sinds het eerste kabinet
van Balkenende drie onderzoeken laten doen:

~ een eerste kwalitatief onderzoek uit november aoo3. In vier focusgroepen
werd uitgezocht in hoeverre burgers het nieuwe kiesstelsel begrijpen, waarde-
ren en de (vermeende) voordelen ervan onderkennen;

~ een tweede kwalitatief onderzoek uit december aoo4. In z4 individuele inter-
views werd respondenten een `kernboodschap' over het nieuwe stelsel voorge-
legd, dat wil zeggen, een beknopte beschrijving en uitleg van het hoe, wat en
waarom van het nieuwe stelsel. Doel was na te gaan ofde tekst begrijpelijk en ge-
loofwaardig werd geacht, en hoe de kernboodschap aangescherpt kon worden;

~ een kwantitatief onderzoek onder een representatieve steekproef van 946
Nederlanders. Dit onderzoek werd verricht rond de jaarwisseling aoo4~2005.
Doel was "het in kaart brengen van die factoren die van invloed zijn op de
kennis en houding van de Nederlandse burger ten aanzien van het nieuwe
kiesstelsel en de intentie om vanwege dit nieuwe kiesstelsel bij de eerstvolgen-
de verkiezing te gaan stemmen."a9

Daarnaast startte BZK ook een continue media-analyse over het onderwerp. Deze
blijft hier echter buiten beschouwing. De onderzoeken waren niet bedoeld als in-
put voor de beleidsvorming - de plannen stonden immers als grotendeels vast -
maar als voeding voor de communicatie over het beleid. De verantwoordelijke di-
rectie communicatie schreef in een interne notitie dat zij wil weten "welke argu-

47. Trouw, 25 februari zoo5.
48. Zie www.peil.nl. De Hond heeft in de periode oktober Zoo4-maart zoo5 in totaal zes peilingen
gedaan waarin het onderwerp ter sprake kwam. Omdat de vraagstellingen in de verschillende pei-
lingen verschillen, is het niet mogelijk een trend aan te geven.
49. Veldkamp, p. t. De bedoeling van BZK was dit onderzoek om de drie maanden te herhalen, zo-
dat gemonitord kon worden hoe kennis en houding zich zouden ontwikkelen. Met het afblazen van
de plannen voor een nieuw kiesstelsel eind maart zoo5 zijn de vervolgmetingen er nooit gekomen.
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menten er bij de kiezer werkelijk toe doen en welke dus kunnen worden ingezet bij
de publiekscommunicatie rondom het nieuwe kiesstelsel". Door middel van de
persanalyse en het publieksonderzoek hoopte men "een beter idee te krijgen van
wat er in het publieke debat speelt om een meer pro-actieve bijdrage te kunnen le-
veren aan het publieke debat. Dat kan zijn wanneer we merken dat bepaalde groe-
pen zich niet (kunnen) mengen in het debat of wanneer feitelijke onjuistheden
worden gebezigd."so

Wat waren de onderzoeksresultaten? Het beeld van de reacties van de respon-
denten dat oprijst uit beide kwalitatieve onderzoeken valt nog het beste te om-
schrijven als `lauw'. In het eerste onderzoek werd begonnen met de vraag ofinen
iets aan het huidige kiesstelsel zou willen veranderen. Het verslag vat de reacties sa-
men: "Over het algemeen zou gesteld kunnen worden dat men [...] redelijk tevre-
den is met hoe het kiesstelsel nu georganiseerd is, ondanks dat men feitelijk niet
precies weet hoe dat is georganiseerd. Reacties lijken eerder ontlokt te zijn door de
gestelde vraag dan door een gevoelde behoefte tot verandering. De `klooi die men
ervaart heeft wat dat betreft meer te maken met de gepercipieerde houding in atti-
tude van politici en naar blijkt in de ogen van de respondenten niet of nauwelijks
met het huidige kiesstelsel."5' Vervolgens werd de respondenten gevraagd of inen
iets had gehoord van de plannen voor een nieuw kiesstelsel. "Geen van de respon-
denten blijkt op de hoogte te zijn van deze kabinetsplannen. Enkele respondenten
geven aan er `iets' over gehoord te hebben, maar kunnen er verder inhoudelijk
geen invulling aan geven [.. .] Feitelijk leeft het onderwerp - vernieuwing van het
kiesstelsel - nauwelijks onder de respondenten."52 Daarna wordt het (concept voor
het) nieuwe kiesstelsel geïntroduceerd. Dat blijkt veel verwarring op te roepen.
"De meeste respondenten hebben veel moeite om (de werking van) het concept
kiesstelsel te doorgronden: het wordt door velen dan ook ingewikkeld gevon-
den."53 Nadat het nieuwe stelsel is besproken, is de evaluatie zeker niet unaniem
positief. "Slechts enkele respondenten zijn overtuigd van de zin van het nieuwe
stelsel ofzien het als een echte verbetering ten opzichte van het huidige kiesstelsel.
De meeste respondenten die kiezen voor het nieuwe stelsel geven het [...] `het
voordeel van de twijfel"'S4 De belangrijkste reden om het toch te proberen is de
verwachting dat het nieuwe kiesstelsel de landelijke politiek wat dichter bij de bur-
ger brengt en zal leiden tot een grotere persoonlijke betrokkenheid. Omdat het
nieuwe stelsel zoveel vragen oproept, concluderen de onderzoekers dat het "erg
belangrijk [is] om voorafgaande aan de introductie van het concept kiesstelsel een
intensieve mediacampagne op te starten waarin de hierboven genoemde onduide-

50. Interne notitie van De Boer aan Van Schagen, kenmerk nC8cIo4~77209.
5i. MarketResponselThe SmartAgent Company (aoo3), p. i3, accentuering in origineel.
5z. MarketResponselThe SmartAgent Company (zoo3), p. i4.
53. MarketResponse~The SmartAgent Company (zoo3), p. z4~5.
54. MarketResponse~The SmartAgent Company (zoo3), p. zoh.
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lijkheden op heldere wijze worden uiteengezet en uitgelegd."55 Het tweede kwalita-
tieve onderzoek is in zekere zin een vervolg op deze conclusie. Onderwerp van dit
onderzoek is een tekst met de belangrijkste boodschappen over het kiesstelsel (zie
kader). Doel was na te gaan hoe begrijpelijk en hoe geloofwaardig men de tekst
vindt, en hoeveel gewicht men geeft aan de verschillende argumenten vóór het
nieuwe stelsel. Op basis van de resultaten kan deze `kernboodschap' dan worden
geoptimaliseerd.

Het kabinet wil de relatie tussen overheid en samenleving, tussen burger en bestuur
versterken. Dit wil het kabinet onder meer bereiken door de burger meer invloed te
geven op wie er lid wordt van de Tweede Kamer. Daarom stelt het kabinet voor een
nieuw kiesstelsel in te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Wat wordt er gewijzigd in het kiesstelsel voor de tweede kamer?
In het nieuwe kiesstelsel brengt u voortaan twee stemmen uitbij de Tweede Kamer-
verkiezingen. U krijgt dus een extra stem. Net als onder het huidige stelsel brengt u
uw eerste stem uit op een kandidaat van de landelijke lijst van een politieke partij.
Met deze stem wordt de verdeling van de kamerzetels over de partijen bepaald. Met
uw tweede - extra - stem kiest u voor een districtskandidaat: een persoon die door
een politieke partij voor dat district als kandidaat is voorgedragen. Op deze manier
krijgt u meer invloed op de personen die de kamerzetels bezetten. Deze regio verte-
genwoordigers worden voortdurend zichtbaar aanspreekpunt in de Tweede Kamer.

In het nieuwe kiesstelsel worden van de i5o kamerleden in de tweede kamer 75 ka-
merleden gekozen via de nieuwe district stem en 75 kandidaten via de landelijke stem.

Het nieuwe systeem kent twintig districten. Per district kunnen- afhankelijk van
de grootte - twee tot vijfdistrict kandidaten worden gekozen. Na de verkiezingsuit-
slag worden eerst zetels toegewezen aan districtskandidaten en vervolgens worden
de overige plaatsen ingenomen door kandidaten van de landelijke lijst. Tot er weer
i5o kamerzetels gevuld zijn. Het kabinet is van plan om het nieuwe kiesstelsel in te
voeren bij de Tweede Kamerverkiezingen van Zoo7.

Waarom een wijziging van het kiesstelsel?
Het kabinet verwacht dat de kamerleden die in het district zijn gekozen, hun rol als
volksvertegenwoordiger anders gaan invullen. Een districtskandidaat heeft straks
namelijk een aanwijsbare achterban in een aanwijsbaar gebied. Om herkozen te
worden zal hij ofzij meer contact zoeken met de mensen in zijn~haar district, dus
ook met u. Meer contact leidt tot meer invloed voor u en wel om drie redenen:

- In de eerste plaats zullen uw (regionale) problemen meer onder de aandacht ko-
men van de Tweede Kamer.

- Ten tweede zullen de regionale vertegenwoordigers meer tijd nemen om u uit te
leggen waarom in de Tweede Kamer bepaalde keuzes zijn gemaakt.

55- MarketResponselThe SmartAgent Company (zoo3), p. 27.
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In de derde en laatste plaats zal de Tweede Kamer als geheel een sterkere positie
krijgen tegenover deregering. Immers, de noodzaak voor districtskandidaten om
in hun regio verantwoording af te leggen en om uw wensen en problemen te
agenderen, zal leiden tot een sterker parlement. De regering wordt immers vaker
door de districtskandidaten aangesproken op voor u zichtbare regionale gevol-
gen of resultaten.

Ook hier geen groot enthousiasme en het nodige onbegrip. De tekst slaagt er niet
goed in over te brengen hoe het nieuwe stelsel precies werkt. "De ontvangst van de
boodschap over het nieuwe kiesstelsel is positief van grondtoon, maar toch ook
vrij gereserveerd. Een versterking van de relatie tussen burger en overheid en ver-
groten van de invloed van de burger vindt men wel nastrevenswaardige doelen.
Maar werkelijk enthousiasme ervoor zien we zelden of nooit bij ondervraagden.
[... ] De drie redenen waardoor de kiezer meer invloed zal krijgen worden wel be-
grepen, maar zeker niet altijd als geloofwaardig beschouwd."56 Op basis van de re-
acties doen de onderzoekers diverse suggesties om de tekst te verbeteren.

In het kwantitatief onderzoek worden de respondenten - zoals steeds vaker in
dergelijk onderzoek gebruikelijk is - opgedeeld in segmenten. De basis hiervoor
vormen hun antwoorden op a7 stellingen over politiek, zoals `Nederland heeft be-
hoefte aan krachtig leiderschap', `Een democratie kent veel problemen, maar het is
de beste vorm van regeren die er is', 'Ik vind het belangrijk dat burgers over veel
onderwerpen kunnen meebeslissen'. Analyse van de antwoorden leidt tot een on-
derscheid in vier segmenten:

~ de tevredenen (320~0). Zij ervaren weinig afstand tussen burgers en politici,
zijn geïnteresseerd in politiek en voelen zich gemotiveerd om te gaan stem-
men. Men hecht relatief weinig belang aan vertegenwoordiging van regio's in
de Kamer en aan directe inspraak;

~ de betrokken sceptici (a7o~o). Zij zijn eveneens geïnteresseerd in politiek en ge-
motiveerd om te gaan stemmen, maar in tegenstelling tot de tevredenen erva-
ren zij een grote afstand tussen burgers en politici. Men wil graag een betere
vertegenwoordiging van regio's in de Kamer en vindt directe inspraak van
burgers belangrijk;

~ de ongeïnteresseerden (a5o~o). Zij zijn wat minder geïnteresseerd in de politiek
en wat minder gemotiveerd om te gaan stemmen. Ze ervaren enige afstand
tussen burgers en politici, maar minder dan de betrokken sceptici en gedesil-
lusioneerden. Men vindt regionale vertegenwoordiging in de Kamer minder
belangrijk;

~ de gedesillusioneerden (i6o~o). Zij ervaren net als de betrokken sceptici een

56. Meijers research (zoo5), p. i8.
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grote afstand tussen burgers en politici. In tegenstelling tot de betrokken scep-
tici is men niet geïnteresseerd in politiek en ongemotiveerd om te gaan stem-
men. Men hecht waarde aan regionale vertegenwoordiging in de Kamer en
aan directe inspraak van burgers.

Gevraagd of inen wist dat er een nieuw kiesstelsel wordt aankomt, antwoordt
slechts a9 procent van de respondenten bevestigend. Het is dan ook niet verrassend
dat de respondenten op enkele kennisvragen over het nieuwe stelsel laag scoren. Op
de vraag hoeveel stemmen men kan uitbrengen bij het nieuwe kiesstelsel geeft az
procent het goede antwoord, en op de vraag hoeveel districtskandidaten er in de
Tweede Kamer komen geeft i6 procent het goede antwoord. Dat men in het nieuwe
systeem zowel op een landelijke als op een districtskandidaat kan stemmen, weet 46
procent. Nadat kort is uitgelegd wat het nieuwe kiesstelsel inhoudt,57 is de respon-
denten een aantal stellingen voorgelegd. In onderstaande tabel enkele resultaten:

enigsánsl noch eens enigszinsl weet
helemaal ncxtt helemaal niet

eens oneens oneens
Betrokkenheid (~o) (o~o) (o~o) (o~o)

Het nieuwe kiesstelsel vergroot de betrokkenheid met de politiek. 36 27 n z6

Door het nieuwe kiesstelsel zullen mensen meer gaan stemmen bij

Tweede Kamerverkiezingen. z7 z9 i7 z7

Afstand burger en politiek
Districtskandidaten kunnen hun rol als volksvertegenwoordiger beter

invullen. 44 z6 7 23

Via het nieuwe kiesstelsel kan de ontevredenheid die heerst in de samen-

leving meer voren komen. 43 25 7 25
Districtskandidaten zullen direct contact zoeken met de kiezers. 4o z6 9 25

Het nieuwe kiesstelsel zal de relatie tussen burger en de politiek verbeteren. 32 3o u 27

Voordelen van nieuwe stelsel
Het is mij niet duidelijk wat precies het voordeel is van het nieuwe kiesstelsel. 62 i7 u io

Het wordt hoog tijd dat er iets verandert aan het kiesstelsel. 39 3o i5 i6

Het nieuwe kiesstelsel is vooral iets wat D66 wil om zich te kunnen onder-

scheiden. ~ 29 8 35
Het nieuwe kiesstelsel maakt stemmen onnodig ingewikkeld. 27 27 19 27

Bron: Veldkamp, 2005

57. De volgende tekst werd voorgelezen: "Bij de eerstvolgende tweede kamerverkiezingen wordt
een nieuw kiesstelsel ingevoerd. Dit nieuwe kiesstelsel houdt in dat u twee stemmen mag uitbren-
gen. Met uw eerste stem kiest u een kandidaat van de landelijke lijst van een politieke partij. Met de
tweede stem kiest u de districtskandidaat van een partij. De eerste landelijke stem bepaalt de verde-
ling van i5o kamerzetels over de partijen. Deze zetels worden vervolgens eerst ingevuld met de ge-
kozen districtskandidaten (75). De overgebleven 75 zetels worden aan de gekozen landelijke kandi-
daten toebedeeld."
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Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar segmenten, valt op dat vooral de be-
trokken sceptici en gedesillusioneerden vinden dat het hoog tijd wordt dat er iets
verandert aan het kiesstelsel. De tevredenen en de ongeïnteresseerden zijn veel
minder deze mening toegedaan.

Voorts werd gevraagd ofinen alles afgewogen vóór of tegen het nieuwe kies-
stelsel is. Vóór is 32 procent, tegen is i3 procent, neutraal is 37 procent, terwijl i9
procent antwoordt met `weet niet'. De meeste voorstanders zijn te vinden onder de
betrokken sceptici, de meeste tegenstanders onder de tevredenen. Tot slot volgden
twee vragen over stemgedrag. Eerst werd gevraagd of inen verwachtte dat onder
het nieuwe kiesstelsel de kans groter ofkleiner zou zijn dat `mensen zoals u' zullen
gaan stemmen. De meerderheid denkt dat het niet uitmaakt, Zi procent acht de
kans groter en 3 procent acht de kans kleiner. Als laatste werd de respondenten ge-
vraagd of zij zélf zouden gaan stemmen indien er morgen tweede kamerverkiezin-
gen zouden zijn. De ene helft werd daarbij gevraagd uit te gaan van het huidige
kiesstelsel, de andere helft van het nieuwe kiesstelsel. Zoals uit de onderstaande re-
sultaten valt te lezen, blijkt de stemintentie uitgaande van het nieuwe stelsel dus
iets lager dan uitgaande van het huidige stelsel!

Uitgaande van het huidige stelsel
Uitgaande van het nieuwe stelsel

zeker (oIo) wellicht (o~o) zeker niet (o~o) weet niet (~o)

7i
64

i8 5 6
22 4 io

Bron: Veldkamp, 2005

Tot zover de onderzoeken. Vanuit de wereld van overheidsvoorlichting bezien is
dit typisch een voorbeeld van `good practice'. Eerst wordt een algemene indruk ge-
kregen van de potentiële receptie van het nieuwe stelsel bij de burgers, vervolgens
worden kernboodschappen geformuleerd en getest, en daarna wordt gemonitord
in hoeverre deze boodschappen overkomen bij de burgers, met het oogmerk de
communicatie hierop eventueel aan te passen.58 Onder vakgenoten zal deze aan-
pak zeker positief gewaardeerd worden. Het voorbeeld maakt tevens duidelijk dat
bij (dit) onderzoek ten behoeve van optimalisering van de communicatie schrik-
beelden van spindoctoring en manipulatie niet op zijn plaats zijn. De werkelijkheid
is veel prozaïscher. Natuurlijk is de opzet om vooral de positieve kanten van het
nieuwe stelsel te belichten, maar het doel is een feitelijke en heldere communicatie
over wat het kabinet precies wil. Dit is toch iets heel anders dan de enigszins louche
praktijken van Nixon cum suis.

Echter, vanuit het perspectief van de politicus die draagvlak wil verwerven
voor zijn plannen, vormen de onderzoeken explosief materiaal. Enerzijds bevatten

58. De bedoeling van BZK was het kwantitatieve onderzoek om de drie maanden te herhalen, zo-
dat gevolgd kon worden hoe kennis en houding zich zouden ontwikkelen. Met het afblazen van de
plannen voor een nieuw kiesstelsel eind maart zoo5 zijn de vervolgmetingen er nooit gekomen.
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ze een aantal positieve gegevens voor de minister, bijvoorbeeld dat bij de meeste
stellingen het aantal mensen dat gunstige effecten verwacht van het kiesstelsel gro-
ter is dan het aantal mensen dat ongunstige effecten verwacht, en dat uiteindelijk
meer mensen vóór dan tegen zijn. Anderzijds laat het volgende (fictieve) kranten-
artikel zich ook schrijven:

Nieuw stelsel leidt tot lagere opkomst
BURGER ZIT NIET TE WACHTEN OP ONBEGRIJPELIJK KIESSTELSEL

Den Haag- Meer dan zestig procent van de Nederlanders is onduidelijk wat precies
de voordelen zijn van de plannen van minister De Graaf voor een districtenstelsel.
Ze snappen niet hoe het nieuwe stelsel werkt en vinden het onderwerp ook onbe-
langrijk. De meeste Nederlanders zeggen dat het huidige systeem moet blijven be-
staan. Mocht De Graaf toch zijn zin krijgen, dan zullen waarschijnlijk minder men-
sen gaan stemmen dan onder het huidige kiesstelsel.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Ministerie van BZK zelf heeft laten verrichten... et
cetera

Het laat zich raden dat dergelijke publiciteit zeer schadelijk kan zijn voor het poli-
tieke project van de minister. Zijn plannen waren nog niet door het parlement
goedgekeurd, integendeel, hij kon rekenen op een zeer kritisch parlement en wei-
nig steun vanuit de coalitie. Dergelijke publiciteit zou het voor hem ongetwijfeld
nog moeilijker hebben gemaakt. De onderzoeken zijn dan ook nooit actief open-
baar gemaakt (iets dat bij dit soort communicatie-ondersteunend onderzoek ove-
rigens ook niet gebruikelijk is). Voorts is het vanuit dit perspectief alleszins begrij-
pelijk dat BZK in eerste instantie de nodige reserves had om de onderzoeken aan
schrijver dezes te verstrekken ten behoeve van dit proefschrift. Nadat minister De
Graaf was afgetreden en de herziening van het kiesstelsel voorlopig van de baan
was, loste dit probleem zichzelf op, en heeft het departement zonder voorbehoud
al het materiaal ter beschikking gesteld. A1 met al is dit een voorbeeld waarin amb-
telijke professionaliteit en politieke opportuniteit ernstig met elkaar botsen.

Tot slot, in het bredere kader van dit proefschrifr is het nuttig terug te komen op de
bevinding dat vooral de betrokken sceptici en gedesillusioneerden het eens waren
met de stelling dat `het hoog tijd wordt dat er iets verandert aan het kiesstelsel' (na-
melijk 6o respectievelijk 5o procent), terwijl de tevredenen en de ongeïnteresseer-
den het hiermee veel minder vaak eens waren (a7 respectievelijk z8 procent). Willen
betrokken sceptici en gedesillusioneerden inderdaad hetzelfde? Daar kan men
vraagtekens bij zetten. Hieronder staat een aantal stellingen uit het onderzoek. In de
eerste kolom staat de gemiddelde score voor de segmenten tevredenen en ongeïnte-
resseerden, in de tweede en derde kolom staan de scores voor de andere twee seg-
menten. Het blijkt dat de betrokken sceptici en gedesillusioneerden duidelijk aan
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dezelfde kant staan bij de eerste twee groepjes van stellingen (die ik heb samengevat
onder de kopjes `representatie' en `politici'). Hier zijn zij kritischer dan het gemid-
delde van de andere twee segmenten. Daarentegen verschillen de betrokken scepti-
ci en de gedesillusioneerden sterk bij de laatste twee groepjes (die ik heb samengevat
onder de kopjes `democratisch commitment' en `stemgedrag~intentie'). Hier sco-
ren de betrokken sceptici heel hoog, maar de gedesillusioneerden juist heel laag.
Hoe kan dat? Dit lijkt in tegenspraak met het verlangen van de gedesillusioneerden
naar een ander kiesstelsel en het grote belang dat zij hechten aan zeggenschap van
burgers. Op deze paradox wordt in de slotbeschouwing teruggekomen.

percentage enigszinslhelemaal mee eens

tevredenen be- gedesilu-
en ongèin- trokken sioneer-
teresseerden scepticí den

Oordeel over representatie (o~o) (9'0) (~o)

Ik vind het belangrijk dat burgers over veel onderwerpen kunnen mee-
beslissen. 67 98 8i

Meestal verliezen onze volksvertegenwoordigers in de 2e Kamer snel
het contact met de mensen in het land. 6i 90 88

De landelijke politiek heefr te weinig oog voor lokale belangen. 57 87 79
De regering begrijpt niets van wat er in de samenleving leeft. 47 83 75
Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 39 Sz 8i

Ik vind dat de politiek helemaal anders moet. 35 73 68

Elke regio en grote stad moet in de Tweede Kamer worden vertegenwoor-
digd. 29 87 64

Bij de samenstelling van de ze Kamer wordt te weinig rekening gehouden
met regionale verschillen in Nederland. z9 87 76

Oordeel over politici

Kamerlid wordt jeeerder door je politieke vrienden dan door je bekwaam-
heden. 43 64 60

Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit. 35 70 77

Democratisch commitment

Een democratie kent veel problemen, maar het is de beste vorm van regeren
die er is. 86 82 45

Mensen die bij de verkiezingen wegblijven, hebben geen recht van spreken. 78 8o z4

Ik houd me goed op de hoogte over wat de regering doet. 62 82 26

Ikben geïnteresseerd in de politiek. 58 67 ro

Stemmen heefr niet zoveel zin, want mijn stem heefr toch geen invloed op
hoe het land wordt geregeerd. 14 r9 78

Wat er in de politiek gebeurt, kan me niet zoveel schelen. 9 3 34
Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen dat mijn stem er niet toe

doet. 6 8 z5

Stemgedrag~intentie

Heeft gestemd bij de laatste verkiezingen

Zou zeker gaan stemmen als morgen verkiezingen zijn

percentage `ja'

90 88 43
8t 81 z4

Bron: Veldkamp, zoo5
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5 CONCLUSIE

Als het normatief vertrekpunt is dat opinieonderzoek wenselijker is naarmate het

de politicus beter helpt in het realiseren van zijn politieke doel, kunnen de volgen-
de conclusies worden getrokken:

~ wanneer in een verticale strijd tussen staat enerzijds en burgers of belangen-
groepen anderzijds de staat de zwakkere partij is of lijkt, kan hij pogen door
middel van retorische inzet van opinieonderzoek virtuele bondgenoten zicht-
baar te maken of te construeren, teneinde zo - op zijn minst in de beeldvor-
ming - de krachtsverhoudingen om te draaien;

~ in een horizontale strijd kan de oppositie pogen om door middel van retori-
sche inzet van opinieonderzoek de regering in de verdediging te drukken,
door in zulk onderzoek een meerderheid zichtbaar te maken of te construeren
die tegenstander is van het regeringsbeleid;

~ opinieonderzoek is voor elke partij bruikbaar als hulpmiddel om de juiste
woorden en argumenten te vinden om burgers te overtuigen van de wense-
lijkheid van de voorgestelde beleidsoplossingen.



DEEL IV:

DE KEERZIJDE

Tot aan deze pagina ging dit boek vooral over de vraag welke nuttige diensten opi-
nieonderzoek kan bewijzen aan politiek en openbaar bestuur. Ervan uitgaande dat

zulk onderzoek valide, betrouwbaar en representatief is, leek het - mits gewetens-
vol ingezet - welhaast de ideale oplossing voor tal van problemen van de heden-
daagse representatieve democratie. Mogelijk deed het betoog tot hieraan toe de
niet onmiddellijk overtuigde lezer denken aan het Chinese spreekwoord dat voor
wie alleen een hamer heeft, elk probleem een spijker is. Het is nu tijd de andere

kant van de zaak te belichten. In hoeverre meet opinieonderzoek nu eigenlijk wat
het pretendeert te meten? En zijn er ook bezwaren denkbaar tegen grotere inzet

van opinieonderzoek door de staat? Ziehier het onderwerp van dit vierde deel.



Hoofdstuk 9:

Wat meet opinieonderzoek?

In de voorgaande hoofdstukken is steeds ervan uitgegaan dat opinieonderzoek mits
goed uitgevoerd een valide, betrouwbaar en representatief beeld geeft van wat de
burgers vinden - dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld belangengroepen of de media.
Maar is die veronderstelling terecht? Geeft opinieonderzoek inderdaad een `objec-

tiei beeld van wat mensen `echt' vinden? Ofkent het instrument zijn eigen verteke-
ningen? En zo ja, wat zijn dan die vertekeningen? Bij de behandeling van deze vra-
gen richt ik mijn aandacht voornamelijk op kwantitatief onderzoek met gesloten
vragen. Eén van de redenen hiervoor is dat tot op heden in de wetenschappelijke li-

teratuur kwantitatief onderzoek veruit de meeste aandacht heeft gekregen. Echter,
omdat kwalitatief onderzoek ook behoort tot het object van dit proefschrift, zal ik
eerst kort ingaan op representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid van deze vorm

van onderzoek. Daarover gaat de eerste paragraaf. In paragraaf 2 wordt een kort
overzicht gegeven van de problemen rond representativiteit, validiteit en betrouw-
baarheid bij kwantitatief onderzoek. Deze worden verklaard in de daarop volgende
twee paragrafen. In paragraaf 3 wordt besproken wat de mentale processen zijn die
bepalen hoe antwoorden op opinievragen tot stand komen, en wat hierop de in-
vloed is van bijvoorbeeld berichtgeving in de media. In paragraaf 4 wordt ingegaan
op de invloed van de kenmerken van het onderzoeksinstrument op de antwoorden
die respondenten geven. Het hoofdstuk sluit af inet een samenvatting en conclusie.

1 KWALITATIEF ONDERZOEK

Kwalitatief onderzoek verschilt sterk van kwantitatief onderzoek, zozeer zelfs dat

volgens Swanborn velen menen dat er sprake is van `incommensurabele' modellen
voor het doen van onderzoek.' Een cruciaal verschil is de theoriegeladenheid van

kwantitatief onderzoek. Bij grootschalige enquêtes worden vooraf hypothesen ge-
formuleerd, en daaruit volgt welke vragen worden gesteld en welke antwoorden
mogelijk zijn. Zo niet bij kwalitatief onderzoek. Juist om niet bij voorbaat opinie-

gegevens aan het zicht te onttrekken, gaat men met zo min mogelijk vooronder-
stellingen het onderzoek in. Natuurlijk is het wel de bedoeling tot een theorie,
conceptueel kader ofbegrippenapparaat te komen, maar kenmerkend is dat de on-

i. Swanborn (i994), p. 341.
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derzoeker, voor zover hij hiervan vooraf reeds enig idee heeft, probeert bij het
veldwerk zijn hoofd leeg te maken en geen enkel antwoord bij voorbaat af te doen
als irrelevant. Een benadering hiervoor die in diverse Nederlandse overzichtsboe-
ken wordt beschreven, is de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss.
In deze benadering worden vier fasen onderscheiden:

~ de exploratie-fase: het ontdekken van begrippen. Welke gedachten hebben de
geïnterviewden over de besproken onderwerpen, welke begrippen worden ge-
bruikt en welke niet, welke betekenis geven zij aan deze begrippen, et cetera;

~ de specificatie-fase: het ontwikkelen van begrippen. Doel is niet meer om
nieuwe begrippen te ontdekken, maar om de gevonden begrippen zo goed
mogelijk in te vullen en uit te werken;

~ de reductie-fase: het bepalen van het kernbegrip. Dit is het begrip dat een cen-
trale rol vervult bij het beschrijven, begrijpen en verklaren van de onderzoch-
te verschijnselen. Wanneer dit kernbegrip helder is, zal blijken dat waar aan-
vankelijk sprake leek te zijn van een complex en onoverzichtelijk beeld, de
zaken nu op hun plaats gaan vallen;

~ de integratiefase: het uitwerken van de theorie. Op basis van wat in de reduc-
tiefase is gevonden, probeert de onderzoeker tot een meeromvattende theorie
te komen. In deze fase formuleert hij een geïntegreerd theoretisch raamwerk,
met verwachtingen en hypotheses. Die kunnen eventueel in vervolgonder-
zoek worden getoetst.

Het gaat nu niet om exact deze vier stappen. Het onderscheid is slechts analytisch
en er zijn ook andere opdelingen mogelijk. Wat deze fase-indeling echter duidelijk
maakt is dat theorievorming, veldwerk en analyse in kwalitatief onderzoek met el-
kaar zijn verweven. Analyse en theorievorming beginnen in feite tegelijk met het
veldwerk. Er ontstaat een cyclisch proces van gegevens verzamelen, reflectie, theo-
rievorming, opnieuw gegevens verzamelen, eventuele bijsturing in de verzameling
van gegevens, et cetera. Geleidelijk aan groeit de `fit' tussen enerzijds empirie en
anderzijds conceptueel kader of theorie.

In essentie is de validiteit van kwalitatief onderzoek afhankelijk van de
onbevooroordeeldheid, openheid, sensitiviteit en professionaliteit van de onder-
zoeker. Er zijn wel maatregelen mogelijk die de onderzoeker in zijn streven naar
validiteit kunnen helpen, zoals het maken van (veld)notities en een (reflectief)
dagboek teneinde selectieve herinnering te vermijden, het streven naar dialogische
relaties tussen onderzoeker en onderzochten waardoor waarnemingen getoetst of
gecorrigeerd kunnen worden, vragen om commentaar aan collega's buiten het
project, peerreview en audits.2 Hoe is het gesteld met betrouwbaarheid? Kwalitatief

2. Maso en Smaling (ig98), p. 7ilz.
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onderzoek is niet herhaalbaar, noch door dezelfde onderzoeker noch door een an-
dere onderzoeker. Elk interview en elke groepsdiscussie is een unieke gebeurtenis.
Natuurlijk kan men nóg een interview of nóg een groepsdiscussie houden met ver-
gelijkbare respondenten, maar als dat leidt tot andere resultaten, is niet zeker ofdat
komt door andere meningen van de respondenten, ofdoor allerlei toevallige facto-
ren waardoor in deze tweede ronde een andere dynamiek ontstond. Volgens Maso
en Smaling heeft het daarom weinig zin uit te gaan van betrouwbaarheid in termen
van feitelijke herhaalbaarheid. In plaats daarvan pleiten zij voor `virtuele herhaal-
baarheid' en `intersubjectieve navolgbaarheid'. De onderzoeker moet precies do-
cumenteren wat hij doet, van welke veronderstellingen hij uitgaat en waarom, ma-
teriaal, aantekeningen en bandjes bewaren, en zodanig rapporteren dat andere
onderzoekers de gang van het onderzoek kunnen nagaan. Die kunnen dan hun
eigen oordeel vormen en eventueel het onderzoek zo goed mogelijk herhalen. Als
het gaat om steekproeftrekking en representativiteit, verloopt de procedure bij
kwalitatief onderzoek heel anders dan bij kwantitatief onderzoek. Het streven is
niet een zo representatief mogelijke maar een zo gevarieerd mogelijke steekproef,
zodat een zo rijk en gedetailleerd mogelijk conceptueel kader of theorie kunnen
worden opgesteld. De ervaring leert dat men kan volstaan met enkele tientallen
respondenten. Méér mensen interviewen leidt meestal niet tot meer informatie of
nieuwe inzichten en biedt dus ook geen theoretische verrijking. Vanwege de be-
perkte steekproefomvang zijn de resultaten van kwalitatief onderzoek wél genera-
liseerbaar naar variatie, maar niet naar proportie.

Kwalitatief onderzoek lijkt dus een discutabele onderzoeksvorm. Validiteit,
betrouwbaarheid en representativiteit zijn problematisch. Toch is het onverstan-
dig deze onderzoeksvorm terzijde te schuiven. Wanneer het primaire doel is om zo
goed mogelijk de meningen en drijfveren van burgers te achterhalen zonder daar-
bij vooraf de categorieën van de onderzoeker op te leggen, kan men niet om kwali-
tatief onderzoek heen. Op dit punt is kwalitatief onderzoek superieur aan kwanti-
tatieve methoden. Maar hoever gaat dat? Kunnen de ideeën en categorieën van de
onderzoeker echt volledig worden uitgeschakeld? Nee. Elke communicatie veron-
derstelt een begrippenkader, al is dat misschien nog zo basaal, want anders zou
men niets meer waarnemen dan `stomme' feiten, in extremo slechts een verzame-
ling van geluiden. Bovendien, alleen al het formuleren van een globale vraagstel-
ling en het opstellen van een checklist met aandachtspunten beïnvloedt welke ant-
woorden zullen oplichten als interessant en waarop wordt doorgevraagd.
Kwalitatief onderzoek is dus wel minder `vooringenomen' dan kwantitatief onder-
zoek, maar niet geheel theorievrij. Bovendien is er nog een ander probleem. Vol-
gens Maso en Smaling was de gefundeerde theorie-benadering vooral bedoeld om
het gevaar van te sterk theoriegestuurd onderzoek tegen te gaan. Echter, "[d]e
hoop dat men, uitgaande van een zeer globale probleemstelling en alleen door
constante vergelijking van gegevens, verborgen relaties en structuren zou kunnen
blootleggen en zelfs tot de formulering van een heuse theorie zou kunnen komen,
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blijkt maar al te vaak ijdel."3 Hoe men de gegevens ook ordent of herordent, nooit
zal hieruit als vanzelf een theorie ontstaan. Voor de stap van data naar theorie is
een creatieve sprong nodig, en er zijn geen regels om te bepalen hoe die te maken.
De onderzoeker moet bij deze sprong dus afgaan op zijn eigen intuïtie, intelligen-
tie en kennis van de wereld.

Kortom, de rol van de onderzoeker is bij kwalitatief onderzoek zeer belangrijk.
Hij zal veelal zelfde interviews afnemen, gaandeweg het veldwerk dewaarnemingen
analyseren en interpreteren, om van daaruit het veldwerk verder toe te spitsen, te
verfijnen, en geleidelijk aan tot een theorie te komen. Dit vergt nogal wat van zijn
sensitiviteit, intelligentie, professionaliteit en creativiteit. In zekere zin is de onder-
zoeker zelf het onderzoeksinstrument geworden. Dit betekent dat intersubjectivi-
teit in essentie een kwestie van vertrouwen is. Intersubjectieve overeenstemming is
alleen mogelijk als men gelooft dat de onderzoeker zijn werk goed heeft gedaan.4

2 KWANTITATIEF ONDERZOEK: EEN OVERZICHT VAN PROBLEMEN

Wat wordt gemeten in enquêtes? Wat betekent het als bijvoorbeeld 7o procent van
de Nederlanders antwoordt een oorlog tegen Irak te steunen? De veronderstelling
bij inzetten van opinieonderzoek voor beleidsvorming is dat burgers een mening
hebben over de zaak in kwestie, en dat deze een zekere stabiliteit heeft. Als zij steeds
van gedachten zouden veranderen, zou hun opinie geen bruikbaar kompas zijn.
Bovendien is de veronderstelling dat men deze mening met opinieonderzoek valide
en betrouwbaar kan meten. In de vorige hoofdstukken is daar steeds vanuit gegaan.

Helaas geeft empirisch onderzoek alle reden tot scepsis over deze veronderstel-
lingen. Hieronder een kleine catalogus van problemen. Ten eerste blijken respon-
denten zeer instabiel in de antwoorden die ze geven in enquêtes. Met stabiliteit van
opinies wordt geduid op de mate waarin iemand hetzelfde antwoord geeft wanneer
hij dezelfde vraag op verschillende momenten krijgt voorgelegd. Een beroemde stu-
die in dit verband is dat van Converse uit i964. Hij legde een representatieve steek-

3. Maso en Smaling (i998), p. 29.
4. Overigens leggen Maso en Smaling de nadruk op een heel ander soort intersubjectiviteit. Het
gaat volgens hen niet zozeer "om intersubjectieve akkoorden, een consensus tussen onderzoekers,
zeker niet als die gebaseerd is op ofafgedwongen wordt door gestandaardiseerde procedures, voor-
af geconstrueerde instrumenten en allerlei andere reglementeringen. Het gaat vooral om dialogi-
sche intersubjectiviteit." (p. 8i) Deze vorm van intersubjectiviteit wordt gekenmerkt door interac-
tieve relaties, openheid, wederzijds vertrouwen en respect, en een zekere symmetrie. Zij beperkt
zich niet tot overeenstemming tussen onderzoekers onderling over de resultaten, maar strekt zich
ook uit tot de onderzochten. Het draait dan om de vraag in hoeverre de laatsten zich in de resulta-
ten kunnen herkennen. Feedback naar de respondenten over de resultaten uit eerdere onderzoeks-
fasen is echter meer iets dat hoort bij uitgebreid en langlopend (participerend) kwalitatief onder-
zoek. In de praktijk van kwalitatief opinieonderzoek ten behoeve van beleídsvorming of
-communicatie is het weinig gebruikelijk.



WAT MEET OPINIEONDERZOEK? 353

proef van Amerikanen drie maal dezelfde vragen voor, te weten in i956, i958 en
i96o. Maar in plaats van driemaal hetzelfde antwoord te geven, wisselden de meeste
respondenten welhaast random van antwoord, alsof ze een munt opgooiden om
hun keus te bepalen. Ook zat er weinig consistentie in hun antwoorden op vragen
binnen dezelfde enquête. Gaven ze bij de ene vraag een antwoord dat hoorde bij
`conservatives', bij een andere vraag gaven ze doodleuk een antwoord dat hoorde bij
`liberals'. Voor alle duidelijkheid: het ging hier niet om vragen over obscure onder-
werpen die slechts voor enkelen relevant zijn, maar om algemene stellingen over
werkloosheid, onderwijs, huisvesting of hulp aan zwarten, zoals "The government
in Washington ought to see to it that everybody who wants work can find a job".
Bovendien kregen de respondenten alle ruimte om desgewenst te antwoorden met
`geen mening'. Voorafvertelde de interviewer hen namelijk dat het heel normaal is
als iemand geen mening had over al deze stellingen, en daarna werd per stelling
eerst gevraagd of ze over deze een mening hadden of niet.5 Converse concludeerde
dat slechts een beperkt aantal mensen uitgekristalliseerde en in de tijd stabiele me-
ningen heeft. "[L]arge portions of the electorate do not have meaningful beliefs,
even on issues that have formed the basis for intense political controversy among
elites for substantial periods oftime."6 Hun antwoorden zijn `non-attitudes' die zij
om één of andere reden rapporteren, bijvoorbeeld om de interviewer te plezieren.

Recenter onderzoek laat zien, dat ook binnen één en hetzelfde opinieonder-
zoek sprake kan zijn van opinie-instabiliteit. Zo vroegen Sniderman, Brody en
Tetlock~ in een representatieve steekproef aan respondenten: "Some people think
that government in Washington should increase spending for programs to help
blacks. Others feel that blacks should rely only on themselves. Which makes more
sense to you?" Van de respondenten koos 57 procent voor de eerste mogelijkheid,
en 43 procent voor de tweede. Nadat de respondenten hun antwoord hadden gege-
ven, kregen ze een vervolgvraag met daarin een tegenargument. Afhankelijk van
hun antwoord luidde de vervolgvraag:

~ Would you still feel the same even if government help means people get speci-
al treatment just because they are black or would you change your mind?

~ Would you still feel that way if it means that blacks will continue to be poorer
and more often out ofwork than whites or would that change your mind?

Het bleek dat z9 procent van de mensen die aanvankelijk vóór overheidshulp was,
zich laat ompraten naar het conservatieve standpunt. Omgekeerd: i7 procent van
de mensen die aanvankelijk vonden dat zwarten zichzelf maar moesten helpen,

5. Converse (i97o), p. 17t.
6. Converse (i964). p. 245.
7. Sniderman, Brody en Tetlock (i99i).
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stapte over naar het liberale standpunt. Terwijl na de eerste vraag de meerderheid
nog voor het liberale standpunt was, steunde nu de meerderheid het conservatieve
standpunt.8

Een tweede probleem is dat kleine variaties in vorm, formulering ofvraagvolg-
orde soms kunnen leiden tot grote verschillen in resultaat. Neem bijvoorbeeld de
keus om al dan niet vooraf de respondenten te vertellen dat ze ook met `weet niet'
mogen antwoorden. Vaak doen interviewers dat niet, omdat ze het liefst een mening
scoren. Een verstandige aanpak? In experimenten van Schuman en Presser werden
mensen diverse politieke kwesties voorgelegd. Vóórdat ze werd gevraagd daarover
hun mening te geven, werd ze eerst gevraagd of ze uberhauptwel een mening over de
kwestie hadden. Het aantal `weet niets' bleek in deze vraagvariant ongeveer een vijf-
de hoger te liggen dan in de gebruikelijke variant, waarin mensen meteen hun me-
ning werd gevraagd en alleen `weet niet' werd gescoord als mensen uit eigener bewe-
ging zeiden geen mening te hebben.9 Een andere keus is het al dan niet aanbieden van
een middencategorie. Schuman en Presser deden experimenten met vragen van het
type `Zou x meer .. moeten zijn, minder ... moeten zijn, of gelijk blijven?' Sommige
onderzoekers vinden dat je de middencategorie niet expliciet moet melden - je moet
mensen dwingen tot een keuze! Anderen vinden dat je deze categorie wél expliciet
moet melden. Schuman en Presser onderzochten beide varianten. Het bleek dat ex-
pliciet noemen van de middencategorie ertoe leidt dat zo'n io tot Zo procent méér
respondenten kiest voor een neutrale positie. Kortom, uit zowel dit experiment als
de `weet niet' experimenten blijkt dat een steekproef aanzienlijk minder `opiniated'
resultaten kan opleveren als daartoe expliciet de mogelijkheid wordt geboden.

Ook schijnbaar kleine variaties in formulering kunnen grote gevolgen hebben.
Begin jaren zeventig werd Amerikanen de vraag voorgelegd "If a situation like Viet-
nam were to develop in another part of the world, do you think the United States
should or should not send troops to stop a communist takeover?" Het onderstreepte
deel werd aan de helft van de respondenten wél voorgelezen, maar aan de andere
helft niet. De resultaten: als deze toevoeging wél werd voorgelezen, lag het percenta-
ge positieve antwoorden 15 procent hoger dan als het niet werd voorgelezen. Opval-
lend, want je zou denken dat zelfs slecht geïnformeerde Amerikanen wel wisten
waar de strijd in Vietnam over ging, en men beide vraagvarianten dus als gelijk mag
beschouwen. Schuman en Presser concluderen op basis van een aantal experimen-
ten met vraagformuleringen dat "[t]he basic problem is not that every wording
change shifts proportions - far from it - but that it is extraordinarily difficult to
know in advance which changes will alter marginals and which will not."'o

8. Uiteraard valt er te twisten over de vraag ofhet hier nu gaat om een andere random-verdeling
van non-attitudes, ofdat er een soort mini-overtuiging heeft plaatsgevonden.
9. Schuman en Presser (t98i).
io. Schuman en Presser (i98i), p. 3tz.
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De volgorde van vragen kan eveneens grote invloed hebben. Een extreem
voorbeeld daarvan werd gevonden in vragen die werden gebruikt door Hyman
and Sheatsley." Het betrof twee vragen. De één vroeg of "the United States should
let Communist reporters come in here and send back to their papers the news as
they see it?" De andere vraag vroeg precies het omgekeerde, namelijk of "a Com-
munist country like Russia should let American news paper reporters come in and
send back to their papers the news as they see it?" De respondenten kregen beide
vragen voorgelegd. Het bleek dat de steun voor vrije toegang van de communis-
tische reporters sterk afhangt van de volgorde waarin beide vragen werden gesteld.
Hield men de hierboven genoemde volgorde aan, dan antwoordde 36 procent dat
Amerika communistische journalisten moest toelaten. Echter, werd de volgorde
van de vragen omgedraaid, dan steeg dit naar 73 procent!

Dan is er nog een derde probleem van iets andere orde, namelijk de represen-
tativiteit van kwantitatief onderzoek. Het samenstellen van een representatieve
steekproef en het aggregeren van meetresultaten tot representatieve uitspraken is
een specialisme op zich. Hét grote probleem waarmee men hier te kampen heeft, is
afnemende respons. Dit vormt een levensgroot probleem, vooral in Nederland.
Een responsvan honderd procent is zeker niet noodzakelijk, maar zo'n 6o à 7o pro-
cent is toch wel gewenst wil men tot representatieve uitspraken kunnen komen. Bij
telefonische enquêtes wordt dit percentage nog maar zelden gehaald. Veel com-
merciële onderzoeksbureaus werken daarom tegenwoordig met vaste bestanden
van respondenten die hebben aangegeven met enige regelmaat mee te willen doen
aan onderzoek, soms tegen geringe beloning. Enquêteren onder dergelijke vaste
bestanden leidt wél tot hoge respons. Probleem is natuurlijk dat in een eerder stadi-
um, bij de samenstelling van deze groep, sprake kan zijn van vertekening als gevolg
van weigering om `lid' te worden van de onderzoeksgroep. Een echte oplossing zijn
dergelijke vaste panels dus niet. Hoe belangrijk het probleem van de nonresponse
ook is, ik ga er verder in dit proefschrift niet op in, maar wil verwijzen naar een re-
cente dissertatie van Stoop. Zij geeft een overzicht van alle belangrijke literatuur op
dit gebied, en gaat uitgebreid in op alle "gory details" van de non-response proble-
matiek. Belangrijk is haar conclusie dat ook anno heden in Nederland nog steeds
een goede respons gerealiseerd kan worden. Maar het kost veel tijd en moeite.12

3 TOTSTANDKOMING VAN ANTWOORDEN EN RESPONSE INSTABILITEIT

We hebben dus een probleem. Opinies zijn zo instabiel dat Converse spreekt van
`non-attitudes' en `meaningless opinions', en kleine variaties in vragenlijsten kun-
nen leiden tot tientallen procenten verschil. De beleidsmaker die zijn beleid sterker

n. Hyman and Sheatsley (i95o).
iz. Stoop (zoo5).
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wil baseren op de mening van de burgers, zal zichzelf serieus moeten afvragen ofhij
niet gaat bouwen op drijfzand. Hoe moeten we opinie-instabiliteit en effecten van
vorm, formulering en vraagvolgorde begrijpen en verklaren? Hoe komen mensen
eigenlijk tot antwoorden op de vragen in opinieonderzoek? Tourangeau, Rips en
Rasinski schrijven in hun overzichtswerk The psychology of survey response uit
aooo dat de theorievorming op dit gebied zich beweegt tussen twee extremen:

~ aan de ene kant staat de opvatting dat opinies al klaar liggen in het hoofd om
gerapporteerd te worden. Dit staat bekend als het file-drawer model.'3 In deze
opvatting bevatten de hersens als het ware een grote mentale database van on-
derwerpen en opinies. Wanneer een interviewer een bepaald onderwerp aan-
snijdt, zoekt de respondent in zijn hersens naar het juiste laatje met gedachten
en meningen over dat onderwerp, trekt dat open en haalt de opgeslagen opi-
nie tevoorschijn. Dit model impliceert dat opinies betrekkelijk stabiel en uit-
gekristalliseerd zijn. Zolang er geen nieuwe informatie aan het laatje wordt
toegevoegd, blijven ze onveranderd;

~ aan de andere kant staat de opvatting dat er helemaal geen opinie klaar ligt,
maar dat die ter plekke wordt geconstrueerd. Dit wordt wel het construal mo-
del genoemd. Mensen construeren ter plekke een plausibele opinie, op basis
van flarden informatie, cues in de vragen die worden gesteld, een inschatting
van wat de interviewer verwacht, zijn voorkomen en gedrag, meer algemene
waarden en kennis, et cetera. Acquiescence'4 en sociale wenselijkheid zouden
hier een relatief grote rol spelen.

Tourangeau et al beschouwen dit als twee uitersten op een continuum aan
antwoordstrategieën. "At the more articulated end, the respondent has a prefor-
med opinion just waiting to be offered to the interviewer; at the less articulated
end, the respondent has no opinion whatever. Between these extremes, he or she
may have a loosely related set of ideas to use in constructing an opinion or even a
moderately well-formed viewpoint to draw on."~5 Instabiliteit en effecten van
vorm, formulering en vraagvolgorde, komen dan vooral voor rekening van men-
sen met minder uitgekristalliseerde attitudes, mensen die niet enkel een geheugen-
laatje hoeven open te trekken, maar op een andere manier tot een opinie komen.
De vraag is dan natuurlijk wat `die andere manier' is.

i3. Wilson and Hodges (i99z).
i4. Dat wil zeggen, uit gemakszucht, beleefdheid ofonzekerheid instemmen met de stelling zoals

die word[ voorgelegd. Mensen antwoorden makkelijker `eens' dan `oneens'.
r5. Tourangeau, Rips en Rasinski (zooo), p. iz.
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a Het mentale proces
Het bekendste antwoord op deze vraag is Receive-Accept-Sample-model (RAS)
van Zaller uit zijn moderne klassieker The natureand origins of mass communicati-
on uit i99a. Dit boek geldt nog steeds als state of the art op het gebied van massa-
communicatie en opinievorming. Samengevat luidt het model als volgt:

Axioms ofReceive-Accept-Sample (RAS) model
AI. Reception Axiom. The greater a person's level of cognitive engagement with an

issue, the more likely he or she is to be exposed to and comprehend - in a word,
to receive - political messages concerning that issue.

A2. Resistance Axiom. People tend to resist arguments that are inconsistent with
their political predispositions, but they do so only to the extent that they possess
the contextual information necessary to perceive a relationship between the
message and their predispositions.

A3. AccessibilityAziom. The more recently a consideration has been called to mind
or thought about, the less time it takes to retrieve that consideration or related
considerations from memory and bring them to the top of the head for use.

A4. Response Axiom. Individuals answer survey questions by averaging across the
considerations that are immediately salient or accessible to them.

Uit: Zaller (i992)

Eén en ander verdient toelichting. Startpunt van de redenering is dat volgens Zaller
respondenten hun antwoord baseren op de `considerations' rond het onderwerp in
kwestie die bij hen opkomen. Een `consideration' is "any reason that might induce
an individual to decide a political issue one way or the other. Considerations, thus,
are a compound of cognition and affect - that is, a belief concerning an object and
evaluation of the belief."i6 Ik vertaal `consideration' als overweging. Cruciaal is nu
dat niet alle overwegingen worden geactiveerd die zijn opgeslagen in het hoofd van
de respondent, maar slechts een (kleine) deelverzameling. Een respondent baseert
zijn mening enkel op die overwegingen die op dat specifieke interviewmoment `top of
head' zijn. Dat kunnen bestaande overwegingen zijn, die al ergens in het hoofd wa-
ren opgeslagen en nu bovenkomen. Maar het kan ook gebeuren dat een respondent
ter plekke nieuwe overwegingen vormt, bijvoorbeeld op basis van eerdere vragen
uit het interview. De kans dat een bepaalde overweging wordt betrokken in het ant-
woord is afhankelijk van de toegankelijkheid van deze overweging, en die is weer af-
hankelijk van hoe recent deze mentaal is geactiveerd (a~cioma A3). Een overweging
kan om allerlei redenen recent geactiveerd zijn, bijvoorbeeld omdat die gisteren nog
aan de orde kwam in het journaal, omdat er vandaag aan de lunchtafel over werd
gesproken, enzovoort. Voor deze regelmatigheid bestaat volgens Zaller veel empiri-
sche steun. Hoevéél van dergelijke overwegingen gebruiken respondenten voor

i6. Zaller (i99z), p. 40.
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hun antwoord? Meestal niet veel. Bij die onderwerpen waarover zij weinig weten en
voor de meesten is politiek zo'n onderwerp - hooguit een paar, vaak de eerste die in
hen opkomen. Instemmend haalt Zaller Taylor en Fiske aan, die constateren dat
veel mensen sociale oordelen vellen op basis van " a single, sufficient and salient ex-
planation ... often the first satisfactory one that comes along... [I]nstead of em-
ploying base rate or consensus information logically, people are more often influ-
enced by a single, colorful piece of case history evidence... Instead of reviewing all
the evidence that bears upon a particular problem, people frequently use the infor-
mation which is most salient or available to them, that is, that which is most easily
brought to mind."" Het oordeel dat de respondent vervolgens geeft, is het gemid-
delde van de geactiveerde overwegingen (axioma A4). Anders gezegd, als bij
iemand bijvoorbeeld twee overwegingen pro bovenkomen, en twee even sterke
overwegingen contra, zal per saldo het oordeel neutraal zijn.

De instabiliteit van antwoorden in opinieonderzoek kan het RAS-model goed
verklaren. De crux is dat per meetmoment kan variëren welke overwegingen op dat
specifieke moment het meest toegankelijk zijn, en daarmee de grondslag vormt voor
de gerapporteerde opinie. Hierbij kunnen allerlei triviale factoren een rol spelen, zo-
als het al genoemde journaal van gisteravond, gesprekken op het werk ofkenmerken
van de vragenlijst. Welnu, dergelijke fluctuaties zullen niet zoveel verschil maken bij
mensen wier hoofd is gevuld met een homogene verzameling van overwegingen, dat
wil zeggen, een verzameling die louter overwegingen pro bevat of louter overwegin-
gen contra. Immers, elke deelverzameling van overwegingen zal dan dezelfde kant
opwijzen. Op verschillende meetmomenten zal men steeds dezelfde opinie meten.
Daarentegen kunnen die fluctuaties wel gevolgen hebben voor mensen die ambiva-
lent zijn, dat wil zeggen, die zowel overwegingen pro- als contra- in hun hoofd heb-
ben. Hier kunnen toevallige variaties in toegankelijkheid ertoe leiden dat in de deel-
verzameling van geactiveerde overwegingen op het ene meetmoment pro-overwe-
gingen de overhand hebben, en op een ander meetmoment contra-overwegingen.

Volgens Zaller is een dergelijke ambivalentie in politieke aangelegenheden
veeleer regel dan uitzondering. De meeste mensen bezitten niet veel politieke ken-
nis en voelen zich ook weinig betrokken bij de politiek. Stel nu dat er rond een be-
paald politiek issue een redelijk gebalanceerde communicatie is, dat wil zeggen,
een betrekkelijk continue stroom informatie met ongeveer evenveel argumenten
pro als contra. In zo'n situatie zullen mensen zonder veel politieke kennis zowel ar-
gumenten pro als contra internaliseren, en dus kenmerken van ambivalentie ver-
tonen. Om deze voorspelling te testen, heeft Zaller aan respondenten enkele regel-
matig gebruikte opinievragen voorgelegd over `federal job guarantees', `the proper
level of government services' en `aid to blacks'. Hij vroeg hen hardop te vertellen
wat hun gedachten waren bij het beantwoorden van de vraag. Daar zaten inder-

i7. Zaller (199z)~ P. 38.
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daad veel opmerkingen bij die duiden op conflict, zoals `I see merit in both sides'
`depends' en `although I think x, I nevertheless favor y'. Afhankelijk van het item
en de onderzoeksvariant, varieerde het percentage respondenten dat enigermate
ambivalentie ervoer van 36 tot 76. Bovendien bleek uit analyse van de resultaten,
dat de verhouding tussen pro- en contra-overwegingen die men noemde, samen-
hing met het antwoord dat men op het item gaf.

De mate waarin iemand instabiel is in zijn antwoorden, wordt wel beïnvloed
door zijn politieke kennis. Hier komen de eerste twee axioma's in het spel. Sleutel-
variabele is `political awareness' (of `cognitive engagement' in axioma Ai). Dat is de
mate waarin iemand aandacht besteedt aan politiek, en ook daadwerkelijk begrijpt
wat hij hoort, leest of ervaart. Aandacht alléén is niet genoeg. Wie na een dag hard
werken en een stevig diner plus de nodige biertjes onderuitgezakt op de bank naar
het journaal kijkt, zal zijn `political awareness' wellicht niet sterk vergroten. "The
key to political awareness, then, is the absorption of political communications. Po-
litical awareness denotes intellectual or cognitive engagement with public affairs as
against emotional or affective engagement or no engagement at all."'8 Axioma AZ
stelt nu dat naarmate iemand meer `poltical aware' is, hij eerder zal (h)erkennen dat
bepaalde informatie en argumenten in overeenstemming zijn met zijn belangen,
waarden en politieke informatie, en dus beter in staat is deze te verwerpen als dat
niet het geval is. "Or to put it the other way, politically inattentive persons will often
be unaware of the implications of the persuasive communications they encounter,
and so often end up "mistakenly" accepting them."'9 Dit betekent dus dat de `politi-
cal aware' een relatief homogene set hebben van overwegingen waaruit zij putten bij
het beantwoorden van een opinievraag. Daarentegen, bij de `politically unaware'
zullen we relatief veel `inconsistente' overwegingen aantreffen, dat wil zeggen over-
wegingen die de gerapporteerde opinie juist niet ondersteunen. Daardoor zullen de
`politically aware' stabieler in hun antwoorden zijn dan de `politically unaware'.
Ook dit wordt in Zallers onderzoek empirisch bevestigd. Volgens het eerste axioma
zou in wezen elke factor die ertoe bijdraagt dat men meer aandacht heeft voor een
onderwerp, moeten leiden tot grotere stabiliteit in gerapporteerde opinie. Eén zo'n
factor is de mate waarin het onderwerp dicht bij huis ligt, in de zin dat iedereen het
onderwerp volgt, en er regelmatig over nadenkt. Bij dergelijke onderwerpen mag je
een grotere stabiliteit verwachten dan bij meer abstracte ver-van-mijn-bed onder-
werpen. Ook hiervoor bestaat volgens Zaller empirische steun. In opinieonderzoek
blijkt over het algemeen dat opinies over ras, abortus of drugs doorgaans stabieler
zijn dan attitudes over andere onderwerpen.Zo

i8. Zaller (i99z). p. zr.
i9. Zaller (199z), p. 44~5-
zo. Daarbij zij aangetekend dat de Nederlandse situatie in dezen natuurlijk niet zondermeer ver-
geleken mag worden met de Amerikaanse.
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Tot zover Zaller. Een sterk gelijkend, maar iets algemener variant van het RAS-mo-
del is het belief-sampling model van Tourangeau, Rips en Rasinski. Volgens hen

wordt bij het beantwoorden van een vraag "a haphazard assortment of beliefs, fee-

ling, impressions, general values, and prior judgements about an issue" opgeroe-
pen.Z' Net als Zaller noemen ze dat `considerations'. Een attitude is de cognitieve
structuur die al deze overwegingen omvat (of ze nu naar boven worden gehaald of

niet). Men zou een attitude dus kunnen beschouwen "a kind ofdatabase consisting

of feelings, beliefs and knowledge about an issue."22 Ook bij Tourangeau et al hangt
de kans dat een overweging een rol speelt bij het beantwoorden van opinievragen af

van haar toegankelijkheid. "Accessibility, in turn, will be affected by a large number

ofdeterminants, some chronic and some temporary. These include the wording of
the question, the nature ofthe judgements to be made [...] the instructions given to

the respondent [...] and the content of earlier questions."Z3 Echter, anders dan Zal-
ler stellen zij nadrukkelijk dat een respondent niet noodzakelijkerwijs alle overwe-

gingen die bij hem opkomen ook zal betrekken in zijn oordeel. Sommige kan hij

terzijde schuiven als irrelevant, andere als niet valide ofredundant. Het verwerpen
van dergelijke toegankelijke overwegingen, betekent wel dat een respondent extra

denkwerk moet verrichten. "It will, as a result, occur only when respondents have
the motivation and ability to carry it out. When the answer must be made quickly-
limiting the respondent's ability to weigh the relevance and validity of what comes

to mind - accessible considerations may effect judgements regardless of their rele-
vance or validity."24 Daarna worden deze overwegingen uitgemiddeld. Dat moeten

we overigens niet zien als soort algebraïsche operatie waarbij de respondent een

som maakt. De mentale realiteit is er eerder één van geleidelijke aanpassing. De eer-

ste overweging die bovenkomt is een initieel oordeel, dat vervolgens wordt aange-

past aan de volgende overweging die opkomt, enzovoort.
Net als Zaller beschouwen Tourangeau en collega's opinie-oordelen als inhe-

rent instabiel, omdat ze gebaseerd zijn op slechts een deelverzameling van de rele-
vante overwegingen, te weten de overwegingen die het meest toegankelijk zijn op
het specifieke interviewmoment. Zij presenteren een mathematisch model waar-
mee voorspellingen kunnen worden gedaan over de stabiliteit van opinies. Dit
model heeft een interessante implicatie: méér overwegingen leiden tot grotere sta-
biliteit als zij in dezelfde richting zijn - dus óf overwegend pro, ófoverwegend con-
tra - maar juist tot minder stabiliteit als ze gemengd zijn. Dus wat kun je verwach-
ten als je mensen meer denktijd geeft om in het geheugen te graven naar relevante
overwegingen? Nietveel als het gaat om mensen die maar weinig weten van het on-

zi. Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. i79.
zz. Dit is dus een andere definitie dan die van Chaiken en Eagly.
z3. Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. i79.
z4. Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. i8o.
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derwerp in kwestie. Langer nadenken zal bij hen niet leiden tot meer relevante

overwegingen, en dus ook niet tot een ander oordeel. Maar bij mensen die wél een

uitgebreide attitude hebben, zou méér denktijd moeten leiden tot activering van

meer overwegingen. De vraag is dan of die extra overwegingen gelijkgericht zijn, of

dat er juist tegenargumenten naar boven komen. In het tweede geval zou langer

nadenken de stabiliteit juist moeten aantasten. Voor dat laatste levert onderzoek

van Tourangeau en Rasinski enige ondersteuning.

Hiermee verwant zijn enkele bevindingen van Alvarez en Brehm. Volgens hen zal -
anders dan Zaller veronderstelt - bij sommige opinievragen meer informatie juist lei-
den tot minder stabiliteit, namelijk als het gaat om kwesties waarwezenlijk onverenig-
bare waarden in het spel zijn. Alvarez en Brehm noemen dit verschijnsel `ambivalen-
tie' (een ander, meer specifiek gebruik van de term dan bij Zaller). Een voorbeeld is
abortus. Daarbij zijn twee onverenigbare waarden in het geding, namelijk de vrije
keus van vrouwen versus het recht van ongeboren kinderen. Sommige mensen heb-
ben dit conflict géinternaliseerd en zijn `innerlijk verscheurd'. Welnu, "a respondent
who is personally conflicted would be likely to produce different answers to similar
questions when asked at different times, or be sensitive to variations in context (such
as changes in question-wording, question-ordering, or even to attributes of the inter-
viewer)."25 Afhankelijk van de omstandigheden, zullen ze de ene keer `pro-choice'
antwoorden, de andere keer `pro-life'. In dit soort gevallen zal méér informatie niet
leiden tot een oplossing van het conflict. Integendeel, het maakt het principieel onver-
enigbare karakter van beide waarden alleen maar duidelijker, dieper en doorleefder.

Om hun veronderstellingen te testen, hebben Alvarez en Brehm de abortusvra-
gen uit de National Election Study i985 onderzocht. (We zijn deze vragen al eerder
tegengekomen in hoofdstuk 4. ) Respondenten kregen zeven verschillende omstan-
digheden voorgelegd waarin zij een abortus wel of niet konden goedkeuren (`als de
gezondheid van de moeder in gevaar komt', `als het gezin al veel kinderen heeft', `als
de vrouw om wat voor reden dan ook het kind niet wil hebben', et cetera). Alvarez
en Brehm bepaalden op basis van vragen elders in de enquête hoe de respondenten
scoorden op de waarden `religious intensity' en `feminism'. Deze twee waarden ble-
ken duidelijk effect te hebben op de antwoorden die men geeft op de abortusvragen.
Voorts werd de stabiliteit in de antwoorden van de respondenten bepaald. Het
bleek nu dat naarmate de opleiding van de respondenten hoger is (als maat voor
geïnformeerdheid) bij alle abortus-items de stabiliteit toeneemt, behalve bij het
item `om wat voor reden dan ook'. Daar nam stabiliteit juist af.26 Bovendien bleek

z5. Alvarez en Brehm (zooz).
z6. Op zich is het onmogelijk om op basis van één enquéte de (in)stabiliteit van de opiniesvan in-
dividuen te bepalen. Om dit probleem op te lossen baseren Alvarez en Brehm hun indicator voor
instabiliteit op de variantie in antwoorden van meerdere respondenten met gelijke kenmerken.
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dat naarmate de respondenten sterker beide waarden tegelijkertijd aanhingen, de
stabiliteit ook afneemt. Een soortgelijk effect van ambivalentie vinden zij bij een an-
dere dataset over de vraag `Do you think a person has the right to end his or her life
if this person is tired of living and ready to die?' Alvarez en Brehm beschouwen deze
resultaten als ondersteuning voor hun theorie over ambivalentie.2J

b Invloed van de media: priming
A1 deze theorieën over de constructie van antwoorden op opinievragen hebben
één ding gemeen: het antwoord is (mede) gebaseerd op die deelverzameling van
overwegingen die een respondent activeert op het moment dat hem een vraag
wordt gesteld. Een belangrijke vraag is uiteraard ofde nieuwsverslaggeving daarop
invloed heeft, en zo ja, welke? De invloed van massamedia op mensen is een vakge-
bied apart, en het gaat te ver om zelfs maar een beknopt overzicht te geven van alle
literatuur op dit gebied. Ik beperk me tot een verschijnsel dat als `priming' bekend
staat. Priming duidt op het fenomeen dat als iemand wordt geconfronteerd met
informatie over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld door berichten in de media,
hierdoor bepaalde overwegingen in het geheugen worden geactiveerd, waardoor
deze toegankelijker worden. Als vervolgens kort daarna een oordeel met betrek-
king tot dat onderwerp wordt gevraagd, bijvoorbeeld in een enquête, zullen men-
sen conform het derde axioma van Zaller deze kennis eerder in hun oordeel be-
trekken dan wanneer die niet kort tevoren was geactiveerd.

Het concept van priming werd geïntroduceerd door Iyengar en Kinder, zij het
in een iets specifieker betekenis dan hiervoor geformuleerd. Bij hen ging het specifiek
om de criteria die worden geactiveerd als basis voor de oordeelsvorming in politieke
aangelegenheden, bijvoorbeeld het oordeel over de president. "According to the pri-
ming hypothesis, should television news become more preoccupied with, say, the

z7. Interessant is overigens één categorie van onderwerpen waaraan Alvarez en Brehm nadrukke-
lijk aandacht besteden, namelijk politieke keuzen waarin de elite zich geconfronteerd meent met
onverenigbare waarden, terwijl `gewone mensen' geen tegenstelling ervaren. Elite en gewone bur-
gers verschillen dus in de vraag of inen een tegenstelling ` ziet' of niet. Om een voorbeeld te geven:
deskundigen menen doorgaans dat bureaucratieën niet én zonder aanzien des persoons eerlijk
kunnen handelen, én responsief kunnen zijn voor de specifieke situatie van individuele gevallen.
Het is echter de vraag of gewone burgers die spanning wel zien, zo blijkt uit een analyse van Alvarez
en Brehm van onderzoeksgegevens naar de Amerikaanse belastingdienst. Burgers verwachten na-
melijk beide. Een ander voorbeeld is de Amerikaanse economische politiek van de jaren tachtig.
Destijds verkocht Reagan belastingverlaging en hogere uitgaven als maatregelen die tegelijkertijd
realiseerbaar zijn, iets dat volgens veel deskundigen onmogelijk was (`voodoo economics'). Als eli-
tes wél een waardenconlfict zien waar gewone mensen dat niet zien, zou de instabIliteit in antwoor-
den bij gewone mensen moeten afnemen naarmate men beter geïnformeerd is, terwijl deze bij le-
den van de elite zou moeten toenemen naarmate men beter geïnformeerd is. Alvarez en Brehm
bespreken ter empirische ondersteuning één onderzoek waarin inderdaad dergelijke verschillen
werden gevonden.
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prospects of nuclear annihilation, then citizens would judge the president primarily

by his success, as they see it, in reducing the risk ofwar."z8 In empirisch onderzoek is
de nodige empirische steun gevonden voor deze hypothese. Een bekende studie is
die van Krosnick en Kinder uit i99o. Zij hadden het geluk dat tijdens het veldwerk
voor de National Election Study in i986 het Iran-Contra-schandaal in de publiciteit
kwam. Sommige mensen waren reeds geënquêteerd voordat dit schandaal bekend
werd, anderen daarna. Men kon beide groepen dus met elkaar vergelijken. Het bleek
dat bij respondenten die het laatst ondervraagd werden, het buitenlandse beleid ster-
ker meewoog in de beoordeling van Reagan dan de eerder ondervraagde responden-
ten die nog niet van het Iran-Contra schandaal gehoord konden hebben.

Meer algemeen duidt primíng dus op het stimulus-respons-effect dat aanbie-
den van bepaalde informatie leidt tot tijdelijk verhoogde toegankelijkheid van men-
taal reeds aanwezige overwegingen. Deze zullen daardoor eerder worden gebruikt in

de receptie, interpretatie en beoordeling van daaropvolgende informatie. Priming in
deze meer algemene omschrijving is gelijk aan wat Zaller aanduidt als `salience ef-
fects' en leidt tot wat Iyengar een `accessibility bias' noemt. Hetzelfde mechanisme
ligt ten grondslag aan twee andere in de literatuur geïdentificeerde media-effecten:

~ agendasetting. Dit effect is inmiddels zo bekend dat het tot het algelneen
spraakgebruik is doorgedrongen. Het duidt op het verschijnsel dat de publie-
ke agenda sterk afhankelijk is van de selectie in onderwerpen waaraan de me-
dia aandacht besteden. In de klassieke formulering van Cohen "The press [...]
may not be successful much of the time in telling people what to think, but it
is stunningly successful in telling people what to think about."~9

~ framing. Dit is het verschijnsel dat het interpretatiekader waarbinnen het pu-
bliek een onderwerp plaatst, wordt beïnvloed door het interpretatiekader
waarbinnen de media dat onderwerp plaatsen. Een frame duidt de wijze aan
waarop de informatie is georganiseerd, het perspectief van waaruit het onder-
werp wordt geïnterpreteerd. Men kan een demonstratie bijvoorbeeld
`framen' als een verstoring van de publieke orde (Kop: `Schermutselingen tus-
sen politie en demonstranten'), maar ook als een inhoudelijk protest (Kop:
`Massale steun voor looneis'.)

In alle gevallen is er sprake van een `transfer ofsalience' van media naar publiek. Het
onderzoek naar priming heeft een nieuwe impuls gegeven aan het denken over de
invloed van media op opinievorming. De oude idee van de almachtige media werd
begin jaren '6o vervangen door een geloof in slechts minimale effecten, maar de
laatste decennia wordt onder invloed van het priming-onderzoek toch weer méér

z8. Iyengar en Kinder (1987), p. 63.
z9. Cohen (1963), p. i3, aangehaald in De Boer en Brennecke (zoo3), p.186.
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invloed aan de media toegeschreven. Alleen heeft deze niet meer de gedaante van
rechtstreekse beïnvloeding, maar van beïnvloeding van de onderwerpen waarover
men spreekt en de afwegingen die in beoordeling een rol spelen. Het is een soort
`tweede orde beïnvloeding'. In de woorden van Miller en Krosnick "Whereas per-
suasion focuses on media messages advocating particular positions, priming can be
provoked simply by a news story devoting attention to an issue without advocating
a position. And whereas persuasion is thought to result from effortful decision ma-
king about a message's likely veracity, priming presumably occurs as a result of au-
tomatic and effortless processes ofspreading activation in people's minds."3o

De crux is nu deze: mediapriming kan tot gevolg hebben dat het lijkt alsof
men in onderzoek een werkelijke attitudeverandering meet, terwijl het in werke-
lijkheid gaat om slechts een tijdelijke fluctuatie. Want wat is het effect van media-
berichtgeving op opinies? In principe zijn er twee mogelijkheden:

~ het gaat om voor de ontvanger nieuwe informatie. Dit betekent dat aan het
hoofd van de respondent nieuwe overwegingen worden toegevoegd. Daar-
door kan de balans in pro- en contra-overwegingen structureel verschuiven,
en dus ook - gemiddeld genomen - de balans in de deelverzameling van over-
wegingen die worden betrokken bij antwoorden op concrete opinievragen.

~ het gaat om voor de ontvanger reeds bekende informatie. De boodschappen
in de media komen overeen met overwegingen die reeds in het hoofd van de
ontvanger aanwezig zijn. Deze worden geprimed, waardoor tijdelijk de balans
kan veranderen in pro- en contl a overwegingen die worden betrokken bij het
beantwoorden van concrete opinievragen.

In het eerste geval verandert dus de totale database van overwegingen waaruit men
kan putten, in het tweede geval alleen de selectie van overwegingen uit die databa-
se. Daarom is volgens Zaller alleen in het eerste geval sprake van een werkelijke at-
titudeverandering. In het tweede geval is slechts sprake van een tijdelijke `accesibi-
lity bias', waarvan de duur afhangt van hoe lang en intensief het onderwerp in
kwestie in het nieuws blijft. Zaller noemt dit geen attitudeverandering maar een
`mood change'. Empirisch zijn beide echter zeer moeilijk te onderscheiden.

Wie zijn het meest vatbaar voor priming-effecten? Zaller doet hierover geen
directe uitspraken. Echter, analoog aan redeneringen die hij elders volgt, lijkt het
verantwoord te voorspellen dat priming-effecten zich het meest en het sterkst zul-
len voordoen bij mensen die enerzijds voldoende `politically aware' zijn om een
mediaboodschap op te kunnen vangen, maar anderzijds ook weer niet zo `politi-
cally aware' zijn dat hun opinies reeds in beton zijn gegoten. Mensen die sterk `po-
litically aware' zijn, hebben namelijk zo'n homogene set van overwegingen dat er

30. MilIer en Krosnick (I996), p. Si, aangehaald in De Boer en Brennecke (2003), p. 2io.
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vrijwel geen inconsistente tegen-overwegingen in hun hoofd zitten die geprimed
kunnen worden. Ofmisschien zijn die er nog wel, maar heeft de respondent reeds
zoveel homogene overwegingen paraat, dat priming van dat ene tegenargument
nauwelijks gewicht in de schaal legt.

4 INVLOED VAN HET ONDERZOEKSINSTRUMENT

Vertekeningen kunnen dus ontstaan door mediaberichtgeving. Maar ook het
onderzoeksinstrument zelf kan elementen bevatten die - mogelijk zonder dat de
onderzoeker het zich realiseert - kunnen leiden tot vertekening.

a Inhoudelijke variabelen:formulering en vraagvolgorde
Allereerst is het mogelijk dat informatie in de vragen zelf invloed heeft op de
toegankelijkheid van overwegingen. In de eerste paragraaf werd een vraag beschre-
ven over de steun van Amerikanen voor het zenden van troepen naar Vietnam. Die
bleek met i5 procent toe te nemen als aan de vraag werd toegevoegd dat het doel
was om een communistische machtsovername te voorkomen. Vergelijkbare resul-
taten vond Zaller. Hij stelde in 1989 proefpersonen een vraag over steun aan de Ni-
caraguaanse Contra's in twee varianten:

~ Would you like to see aid to the Contras in Nicaragua increased, decreased, or
kept about the same?

~ Here is another question about foreign policy. As you know, the U.S. has been
giving aid to the Contras, a guerrilla group that wants to overthrow the Commu-
nist government of Nicaragua. Some people say we should stop aid to the Con-
tras because the U.S. has no business in the internal affairs of Nicaragua. Others
think the U.S. should continue the aid because the Contras are freedom fighters
trying to stop the spread ofCommunism in Central America. Would you like to
see aid to the Contras in Nicaragua increased, decreased, or kept about the same?"

De inleiding op de vraag in de tweede variant zou verschil moeten maken, want uit
ander onderzoek was gebleken dat lang niet alle Amerikanen wisten wie de Contra's
waren en waarvoor ze stonden. Dat verschil bleek inderdaad op te treden. De weinig
geïnformeerden leken de eerste variant te beschouwen als een vraag over overheids-
uitgaven. Hun antwoorden op de Contra-vraag correleerden duidelijk met hun
antwoorden op vragen over `domestic spending programs', die elders in de enquête
werden gesteld, maar correleerden niet met hun houding tegenover communisme,
die eveneens elders werd gemeten. Echter, bij de tweede variant lagen de correlaties
precies andersom. Daar correleerden de antwoorden van weinig geïnformeerden
juist wél met de anti-communisme vragen, en juist níet met die ten aanzien van
overheidsuitgaven. Het verschil kan worden verklaard doordat voor weinig geïn-
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formeerden de framing van beide vragen verschillend is. Omdat in de eerste variant
overwegingen rond overheidsuitgaven worden geprimed, beschouwen ze die als
een vraag over overheidsuitgaven, Omdat in de tweede variant overwegingen rond
communisme worden geprimed, beschouwen ze die als een vraag over communis-
me. Voor alle volledigheid: bij de beter geïnformeerden maakte het geen verschil
welke variant werd voorgelegd. Blijkbaar wisten zij ook zonder inleiding wel waar-
voor de Contra's stonden.3' In diverse studies zijn soortgelijke effecten van formule-
ring gevonden. Er is veel meer steun voor eactra uitgaven voor `halting the rising cri-
me' dan voor `law enforcement', voor `aid to the poor' dan voor `welfare', voor
`dealing with drug addiction' dan voor `drug rehabilitation', et cetera. Volgens
Tourangeau en zijn collega's is de meest eenvoudige verklaring hiervoor dat men-
sen vaak geen uitgekristalliseerde mening hebben over de relatief specifieke onder-
werpen van enquêtevragen, maar wel algemene waarden hebben waarvan ze ant-
woorden kunnen afleiden. Kleine wijzigingen in de vraagformulering kunnen dan
leiden tot verschillen in de waarden en overwegingen die worden geactiveerd.3Z

Langs dezelfde lijn kunnen bepaalde volgorde-effecten begrijpelijk worden
gemaakt. Neem de eerder aangehaalde vraag of"the United States should let Com-
munist reporters come in here and send back to their papers the news as they see
it?" en of "a Communist country like Russia should let American news paper re-
porters come in and send back to their papers the news as they see it?" Zoals in pa-
ragraaf z beschreven, leidt de volgorde waarin deze twee vragen wordt gesteld tot
tientallen procenten verschil in bereidheid tot toelaten van communistische ver-
slaggevers. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat als mensen eerst de vraag over
de communistische verslaggevers krijgen, hun antwoord vooral hun attitude te-
genover communisme weerspiegelt. Echter, als eerst de vraag over de Amerikaan-
se verslaggevers komt, beoordelen ze daarna de vraag over hun Russische vakgeno-
ten op basis van een norm van `gelijke behandeling.' Soortgelijke resultaten
vonden Tourangeau et al. Zij vroegen respondenten ondermeer naar hun opinie
over `welfare'. Bij de helft van de respondenten werd deze vraag voorafgegaan door
vragen over de verantwoordelijkheid van de overheid voor de armen, bij de ande-
re helft door vragen over economisch individualisme. In een tweede onderzoek
werd een vraag over abortus voorafgegaan door hetzij vragen over de rechten van
vrouwen hetzij vragen over `family values'. In beide onderzoeken bleek dat de ant-
woorden op de eigenlijke vraag werden beïnvloed door de voorafgaande vragen.
De mate van beïnvloeding bleek bovendien sterker als de voorafgaande vragen pal
voor de eigenlijke vraag stonden ( in plaats van verspreid over de gehele vragenlijst)

3i. Zaller (i99z)~ p. 83-
3z. Zie Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo). p. i74~5. Overigens, je kunt je hier met recht afvra-
gen in hoeverre het nu eigenlijk gaat om dezelfde vragen. De verschijnselen in de werkelijkheid
waarnaar wordt verwezen mogen dan wel dezelfde zijn, maar de formuleringen zijn verschillend.
Misschien is het juist wel logisch dat ook de antwoorden verschillen.
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en naarmate de onderwerpen van de voorafgaande vragen inhoudelijk nauwer wa-
ren verbonden met de eigenlijke vraag. 33

Van dergelijke priming-effecten zijn respondenten zich doorgaans niet be-
wust. Maar ook bewuste processen spelen een rol. Respondenten kunnen de be-
tekenis van een vraag inschatten aan de hand van voorgaande vragen. Grice heeft
regels beschreven die de conversatie tussen personen regelen. Twee van die re-
gels zijn:

~ de regel van relevantie, die inhoudt dat latere bijdragen in een gesprek refere-
ren aan de inhoud van eerdere elementen van het gesprek;

~ de regel van kwantiteit, die stelt dat de gespreksbijdrage voldoende informa-
tiefmaar niet meer dan dat moet zijn. Redundantie moet dus worden voorko-
men. Je vraagt niet twee keer hetzelfde.34

Mensen die trachten met elkaar een serieus gesprek te voeren, gaan impliciet ervan
uit dat ieder zich aan deze regels houdt. Als dat ogenschijnlijk niet zo is, maken zij
inferenties waardoor die veronderstelling alsnog houdbaar blijft. Bijvoorbeeld: als
A zegt `Mijn brood is op' en iemand antwoordt met `Verderop is een winkelcen-
trum', dan moet A de inferentie maken dat daar blijkbaar een bakker of super-
markt zit en dat die morll,enteel open is. Met de conversatieregels van Grice kun-
nen mogelijke effecten van de ene opinievraag op de andere worden verklaard. Een
voorbeeld hiervan is een studie van Tourangeau en Rasinski. Zij vroegen respon-
denten naar hun mening over de zeer obscure Monetary Control Bill. Als deze
vraag direct werd voorafgegaan door een reeks van vragen over anti-inflatie maat-
regelen, was de steun voor de Monetary Control Bill groter dan wanneer die anti-
inflatie vragen meer willekeurig over de vragenlijst waren verspreid. Blijkbaar had-
den in de eerste conditie de respondenten, conform de regel van relevantie,
verondersteld dat de Monetary Control Bill een anti-inflatie maatregel was (en in-
flatie is iets waar slechts weinig mensen vóór zijn.)35 De maxime van kwantiteit
speelt een rol bij een ander volgorde-effect. Schuman en Presser beschrijven on-
derzoek waarin twee vragen over abortus werden voorgelegd, te weten een algeme-
ne en een specifieke:

~ algemeen: "Do you think it should be possible for a pregnant woman to ob-
tain a legal abortion if she is married and does not want any more children?"

~ specifiek: "Do you think it should be possible for a pregnant woman to obtain
a legal abortion if there is a strong chance ofserious defect in the baby"

33. Tourangeau et al. i989a, i989b, aangehaald in Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. zoó.

34. Grice (i975).
35. Aangehaald in Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. zoz.
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Ook hier werd de vraagvolgorde gevarieerd. Op de specifieke vraag bleek ruim 80
procent positief te antwoorden, ongeacht of hij als eerste of als tweede werd ge-
steld. Daarentegen, wanneer de algemene vraag als eerste werd gesteld, was hier-
mee ruim 6o procent het eens, maar wanneer hij als tweede werd gesteld, slechts
een kleine 5o procent. Schuman en Presser geven de volgende verklaring: mogelij-
ke beschadiging van het kind is een specifieke reden die veel mensen een legitieme
reden vinden voor abortus. Als eerst de algemene vraag wordt gesteld, zal een aan-
tal respondenten wellicht `ja' antwoorden met uitsluitend déze specifieke reden in
gedachten. Maar wordt eerst de specifieke vraag gesteld, en pas daarna de algeme-
ne vraag, dan zullen respondenten - conform de regels van Grice - er vanuit gaan
dat deze tweede algemene vraag dus niet betrekking heeft op het specifieke geval.
Ze zullen de vraag interpreteren als "Wanneer we even afzien van het geval van re-
ële kans op ernstige beschadiging van het kind, bent u dan vóór oftegen abortus?"
Wie abortus alleen goedkeurt in het specifieke geval van ernstige beschadiging, kan
nu dus met gerust hart `nee' antwoorden. Daardoor valt het percentage in deze
tweede positie lager uit. Dergelijke volgorde-effecten zijn in meerdere onderzoe-
ken aangetoond.36

YES, PRIME MINISTER!
Door een opiniepeiling van zijn partij is Prime Minister James Hacker ervan over-
tuigd geraakt dat `de man in de straat' wil dat de dienstplicht opnieuw wordt inge-
voerd. Sir Humphrey Appleby vind het geen goed plan, en wiJHacker op andere ge-
dachten brengen. Aan secretaris Bernard Woolley legt hij uit dat je de resultaten
van opinieonderzoek niet al te serieus moet nemen.

Sir Humphrey: "You know what happens: nice young lady comes up to you.
Obviouslyyou want to create good impression, you don't want
to look a fool, do you? So she starts asking you some questions:
Mr. Woolley, are you worried about the number ofyoung pe-
ople without jobs?"

Bernard Woolley: "Yes"
Sir Humphrey: "Are you worried about the rise in crime amongteenagers?"
Bernard Woolley: "Yes"
Sir Humphrey: "Do you think there is a lack ofdiscipline in our Comprehensi-

ve schools?"
Bernard Woolley: "Yes"
Sir Humphrey : "Do you thinkyoungpeople welcome some authority and lead-

ership in their lives?"
Bernard Woolley: "Yes"
Sir Humphrey : "Do you think they respond to a challenge?"
Bernard Woolley: "Yes"
Sir Humphrey: "Wouldyou be in favour ofreintroducing National Service?"

36. Zie Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. zoi ev.
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Bernard Woolley:
Sir Humphrey:
Bernard Woolley:
Sir Humphrey:

Bernard Woolley:
Sir Humphrey:

Bernard Woolley:
Sir Humphrey:
Bernard Woolley:
Sir Humphrey:
Bernard Woolley:
Sir Humphrey:

Bernard Woolley:
Sir Humphrey:

Bernard Woolley:
Sir Humphrey:
Bernard Woolley:
Sir Humphrey:

"Oh...well, I suppose I might be."
"Yes or no?"
"Yes"
"Ofcourse you would, Bernard. After all you told you can't say
no to that. So they don't mention the first five questions and
they publish the last one."
"Is that really what they do?"
"Well, not the reputable ones no, but there aren't many of tho-
se. So alternatively the young lady can get the opposite result."
"How?"
"Mr. Woolley, are you worried about the danger ofwar?"
"Yes"
"Are you worried about the growth ofarmaments?"
"Yes"
"Do you think there is a danger in giving young people guns
and teaching them how to kill?"
"Yes"
"Do you think it is wrong to force people to take up arms
against their will?"
"Yes"
"Would you oppose the reintroduction ofNational Service?"
"Yes"
"There you are, you see Bernard. The perfect balanced sample."

Uit: Lynn en Jay, The complete Yes PrimeMinister (i987)
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b Overige variabelen
Ook andere kenmerken van het onderzoeksinstrument kunnen invloed hebben op
de resultaten. Een eerste variabele is de geïnvesteerde mentale energie. Afhankelijk
van de concrete interviewsituatie, zullen respondenten meer of minder tijd en
energie willen steken in het goed beantwoorden van enquêtevragen. Het maakt
nogal uit ofhet interview op afspraak plaatsvindt, bij iemand thuis op een passend
tijdstip, en men vooraf al weet waarover het gaat, of dat iemand onverwacht telefo-
nisch wordt overvallen door een enquêteur, zo rond een uur ofzes 's avonds terwijl
de aardappels bijna aanbranden en kinderen in het gareel gehouden moeten wor-
den. "There's no reason why respondents should work hard to answer the difficult
questions posed in many surveys. The evidence indicates that many respondents
may choose to take it easy instead," aldus Tourangeau et a1.37 Eén van de theorieën
die rekening tracht te houden met dit empirisch gegeven, is het `satisficing model'
van Krosnick en Alwin.3s Dat maakt onderscheid tussen mensen die proberen tot

37. Zie Tourangeau, Rasinski en Rips (2000), p. z54-
38. Krosnick 8c Alwin (i987); zie ook Krosnick (r99i).



3~~ HET GEHEIM VAN DE BURGER

een optimaal antwoord te komen, en daarvoor toegewijd en aandachtig alle rele-
vante overwegingen nagaan, en mensen die alleen maar proberen tot eenplausibel
antwoord te komen (`satisfice'). In deze tweede antwoordstrategie doet men wei-
nig moeite de vraag goed te begrijpen ofzoveel mogelijk relevante overwegingen te
betrekken in het oordeel. Men beperkt zich tot de minimale inspanning die nodig
is om tot een plausibel antwoord te komen.39 Deze haastige methode laat zich ove-
rigens prima beschrijven met het RAS-model. Zaller: "[I]individuals rarely take
the time to canvass their minds for all relevant thoughts. Life is too short and the
human mind too fallible. Rather, they appear to make decisions "off the top ofthe
head" on the basis ofwhatever ideas are immediately accessible in memory."4o

Een tweede potentiële bron van vertekeningen zijn de beschikbare antwoord-
mogelijkheden bij gesloten vragen. Wie een genuanceerde mening heeft, kan vaak
die nuance niet tot uitdrukking brengen doordat hij moet kiezen uit een beperkt
aantal opties (bijvoorbeeld: eens, neutraal, oneens, weet niet). De ene twijfelaar zal
dan uiteindelijk kiezen voor één van de minder genuanceerde antwoordcatego-
rieën, de ander zal wellicht uitwijken naar `weet niet'. Die laatste categorie wordt
overigens niet altijd (vooraf) genoemd als mogelijke antwoordcategorie. De idee is
zo de respondenten te dwingen tot een keuze. Maar wat als iemand écht geen me-
ning heeft? Dan is het gescoorde antwoord niet valide en zijn de onderzoeksresul-
taten meer `opiniated' dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Een aantal responden-
ten zou wel degelijk `weet niet' hebben geantwoord, als hen maar (vooraf) expliciet
die mogelijkheid was aangeboden. Schuman en Presser noemen zulke respon-
denten `floaters'. Op basis van hun experimenten schatten zij de omvang van die
groep op zo'n ao procent. Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich voor bij het al
dan niet expliciet aanbieden van een neutrale middencategorie als antwoord-
mogelijkheid (noch mee eens, noch mee oneens). Het aantal `floaters' bedraagt
hier zo'n io tot Zo procent. Voorts blijken antwoordcategorieën sturend te kunnen
zijn. Volgens Schwarz et al beschouwen respondenten wanneer het gaat om in-
schatten van frequenties (bv. `hoeveel uur per dag kijkt u televisie') de middenca-
tegorie als de normale waarde voor een gemiddeld persoon. Op basis daarvan stel-
len zij mogelijk hun antwoord bij.

Een derde potentiële bron van vertekening is sociale wenselijkheid. Die kan
bij gevoelige onderwerpen het antwoord beïnvloeden. Dit verschijnsel treedt na-
tuurlijk vooral op als er een interviewer aanwezig is en de respondent een goede in-
druk wil maken. Daardoor kunnen percentages systematisch te hoog ofte laag uit-

39. Het blijkt bovendien dat als zulke oppervlakkige respondenten in een geschreven enquête
moeten kiezen uit een groot aantal alternatieven, ze relatief vaak kiezen voor het eerste acceptabele
alternatief dat ze tegenkomen. Dan hoeven ze de rest niet meer (goed) te lezen. Omgekeerd, bij
mondelinge enquêtes kiezen ze relatief vaak voor één van de laatst opgelezen alternatieven, omdat
die nog het dichtst in de herinnering liggen.
40. Zaller (r992), p. 38.
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vallen. In onderzoek werd systematische onder-rapportage gevonden bij zaken als

racistische ideeën, drugsgebruik, alcoholconsumptie, roken, abortus, energiever-
bruik en crimineel gedrag. Systematisch over-rapportage werd gevonden bij zaken
als stemgedrag, energiebesparing, gebruik van veiligheidsgordels, kerkbezoek en

lezen. Nummer één in de top tien van gevoelige onderwerpen staan - uiteraard? -
zaken die te maken hebben met seks.~' In de literatuur worden ook enkele andere

voorbeelden van sociaal wenselijk gedrag genoemd. Zo blijken blanken bijvoor-
beeld vaker `pro civil rights' te antwoorden als de interviewer zwart is dan als die

blank is. Ook hebben mensen de neiging consistent te willen overkomen, en dat

kan ertoe leiden dat antwoorden in overeenstemming worden gebracht met wat
reeds eerder in de enquête is geantwoord (zie paragraaf z en het voorbeeld uit `Yes,

prime minister'.) A1 met al concluderen Tourangeau etaldat: "The same processes

that lead to smooth interactions in everyday life, including telling white lies to

avoid embarrassment or to spare someone's feelings, can lead to misreporting in

surveys."4Z De beste manier om deze vertekening tegen te gaan, is een onderzoeks-
methode te kiezen waarbij de interviewer niet te horen of zien krijgt welk ant-

woord de respondent geeft, zodat de noodzaak vervalt een goede indruk te maken.

5 CONCLUSIE

Hoe valide, betrouwbaar en representatief zijn de resultaten van kwalitatief onder-
zoek? Sleutelfiguur is hier de onderzoeker. In essentie is de validiteit afhankelijk
van de onbevooroordeeldheid, openheid, sensitiviteit en professionaliteit van de
onderzoeker. De betrouwbaarheid van de resultaten kan in wezen niet worden
vastgesteld, omdat het onderzoek nooit op exact dezelfde wijze herhaald kan wor-
den. De uitkomsten van kwalitatief onderzoek zijn wel generaliseerbaar naar vari-
atie, maar niet naar proportie. Ondanks deze bezwaren is kwalitatief onderzoek
onmisbaar voor wie met zo min mogelijk vertekening de opinies van burgers in
kaart wil brengen, omdat het veel meer ruimte biedt om de theorieën en catego-
rieën van de onderzoeker tijdelijk `tussen haakjes' te plaatsen en in de huid te krui-
pen van de respondenten.

Hoe valide, betrouwbaar en representatief zijn de resultaten van kwantitatief
opinieonderzoek? Als men uitgaat van de idee dat het instrument slechts onthult
wat reeds aanwezig is, moet de conclusie luiden dat het beroerd is gesteld met vali-
diteit en betrouwbaarheid. Antwoorden op dezelfde vraag gesteld op verschillende
momenten, blijken flink te kunnen variëren, zozeer zelfs dat Converse het verge-
leek met het opgooien van een munt. Het zijn `non-attitudes'. Bovendien blijken
kleine variaties in vorm, formulering en volgorde van vragen te kunnen leiden tot

qI. Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. 257 e.v.
4z. Tourangeau, Rasinski en Rips (zooo), p. 287.
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aanzienlijke verschillen in uitkomsten. De fout die hier echter wordt gemaakt, is
dat het uitgangspunt niet deugt. Ten onrechte veronderstelt men daadwerkelijk
aanwezige, stabiele opinies die het opinieonderzoek slechts zichtbaar hoeft te ma-
ken. In veel gevallen ligt echter helemaal geen opinie klaar om gerapporteerd te
worden. Komt er dan tóch een interviewer langs, dan is wat hij meet een construc-
tie. Zaller spreekt van `making it up as you go along', Alvarez en Brehm spreken
van `figuring it out on the spot'. Voor een deel weerspiegelt deze constructie `iets'
dat reeds vóór het interview aanwezig was in het hoofd van de respondent, name-
lijk (een selectie van) zijn toegankelijke predisposities en overwegingen. Maar voor
een ander deel weerspiegelt die constructie slechts de situatie van het moment,
bijvoorbeeld het nieuws van de dag en de specifieke kenmerken van de vragenlijst
en onderzoekssituatie. Naarmate mensen minder `politically aware' zijn, neemt de
invloed van dergelijke situationele factoren op het antwoord toe.

Voorts is een probleem van opinieonderzoek met gesloten vragen dat het on-
geschikt is om tweestrijd te meten. "In everyday life, there are probably advantages
to being able to see both sides of most issues, but for the attitude surveys this abil-
ty can be a nuisance," aldus Tourangeau et al. Het enige dat het gangbare opinie-
onderzoek aan de twijfelaars te bieden heeft, zijn de categorieën `neutraal' en `weet
niet'. Dat is nogal karig, temeer omdat volgens Zaller de meeste mensen ambiva-
lent zijn als het gaat om politieke kwesties. Ze bezitten onvoldoende informatie om
tot een (vrijwel) homogene set van overwegingen te kunnen komen. En zelfs als
respondenten wel beter geïnformeerd zijn, hoeft dat nog niet te betekenen dat zij
ook stabieler in hun antwoorden zijn. Dat mag nauwelijks verbazen. De insta-
biliteit in antwoorden is hier een weerspiegeling van het algemene gegeven dat po-
litiek gaat over conflicterende waarden en belangen. Het zou pas echt vreemd zijn
als wat in de politiek niet verenigbaar is, dat wel zou zijn voor goed geïnformeerde
burgers. Het is juist logisch dat als waarden en belangen werkelijk botsen, dit
wordt weerspiegeld in de meningen van goed geïnformeerde burgers, zij `in dubio'
te staan, en hun antwoord dus erg afhankelijk wordt van de omstandigheden van
het moment.

Dit alles maakt dat een mens buitengewoon wantrouwig dient te zijn ten aan-
zien van het absolute niveau van percentages die in opinieonderzoek worden ge-
rapporteerd. Bijna dagelijks valt te vernemen dat de meerderheid van de bevolking
voor zus is of tegen zo. Op het moment dat dit wordt geschreven, meldt het nieuws
bijvoorbeeld dat volgens een enquête 7o procent van de Nederlanders een oorlog
tegen Irak steunt. Maar wat zegt dit nou helemaal...? Zélfs als de steekproef inder-
daad representatief is, dan nog is zo'n percentage non-informatie zolang niet erbij
wordt verteld wat de exacte formulering van de vraag was, wellce vragen eraan
voorafgingen, en wat de andere kenmerken van de onderzoekssituatie waren. Im-
mers, zoals besproken kunnen de resultaten met tientallen procenten worden
beïnvloed door de wijze waarop de vraag is geformuleerd, door de vorm van de
vraag, of door voorafgaande vragen. En dan nog. Zoals het onderzoek van Snider-
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man et al in paragraaf z aantoonde, kan zelfs bij een onderwerp waarmee de mees-
te Amerikanen zeer vertrouwd zijn, een enkel tegenargument respondenten
schijnbaar al op andere gedachten brengen. In eerste instantie was 43 procent te-
gen overheidshulp voor zwarten, maar na slechts één tegenargument was deze
minderheid plots veranderd in een meerderheid van 56 procent. Dat zou leiden tot
totaal andere krantenkoppen.

Natuurlijk is het niet zo dat absolute percentages helemaal niets betekenen.
Als op een normale enquêtevraag io procent vóór en 9o procent tegen antwoordt,
zou het wel heel vreemd zijn als in werkelijkheid de verhouding precies andersom
zou liggen: 9o procent voor en io procent tegen. In de experimenten van Schuman
en Presser liggen de verschillen in uitkomsten bij alternatieve vraagvormen en
vraagvolgordes meestal ergens tussen de Io en a5 procent. Alternatieve formulerin-
gen kunnen op zich wel tot nog grotere variaties leiden, maar ik ben in de litera-
tuur geen serieus onderzoek tegengekomen waarin alternatieve formuleringen er-
toe leidden dat een massale meerderheid omsloeg naar een kleine minderheid of
vice versa. Kortom, absolute percentages geven wel een indicatie van de werkelijke
distributie in meningen, maar scepsis is op zijn plaats.

Wordt kwantitatief opinieonderzoek hiermee onbruikbaar als input voor de
beleidsvorming? Nee. Er zijn twee meevallers die het leven van de onderzoeker een
stuk prettiger maken. Ten eerste, instabiliteit op individueel niveau betekent niet
per se instabiliteit op geaggregeerd niveau. Als het gaat om willekeurige fluctuaties
in toegankelijkheid van overwegingen bij individuele respondenten - dus los van
eventuele primingeffecten door media of kenmerken van het onderzoeksinstru-
ment - vallen die op geaggregeerd niveau tegen elkaar weg. Het aantal mensen dat
op basis van toevallige fluctuaties wisselt van `eens' naar `oneens' zal ongeveer ge-
lijk zijn aan het aantal mensen dat wisselt van `oneens' naar `eens'. Zij heffen elkaar
op. En in situaties waarbij sprake is van een onderwerp waarover mensen daad-
werkelijk in tweestrijd verkeren, mag men veronderstellen dat de proporties in
antwoorden een redelijke weerspiegeling zullen zijn van de werkelijke `krachtsver-
houdingen' tussen de waarden die in het geding zijn. Ten tweede, kenmerken van
het onderzoeksinstrument kunnen worden geneutraliseerd door niet te kijken
naar absolute niveaus van antwoorden, maar naar relatieve niveaus. Nader be-
paald: het gaat niet zozeer om de absolute hoogte van het percentage dat wordt ge-
meten, maar om de veranderingdaarin. Zolang op verschillende meetmomenten
de vragenlijst en interviewsituatie gelijk blijven, kan er wel een systematische ver-
tekening optreden, maar blijft deze gelijk in omvang. De absolute hoogte van de
cijfers verdient dus scepsis, maar de relatieve hoogte is wel degelijk betekenisvol.

Blijft staan dat opiniepeilingen wél vertekend kunnen zijn doordat de media
bepaalde overwegingen tijdelijk toegankelijker hebben gemaakt. Daardoor kan ge-
beuren dat resultaten van een opiniepeiling misschien lijken te wijzen op een ver-
andering in opinie, maar dat deze later slechts tijdelijk blijkt te zijn. De onderlig-
gende set van overwegingen is niet wezenlijk veranderd. Zoals gezegd zijn de
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politiek beter geïnformeerden relatief weinig vatbaar voor dit soort priming-in-
vloeden. Het meest vatbaar zijn de mensen die voldoende het nieuws volgen om
relevante boodschappen op te vangen, maar niet zó goed geïnformeerd zijn dat
dergelijke tijdelijke veranderingen in toegankelijkheid nauwelijks impact hebben
op hun mening.

Tot slot nog een heel ander perspectief op de zaak. In zijn roemruchte artikel uit
i964 presenteert Converse de volgende batterij vragen:

~ Negroes should be kept out ofprofessional athletics
~ The government should see to it that Negroes get fair treatment in jobs and

housing
~ The government should cut down on its payments (subsidies) on peanuts and

cotton, which are raised mainly by Negroes in the south
~ The government should give federal aid only to schools that permit Negroes

to attend
~ Even though it may hurt the position of the Negro in the South, state govern-

ments should be able to decide who can vote and who cannot
~ If this country has to send money abroad, the government should send it to

places like Africa who need it, and not to countries like Britain and France.

Voor de politieke elite wordt hier een rijk arsenaal aan hete hangijzers aangesne-
den. Het gaat over de over de rol van de staat bij gelijke rechten, economische po-
litiek, buitenlands beleid, rechten van staten... De antwoorden van burgers uit de
elite zouden dan ook hun politieke opvattingen hierover weerspiegelen, zoals ge-
organiseerd in een liberale of conservatieve ideologie. Voor de grote massa echter
gaat het hier om betrekkelijk ver-van-het-bed issues waarover zij weinig geïnfor-
meerd zijn. "The attitudes items given would tend to boil down for many respon-
dents to the same single question: "Are you sympathic to Negroes as a group, are
you indifferent to them or do you dislike them?" Wat deze batterij vragen meet,
zou dus afhankelijk zijn van de `political sophistication' van de respondent. Dat is
een belangrijke constatering in een hoofdstuk over validiteit.



Hoofdstuk Io:

Potentiële bezwaren

Stel dat het parlement niet per definitie de best mogelijke representatie geeft van de
wil van het volk, en dat aanvullende informatie nodig is over wat burgers vinden
en willen. Zoals in hoofdstuk 2 betoogd is dat geen irreëel uitgangspunt. In hoever-
re is opinieonderzoek dan een bruikbare aanvulling? Zijn er ook bezwaren denk-
baar tegen opinieonderzoek door de staat? Daarover gaat dit hoofdstuk. De eerste
twee paragrafen zijn vooral een samenvatting van wat anderen reeds aan bezwaren
hebben genoemd. Nader bepaald, in paragraaf i wordt nogmaals de vraag naar de
validiteit van opinieonderzoek opgeworpen, maar nu toegespitst op het politieke
domein, en in paragraaf a wordt ingegaan op een cruciale impliciete veronderstel-
ling van opinieonderzoek, namelijk dat ieders mening even zwaar weegt. Maar is
dat wel terecht? In deze paragrafen komen bekende kritieken op `polling' aan bod
van Blumer, Bourdieu, Ginsberg en Weissberg. Daarna volgen twee paragrafen
met aanvullende bezwaren die men in de literatuur niet of nauwelijks tegenkomt.
In paragraaf 3 bespreek ik de nadelen van de grotere gekendheid waarnaar opinie-
onderzoek streeft, en in paragraaf 4 de bezwaren die men kan hebben tegen de im-
pliciete boodschap van het instrument opinieonderzoek als zodanig. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met een overzicht van `tien bezwaren tegen opinieonderzoek
door de staat'.

1 NOGMAALS: WAT MEET OPINIEONDERZOEK?

Als de bedoeling is (meer) rekening te houden met de meningen van burgers, dan
moet allereerst het meetinstrument deugen. In het vorige hoofdstuk is uitgebreid
ingegaan op de validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit van opinieonder-
zoek in het algemeen. Wanneer het specifiek gaat om gebruik van opinieonder-
zoek voor beleidsvorming, gelden nog enkele aanvullende bezwaren.

a Vergelijkbaarheid keuzesituatie respondent en beslisser
Allereerst, als de staat zo goed mogelijk de beleidsvoorkeuren van `het volk' wil
vaststellen door middel van opinieonderzoek, moeten de beleidskeuzes die de res-
pondenten krijgen voorgelegd natuurlijk zoveel mogelijk identiek zijn aan de be-
leidskeuzes waarvoor de politici staan die daadwerkelijk de knopen moeten door-
hakken. Dus inclusief een presentatie van alternatieven, voor- en nadelen van de
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diverse opties, kosten, onzekerheden, trade-offs, enzovoort. De respondent moet
als het ware in de schoenen van de beleidsmakers worden geplaatst. Het gaat hier
om een vorm van validiteit in bredere zin, namelijk: meet opinieonderzoek daad-
werkelijk wat respondenten zouden doen als zij de politici waren? Het antwoord
op deze vraag is volgens Weissberg ondubbelzinnig `nee'. Zijn aanval richt zich
niet op alle opinieonderzoek, maar op een bepaald type enquêtes waarin burgers
worden bevraagd over zaken die te maken hebben met `sociale welfare', zoals wel-
zijn, gezondheidszorg, onderwijs. "The archetype is the `What should the govern-
ment do about [some problemJ' question with the blank item covering virtually
every modern governmental function, present and future."' Het probleem is niet
dat deze vraag geen valide en betrouwbare antwoorden zou kunnen opleveren.
Het probleem is dat het de verkeerde vraag is. Een serieuze beleidsmaker moet kij-
ken naar meer dan alleen de wenselijkheid van een bepaalde maatregel. Hij moet
ook kijken naar de mogelijke alternatieven, naar doeltreffendheid en legitimiteit,
kosten van de verschillende opties, de effecten op aanpalende beleidsterreinen,
enzovoort. A1 dat soort complicaties worden in de typisch (Amerikaanse) huis-
tuin-en-keuken opiniepoll niet meegenomen, integendeel.

"Polls assessing public appetites for social welfare typically center on generalities,
for example, "health care" or "assisting the poor," not precise policy options. The
usual list of response choices is likewise vague, often little more than "favor" or "op-
pose" government facilitation, whíle spending levels are usually reduced to simplis-
tic three-part "more", "same" or "less"." [...] these inquiries minimize potential
negatives, especially costs, and thus painlessly promote strong support for unrealis-
tic options. They tell policymakers almost nothing save, perhaps, the public's ab-
stract compassion. [...] While such data are "real" in the sense of truthfully express-
ing public desires, and, indeed, may usefully portray "moods", this methodological
orthodoxy offers but conjectural or even misguided counsel."Z

Wat heb je bijvoorbeeld aan antwoorden op een `spend more~same~less-vraag'?
Moet de overheid meer of minder geld uitgeven aan defensie? Lang niet iedereen
weet hoeveel geld daaraan momenteel wordt uitgegeven. Wie denkt dat dat onge-
veer 5 miljard euro is, en 7,5 miljard een passender bedrag vindt, zal `increase' ant-
woorden. Wie denkt dat het momenteel ongeveer io miljard euro is, en eveneens
7,5 miljard een passender bedrag vindt, zal `decrease' antwoorden. Omdat de
meeste mensen niet op de hoogte zullen zijn van de exacte feiten, kan men een ant-
woord op deze vraag volgens Weissberg moeilijk beschouwen als een "informed
policy guidance. [...] More probable is that `defense budget' is an amorphous,
murky symbol drawing uncertain popular reactions."3

i. Weissberg (zooz), p. 6.
z. Weissberg (zooz), p. 7i.
3. Weissberg (zooz), p. 9.
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Weissberg geeft twee uitgewerkte empirische voorbeelden van hoe mislei-

dend de uitkomsten van dergelijke peilingen kunnen zijn. Ik behandel kort het

eerste voorbeeld, namelijk over klassenverkleining. In i998 stelde president Clin-

ton voor ioo.ooo extra leraren aan te nemen om de klassen te verkleinen in de on-

derbouw, a raison van twintig miljard dollar voor tien jaar. Politiek gezien een

slimme zet, volgens Weissberg, want voorstellen voor kleinere klassen zijn blij-

kens de polls altijd populair. Na deze aankondiging testte de Los Angeles Times

het concrete voorstel van Clinton, en jawel: 79 procent was voor het plan,18 pro-

cent was tegen. Maar waren deze peilingen nu een goed beleidsadvies? Volgens

Weissberg was het plan in kringen van deskundigen omstreden. Het is de vraag of

klassenverkleining wel effectief is, en de maatregel kent diverse haken en ogen.

Enkele andere maatregelen om de onderwijskwaliteit te verbeteren zijn wellicht

veel verstandiger. De voorstanders van klassenverkleining claimden echter steeds

dat het gunstige effect van klassenverkleining `wetenschappelijk zou zijn bewe-

zen'. Daarbij verwezen zij naar één enkele studie in Tennessee. Volgens Weissberg

leert nadere bestudering van deze studie echter dat de resultaten ambigu waren.

Bovendien, andere studies wijzen uit dat klassenverkleining géén effect heeft.

Daarover werd echter gezwegen.4
Willen mensen echt zo graag klassenverkleining? Weissberg heeft zelf een

`tegen-enquete' gehouden waarin het kleinere klassen-voorstel werd voorgelegd,

maar tevens vragen waren opgenomen over de geschatte kosten daarvan, de be-

reidheid hiervoor meer belasting te betalen, de steun voor klassenverkleining bij

risico van kostenoverschrijdingen of tegenvallende resultaten, de steun voor al-

ternatieve maatregelen om de onderwijskwaliteit te verhogen, mogelijke nadelen

van het plan, de steun voor klassenverkleining in vergelijking tot die andere

maatregelen... Hij trachtte dus een keuzesituatie te creëren die meer lijkt op de

moeilijke afweging waarvoor beleidsmakers staan. In de onderstaande tabel en-

kele van zijn resultaten. Het blijkt dat de steun voor klassenverkleining afneemt

naarmate de veronderstelde doeltreffendheid van de maatregel afneemt, en zelfs

drastisch minder wordt als kleinere klassen ten koste zouden gaan van andere

gewenste programma's, of ertoe zouden leiden dat veel nieuwe leraren niet ge-

kwalificeerd zijn.

4. Pikant is overigens dat het juist dit Tennessee-onderzoek was dat mede ten basis lag aan het

Nederlandse voorstel tot klassenverkleining, zoals bekend één van de belangrijkste oorzaken van

het jarenlange lerarentekort in het basisonderwijs.
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Continued support for hiring new teachers given drawbacks, supporters only

Support given likelihood ofsuccess (o~o)
Would continue support ifprogram were
~ Mostly successful in improving student performance 95
~ Somewhat successful in improving student performance 80
~ Occasionally successful in improving student performance 63

Support for newteachers given liabilities
~ Cutbacks in other programs, for example, art and music 29
~ Halfor more new teachers were unqualified 15
~ Washington insisted on more local control 4g
~ Hiring teachers would increase local taxes. ~2
Overgenomen uit Weissberg (zooa), p. ii6.

Vergeleken met andere (in de Amerikaanse context realistische) maatregelen om
de onderwijskwaliteit te verhogen, bleek regelmatig dat de respondenten deze al-
ternatieven beter achtten dan klassenverkleining. In de volgende tabel staan de
percentages van mensen die de voorkeur gaven aan de genoemde maatregel boven
klassenverkleining. Duidelijk is dat klassenverkleining bepaald geen maatregel is
die met kop en schouders uitsteekt boven andere alternatieven. Dat geldt wél voor
het verhogen van de kwaliteit van leraren, een optie die ook volgens veel deskun-
digen verhoudingsgewijs beter is.

Populariry ofhiring more teachers vis-à-vis other opinions
supporters only (o~o) entire sample (o~o)

Tax free savings accounts for private schools 54 57
Giving money to local schools without restriction 28 31
Fund improving teacher training 83 83
Return money to states and permit them to spend it 40 43
Use money for vouchers~charter schools 40 43
Let schools solve problems without more financial aid 22 30
Overgenomen uit Weissberg ( zoo2), p. ii8.

Kortom, de antwoorden op standaard "Do you want more..." pollvragen moet men
vooral niet beschouwen als op te volgen beleidsinstructies. Nu zou men kunnen te-
genwerpen dat het feit dat kennelijk veel onderzoek oppervlakkig en slecht is, nog
geen argument is om dan maar af te zien van élk onderzoek. Men zou moeten pro-
beren om het onderzoek zo te verbeteren dat de situatie meer gaat lijken op de keu-
ze waarvoor de beleidsmakers zich gesteld zien, bijvoorbeeld zoals Weissberg zelf
heeft gedaan. Weissberg gaat uitgebreid in op pogingen die hiertoe zijn onderno-
men. Experimenten met vragen naar trade-offs (bijvoorbeeld door een bedrag te
verdelen) zijn echter weinig bemoedigend. Sommige gecompliceerde methoden lij-
ken wel enige mogelijkheden te bieden, maar ook hier kan men serieuze kantteke-
ningen plaatsen bij validiteit en betrouwbaarheid. Meer in het algemeen
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"[T]here is not enough time available for respondents (especially during telephone

polls) to acquire all the information vital to formulating hard choices (not wishes).

The background behind policy debates on issues like class size reduction [... ] could

never be presented in polls, even in elaborate face-to-face interviews. Nor could we

expect respondents to spend weeks carrying out tiresome library and Internet re-

search. Without exaggeration, a full realistic poll might last for days, and whether

most respondents could acquire such information or even grasp it fully ifpresented,

is doubtful. Nevertheless, hard choice polls demand this expertise."5
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b De rol van de onderzoeker
Het maakt dus veel verschil welke vragen worden gesteld en hoe die worden gefor-
muleerd. Als volkssoevereiniteit sterker via opinieonderzoek gaat verlopen, heeft
degene die de vragen en antwoordmogelijkheden bepaalt dus een belangrijke ver-
antwoordelijkheid. Volgens Bourdieu vooronderstelt opinieonderzoek "that there
exists in society a consensus about which questions are important and therefore
must be put to respondents."6 Ten onrechte. Volgens hem zijn de vragen in opinie-
onderzoek niet de vragen die de respondenten daadwerkelijk bezighouden, maar de
vragen die de machthebbers interesseren. Ginsberg meent dat met de opkomst van
opinieonderzoek het publiek de agendavorming uit handen heeft gegeven.

"With the use of surveys, publicly expressed opinion becomes less clearly an asserti-

on of individuals' own concerns and more nearly a response to the interests of

others. [... J.Questions ofno immediate relevance to government, business, or poli-

ticians will not easily find their way into the surveys. [... ] polls may help to narrow

the focus of public discussion and to reinforce the limits on what the public percei-

ves to be realistic political and social possibilities. [...] In essence, rather than offer

governments the opinions that citizens want them to learn, polls teIl governments -

or other sponsors - what they would like to learn about citizens' opinions."~

Degenen die de vragen en antwoordcategorieën bepalen, zijn uiteindelijk de
opinieonderzoekers en hun opdrachtgevers. Daarmee komt de bepaling van `de wil
van het vollc' in handen van niet (rechtstreeks) democratisch gecontroleerde pro-
fessionals. Als deze `constructeurs' van de publieke opinie werken voor de staat,
kunnen ze - zij het indirect - nog wel ter verantwoording worden geroepen. Echter,
bij private opdrachtgevers (media, belangengroepen) is dat niet mogelijk. Wie ga-

randeert dat Maurice de Hond zijn werk goed heeft gedaan? Weissberg kraakt hier-
over met betrekking tot de Amerikaanse situatie kritische noten. Dit land telt tallo-

5. Weissberg (ZOOZ), p. t88.
6. Bourdieu (t979). p- 1z4.
7. Ginsberg ( t986), p. 8t-83.
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ze organisaties die opinieonderzoek doen naar wat `het volk' wil. Zijn die allemaal te
goeder trouw en professioneel? Ook integere en deskundige onderzoekers zullen
vaak uit kostenoverwegingen niet kiezen voor de best denkbare vraagstellingen, de
beste denkbare methodologie (bijvoorbeeld face-to-face interviews) en maximale
respons. Regelmatig kiest men voor meer eenvoudige en snelle methoden.

"[P]ollsters labor beyond public control. As in sausage making, who knows what
transpires in obscure corners? What remedies are available of pollsters misspeak?
Can they be found "guilty" of unsuitable sampling, inept question drafting, and
misguided statistical analysis? Will the "offending," hapless interviewers be disci-
plined for their incompetence? 8

Het gaat te ver om te stellen dat je alles uit opinieonderzoek kunt halen, maar het vo-
rige hoofdstuk maakte wel duidelijk dat er ruime mogelijkheden zijn om vraagvolg-
orde en - formulering zo te kiezen dat de resultaten worden geleid in een door de op-
drachtgever gewenste richting. De staat kan dan ook worden geconfronteerd met
verschillende peilingen die tegenstrijdige resultaten opleveren. Wie heeft er nu daad-
werkelijk betrouwbaar gemeten wat de mensen willen? Dit leidt tot de vraag hoe is
vast te stellen wat goede vragen zijn - iets waarover de professionele gemeenschap
het niet eens is. "What, for example, might be the standard questionnaire item pro-
bing entitlement preferences? Who decides ifpotentially inflammatory terminology,
for example, "welfare mother, is illegal as biased?"9 Consequentie is volgens Weiss-
berg dat als de staat veel waarde hecht aan opinieonderzoek, dit onderzoek gepoliti-
seerd zal worden. Politici zullen zich gaan bemoeien met, en verzetten tegen vragen
die zij als `biased' beschouwen, en met eigen vragen komen. Overheidsinstanties die
opinieonderzoek doen, zullen zich moeilijker aan politieke beïnvloeding kunnen
onttrekken, en komen mogelijk zelfs onder politieke controle te staan.

Hebben Bourdieu, Ginsberg en Weissberg gelijk? Er valt op hun commentaar wel
het nodige af te dingen. Ten eerste, dat opinieonderzoek alleen reacties geeft op de
onderwerpen die machthebbers interesseren, is geen principiële tekortkoming van
alle opinieonderzoek, maar slechts van kwantitatief opinieonderzoek met enkel ge-
sloten vragen. Wie écht wil weten wat er leeft onder de burgers, zal zich dit realise-
ren, en daarom eerst kwalitatief uitzoeken welke issues hen bezighouden, en pas
daarna kwantitatief gaan peilen. Een zekere vooringenomenheid valt nooit hele-
maal uit te sluiten, maar kan zo wel tot aanvaardbare proporties worden terugge-
bracht. Ten tweede, het is juist dat bij grotere responsiviteit voor opinieonderzoek
niet democratisch gekozen professionals een grotere invloed krijgen in de bepaling
van de volkswil. Het punt is alleen dat het nu niet wezenlijk anders is. In de huidige

8. Weissberg (zooz), p. i43.
9. Weissberg (zooz), p. i43.
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situatie wordt de bepaling van de volkswil eveneens sterk béinvloed door lieden die
geen democratische verantwoording aan de samenleving hoeven af te leggen, zoals
vertegenwoordigers van belangengroepen, lobbyisten en allerhande professionals
in het betreffende beleidsnetwerk. Bovendien onttrekt het proces zich grotendeels
aan de publieke waarneming. Wat het volk wil, wordt besloten in `achterkamertjes'.
Als de staat het opinieonderzoek waarop hij de volkswil baseert openbaar maakt,
kan tenminste iedereen zelf nalezen hoe deze wil is geconstrueerd. Een dergelijke
constructie van de wil van het volk is dus in potentie juist inzichtelijker.

Het werkelijke bezwaar is dat maar weinig mensen goed kunnen beoordelen
hoe valide, betrouwbaar en representatief een op basis van opinieonderzoek ge-
construeerde volkswil is. In de huidige situatie is de totstandkoming van de wil van
het volk weliswaar een schimmig gebeuren, maar wie zich erin verdiept, kan het
proces wel begrijpen, want de gebruikte `techniek' is een eenvoudige, namelijk de-
liberatie. Als men zich voortaan baseert op opinieonderzoek, wordt de constructie
van de wil van het volk echter een specialisme waarvan slechts een beperkte groep
deskundigen kan inschatten ofer kwaliteit is geleverd en wat de uitkomsten exact
betekenen. Dit is een reëel probleem. Inmiddels is duidelijk dat opinieonderzoek
veel meer ruimte biedt voor artefacten dan de leek wellicht zou vermoeden. Het
vergt dus een groot vertrouwen in de integriteit en deskundigheid van onderzoe-
kers. Het is niet op voorhand duidelijk hoe opinieonderzoek zo geïnstitutionali-
seerd kan worden dat dit bezwaar wordt ondervangen.

`SCP KIJKT NIET MET JUISTE LENS NAAR DE BURGER'

Nederlanders voelen zich veilig en tevreden, aldus het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Volgens Motivaction, dat onderzoek doet voor bedrijven, stelt het SCP ver-
keerde vragen.

`Stuitend', vindt Martijn Lampert, senior-onderzoeker van het Amsterdamse on-
derzoeksbureau Motivaction, de conclusies van het vandaag verschenen rapport
`Zekere banden' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). `Er is de afgelopen
decennia geen sprake van vermindering van de sociale cohesie', stelt het SCP. En:
`Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking voelde zich in zooi veilig.'
Vorig jaar september stelde het SCP in een ander rapport dat `ruim driekwart van de
Nederlandse bevolking tevreden is over het overheidsbeleid in het algemeen'.

`Als je dat leest, vraag je je afofhet SCP wel met de juiste lens naar de burger kijkt',
zegt Lampert. Motivaction verricht sociaal-psychologisch onderzoek naar de bele-
vingswereld van de Nederlandse burger, vooral om snel trends te kunnen oppakken
waarmee ondernemingen hun voordeel kunnen doen. Het onderzoeksbureau komt
al sinds i997 tot heel andere conclusies dan het SCP. Motivadion ziet toenemend
onbehagen onder de bevolking en een groeiende kloof tussen burger en politiek.

Volgens Lampert richt het SCP zich te veel op de grote gemene deler. Bovendien
kijkt het SCP vooral naar het sociaal-economische klimaat en niet naar het sociaal-
psychologische. Met andere woorden: het SCP meet de verkeerde dingen met ver-
ouderde instrumenten, waardoor de overheid de groeiende onvrede bij burgers on-
voldoende heeft onderkend.
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Het SCP zou zich, net als veel commerciële onderzoeksbureaus, ook moeten rich-
ten op kwalitatieve onderzoeken, waarin aandacht wordt besteed aan wat individu-
ele burgers voelen en denken, waar ze zich aan ergeren, welke thema's belangrijk
zijn in hun leven en welke waarden en normen ze hanteren. Die informatie is vol-
gens Lampert niet alleen onontkoombaar voor bedrijven die de markt afspeuren
voor nieuwe produden ofdiensten, maar evenzeer voor de overheid.

Omdat het SCP dat onvoldoende onderkent, kon het gebeuren dat het bureau in
september vorig jaar (voor ii september, dat wel) concludeerde dat het relatief goed
ging met de Nederlandse bevolking, terwijl `de sociaal-psychologische toestand van
Nederland alarmerend is', zoals Lampert het onlangs in Trouw verwoordde. `Het
SCP heeft zijn meetinstrumenten niet laten mee-evolueren met de opkomst van de
beeld- en ervaringscultuur van de laatste tien of vijftien jaar. De maatschappij is
enorm veranderd - neem alleen al de multiculturele samenleving - maar de meet-
methoden van het SCP zijn al dertig jaar hetzelfde.' Mede daardoor miste het SCP
in zijn ogen de onvrede die leidde tot de opkomst van nieuw-rechts, de beweging
die verantwoordelijk isvoor onder meer z6 LPF-zetels in de Tweede Kamer. Wie de
burger aanklampt en doorvraagt, stelt Motivaction, komt erachter dat er grote on-
vrede heerst over files, wachtlijsten in de zorg, problemen met immigranten en
asielzoekers, of te grote schoolklassen.

Het SCP wil niet reageren op de uitlatingen van Lampert.

Uit: NRC~Handelsblad, 5 juni 2ooz

c De stem van de media
In het vorige hoofdstuk is besproken dat de antwoorden in opinieonderzoek wor-
den beïnvloed door primingeffecten, onder andere als gevolg van berichtgeving in
de media. Mensen zijn het meest vatbaar voor priming als zij enigszins maar niet al
te zeer `politically aware' zijn. Men volgt het nieuws voldoende om de boodschap-
pen op te vangen, maar is niet zo sterk geïnformeerd dat men een volledig stabiele en
uitgekristalliseerde opinie heeft die `resistent' is tegen informatie in de media. Wel-
nu, het is redelijk om te veronderstellen dat de traditionele methoden van represen-
tatie (parlementaire vertegenwoordiging, belangenbehartiging) worden gedomi-
neerd door mensen die relatief goed geïnformeerd zijn over de onderwerpen in
kwestie, en daarom in hun mening daarover betrekkelijk resistent zijn voor media-
invloeden. Vergeleken daarmee worden de uitkomsten van opinieonderzoek veel
meer bepaald door de grote middengroep die maar matig `politically aware' is. De
uitkomsten van `representatie via opinieonderzoek' zijn dus veel vatbaarder voor
priming. In het slechtste geval meet men niet meer dan een echo van het nieuws. Dit
betekent dat als men de vollcswil voortaan sterker gaat baseren op opinieonderzoek,
de consequentie is dat de media meer invloed krijgen in de bepaling van deze volks-
wil. Dit kan tot gevolg hebben dat problemen die nieuw ofinediageniek zijn makke-
lijker kunnen stijgen op de politieke agenda, en dat complexe, weinig mediagenieke
problemen, ofonderwerpen waarop de media en het publiek domweg zijn uitgeke-
ken, ook weinig politieke aandacht krijgen. Dit is een wezenlijk bezwaar.
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2 VOLKSSOEVEREINITEIT: HOE ZWAAR WEEGT IEDERS MENING?

Moet bij de bepaling van de `wil van het volk' eigenlijk wel ieders mening even
zwaar wegen, zoals dat in opinieonderzoek gebeurt? In eerste instantie lijkt het
welhaast anti-democratisch het tegendeel te suggereren. Bij verkiezingen telt ie-
ders stem even zwaar, ongeacht hoeveel verstand hij of zij heeft van politiek. Dus
waarom zou bij opinieonderzoek opeens `de ene mening meer gelijk zijn dan de
andere'? Hoewel dit plausibel klinkt, gaat de redenering toch mank. Om de meta-
foor van Burke te gebruiken: iedereen moet de vrijheid hebben zijn eigen dokter te
kiezen, maar daarmee is nog niet gezegd dat ook iedereen verstand heeft van
geneeskunde, en dat het van wijsheid getuigt als hij zelf zijn medicijn kiest.

Het bekendste kritiekpunt op opinieonderzoek is dat veel respondenten slecht
geïnformeerd zijn over de politieke issues die daarin worden aangesneden. Dit feit is
empirisch uitgebreid gedocumenteerd.'o Welnu, waarom zou de mening van
iemand die nog nooit over het onderwerp in kwestie heeft nagedacht, en ook niet
bereid is daar enige moeite voor te doen, even zwaar moeten tellen als de mening
van iemand die zich uitgebreid heeft verdiept in dat onderwerp, lang erover heeft
nagedacht, gewetensvol alle voor- en nadelen heeft afgewogen, enzovoort? Is het wel
verstandig aan beide meningen gelijk gewicht toe te kennen? En is het wel rechtvaar-
dig? Zou men de eerste voor zijn inspanning niet moeten `belonen' met een groter
stemgewicht?" En worden niet in wezen appels en peren op één hoop gegooid?
"Even if the yeses and noes have real meaning, two important questions remain:
How heartfelt are the yeses and noes? How many people really care one way or the
other? [...] until we have some idea ofintensity offeeling, we know nothing whate-
ver about public opinion," aldus Rogers12 Voor opinieonderzoek telt de mening van
iemand die zeer uitgesproken en doorleefde gevoelens heeft over het onderwerp in
kwestie even zwaar als de mening van iemand die het eigenlijk niets kan schelen,

to. Zie bijvoorbeeld Zaller (t99z), Delli Carpini en Keeter (t996) en Althaus (zoo3).

tt. Met deze paragraaf neem ik impliciet ook afstand van de `collective rationality' hypothese van

Page en Shapiro (t99z). Deze hypothese stelt dat respondenten weliswaar op individueel niveau

vaak slecht geïnformeerd zijn en daardoor in hun antwoorden onbedoeld afwijken van hun `ware

mening', maar dat op collectief niveau de afwijkingen van slecht geïnformeerde respondenten te-

gen elkaar wegvallen. Daardoor kent het geaggregeerde oordeel een stabiliteit die wel degelijk de

collectieve opinie van slecht geïnformeerde kiezers weergeeft. Tegen deze redenering is nadien

door diverse mensen bezwaar gemaakt, onder andere in Weissberg (zooz) en Althaus (zoo3). Het

gaat te ver deze discussie samen te vatten. Ik beperk me tot twee punten:

de veronderstelling achter de `collective rationality' hypothese is dat afwijkingen van slecht geïnfor-

meerde respondenten ten opzichte van hun `ware' mening random zijn, en daarom op geaggregeerd

niveau uitmiddelen. Dat is echter onjuist. Zoals hierboven gezegd kunnen onder invloed van `pri-

ming', bijvoorbeeld door de media, dergelijke afwijkingen systematisch een bepaalde richting hebben;

zelfs als die collectieve rationaliteit zou bestaan, welke waarde moet men dan hechten aan het gege-

ven dat mensen blijkbaar stabiel en consistent zijn in hun slecht geïnformeerde oordeel, dat wel-

licht niet hun verlicht belang representeert?
tz. Rogers(t949)~p.45-
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maar vooruit, omdat de interviewer zo graag een antwoord wil hebben, wil hij best
een lichte voorkeur uitspreken voor antwoord a of b. Opnieuw is de vraag: hoe
rechtvaardig is het dat al deze meningen over één kam worden geschoren?

a Opinieonderzoek als `hervormingsvoorstel'
Dit vormt de opmaat tot een belangrijke discussie die al ruim een halve eeuw de
wereld van opinieonderzoek bezighoudt en nooit bevredigend is opgelost. In de
kern gaat het hierin om de vraag hoe de resultaten van opinieonderzoek zich ver-
houden tot `de publieke opinie' zoals die feitelijk de staat bereikt. Deze vraag werd
in 1948 opgeworpen door Herbert Blumer in een artikel dat geldt als één van de
meest fundamentele kritieken op publieke opinieonderzoek. Blumer is het oneens
met de tautologische definitie van publieke opinie als `datgene wat wordt gemeten
in publieke opinieonderzoek'. Want anders dan deze definitie impliceert, bestaat
een samenleving niet uit slechts een verzameling individuen, maar uit groepen.
Die hebben leiders die namens deze groepen handelen, en hen vertegenwoordigen
tegenover de sleutelspelers bij de staat die feitelijk de besluiten nemen over zaken
die voor deze groepen van belang zijn. Het is nu in deze interactie tussen maat-
schappelijke groepen en beslissers dat we `de publieke opinie' moeten lokaliseren
(door Blumer aangeduid als de `effectieve publieke opinie'):

"[ P] ublic opinion consists ofthe pattern of the diverse views and positions on the is-
sue that come to the individuals who have to act in response to the public opinion.
[...] Insofar as public opinion is effective on societal action it becomes so only by
entering into the purview of whoever, Iike legislators, executives, administrators,
and policy makers, have to act on public opinion"'3

Maar het feit dat een groep alsgeheel iets meent en haar vertegenwoordigers dat in-
brengen bij genoemde sleutelspelers, betekent nog niet dat al haar individuele le-
den in dezelfde mate die mening zijn toegedaan. Veel groepsleden steunen die
groepsmening misschien wel zonder dat ze de zaak echt begrijpen, velen kan het
wellicht weinig schelen, weer anderen steunen maar ten dele hun leiders ofzelfs in
het geheel niet maar zijn niet in opstand gekomen. Het probleem met opinieon-
derzoek is volgens Blumer dat het ten onrechte alle leden als even belangrijk be-
schouwt in de vorming van de effectieve publieke opinie:

"We do not know from the conventional kind of sample or from the responses of
the interviewee what influence, if any, he has in the formation or expression of pu-
blic opinion. We do not know whether he has a following or whether he doesn't. We
do not know whether or not he is speaking on behalfof a group or groups or whe-

i3. Blumer (i947)~ p. 545.
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ther he even belongs to functional groups interested in the issue. If he does, per-
chance, express the views ofsome such functional group, we don't know whether or
not that group is busily at work in the channels of society to give vigorous expressi-
on to their point of view. We do not even know whether he, as an individual, is
translating his opinion into what I have termed previously "effective public opini-
on." In short, we know essentially nothing of the individual in the sample with refe-
rence to the significance of him or of his opinion in the public opinion that is being
built up or which is expressing itself functionally in the operation ofsociety."'4

Een vergelijkbare opvatting hanteert Key. Hij beschouwt publieke opinie als "tho-
se opinions held by private persons which government find it prudent to heed."'S
En hij constateert eenzelfde gebrek: de resultaten van opinieonderzoek "tell us al-
most nothing about the dynamic relations between the upper layer of activists and
mass opinion. The missing piece of our puzzle is this elite element ofthe opinion
system."i6

De crux van Blumers betoog is nu dit. Voorstanders van opiniepeilingen be-
weren dat opinieonderzoek een beter beeld geeft van wat burgers werkelijk willen
dan het vaak gekleurde, partijdige en weinig representatieve beeld dat belangen-
groeperingen hiervan schetsen tegenover de beslissers van de staat. Dat kan wel
wezen, zegt Blumer, maar als men de resultaten van polls gelijk stelt met `de pu-
blieke opinie, begeeft men zich in wezen op normatief vlak.

"The contention proposes that public opinion be construed in a particular way, to
wit, that public opinion ought to be an aggregation of the opinions ofa cross secti-
on of the population rather than what it is in the actual functioning of society. [... )
ifone seeks to justify polling as a method ofstudying public opinion on the ground
that the composition ofpublic opinion ought to be different than what it is, he is not
establishing the validity of the method for the study of the empirical world as it is.
Instead, he is hanging on the coat-tails ofa dubiousproposalfor social reform".'~

Dus waar moet de staat nu op afgaan? Op de effectieve publieke opinie à la Blumer
ofop de resultaten van opinieonderzoek?i8 Zoals eerder besproken, is het normali-
ter de taak van de staat de belangen van burgers zo goed mogelijk te honoreren uit-

i4. Blumer (i947), p. 546.
i5. Key (1963), p. i4.
i6. Key (r963), p. 536.
i7. Blumer (1947), p. 548. accentuering WLT.
r8. Opgemerkt zij dat - althans in de VS-het onderscheid dat Blumer maakt tussen effectieve pu-
blieke opinie enerzijds en opiniepeilingen anderzijds niet (meer) zo absoluut is als hij het destijds
voorstelde. Converse (i987) stelt dat beslissers tegenwoordig ook kijken naar de resultaten van opi-
nieonderzoek. Daardoor zijn deze ook onderdeel geworden van de effectieve publieke opinie (zie
Althaus, 2003, p. z94). Mders gezegd: het dubieuze hervormingsvoorstel is in de praktijk ten dele
al gerealiseerd. Overigens is daarmee niet gezegd dat die beslissers ook altijd doen wat de geënquë-
teerden willen, maar dat is weer een andere discussie.
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gaande van hun verlicht belang. Welnu, als dit het uitgangspunt is, volgt daaruit dat
de staat in principe moet afgaan op de effectieve publieke opinie à la Blumer en
niet op de resultaten van opinieonderzoek. De effectieve publieke opinie is name-
lijk het resultaat van een methode tot aggregatie van individuele willen waarin ook
ruimte bestaat voor deliberatie. Het interne debat binnen de belangengroepering
kan de dynamiek van wederzijdse verlichting en het betere argument op gang
brengen waardoor slecht geïnformeerde of weinig intense meningen als het ware
worden uitgefilterd, of in ieder geval een lager gewicht krijgen in de aggregatie tot
het groepsstandpunt. De bezwaren die in het begin van deze paragraaf werden ge-
noemd, worden daarmee ondervangen. De effectieve publieke opinie a la Blumer
zal eerder een goede representatie zijn van de verlichte belangen van de groepsle-
den dan een opinieonderzoek onder een dwarsdoorsnee van de groepsleden. Al-

thans, in theorie... In praktijk valt hierop veel af te dingen. Vaak is maar een klein
deel van de leden van belangengroeperingen daadwerkelijk actief in de wilsvor-
ming, en is er bepaald geen sprake van een ideale machtsvrije dialoog waarin het
beste argument wint (zie ook hoofdstuk 5). Eén van de klachten over belangen-
groeperingen is juist dat zij vaak geen goede afspiegeling geven van de standpunten
van de achterban die zij worden geacht te representeren. Zelfs een criticus van opi-
nieonderzoek als Ginsberg beaamt dat "polls undoubtedly provide a somewhat
more representative picture of the public's views than would usually be obtained
from group leaders and notables, who sometimes carelessly or deliberately
misrepresent their adherents' opinions."'9

In praktijk kan opinieonderzoek dus inderdaad werken als een emancipatoir
instrument voor mensen wier belangen relatief slecht doorklinken in de `effectieve
publieke opinie'. Maar als Blumer om die reden grotere responsiviteit voor opinie-
onderzoek beschouwt als een dubieus voorstel tot sociale hervorming, kan men de
zaak natuurlijk ook omdraaien: afzien van grotere responsiviteit voor zulk onder-
zoek is evenzeer een normatieve keuze, namelijk voor behoud van een systeem
waarin bepaalde burgers - relatief vaak te vinden in de hogere regionen van de
maatschappij - in het voordeel zijn. Het is onzeker ofwat leiders inbrengen bij de
beleidsmakers ook echt is wat de mensen die zij zeggen te vertegenwoordigen wil-
len. Blijkens een voetnoot ziet Blumer deze normatieve kant van de zaak ook wel.
Maar in plaats van voortaan zijn kaarten te zetten op opinieonderzoek en de resul-

taten daarvan te promoveren tot `de publieke opinie', meent hij dat "the much
needed improvement of public opinion in our society should be in the process by
which public opinion organically functions, i.e. by arousing, organizing, and effec-

tively directing the opinion ofpeople who appreciate that they have an interest in a
given issue."Zo

i9. Ginsberg (i986), p. 74.
zo. Blumer (i948), p. 54g.
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b Opinieonderzoek als instrument tot repressie
De idee van opinieonderzoek als potentieel emancipatoir instrument is een dis-
cours dat met Gallup een aanvang nam. In de literatuur over opinieonderzoek cir-
culeert echter nog een tweede discours, dat hier welhaast diametraal tegenover
staat. Belangrijkste representanten zijn Bourdieu en Ginsberg. Net als Blumer con-
stateren zij dat in opinieonderzoek de groepsprocessen worden genegeerd die ken-
merkend zijn voor de effectieve publieke opinie. Echter, terwijl Blumer hierin een
`dubieus hervormingsvoorstel' ziet, beschouwen Bourdieu en Ginsberg opinie-
onderzoek juist als een instrument ten bate van de zittende elite. Bij hen heeft opi-
nieonderzoek juist een legitimerend en repressief effect.

Volgens Bourdieu gaat opinieonderzoek niet over de zaken die mensen werke-
lijk bezighouden, maar over de problematiek die voor de machthebbers van belang
is. Zijn stelling is dat naarmate mensen lager in de maatschappelijke hiërarchie zit-
ten, zij vaker en sterker het cultureel kapitaal missen om goed te kunnen oordelen
over opinievragen, en hun antwoorden sterker een weerspiegeling zullen zijn van
algemene, klassengebonden waarden - zo men uberhaupt al een antwoord geeft.
Opinieonderzoek meet niet de werkelijke `mobilized opinion' (waaronder Bour-
dieu ongeveer hetzelfde verstaat als Blumer onder effectieve publieke opinie), maar
construeert slechts een artefact. Wat is dan de functie van publieke opiniepolls?

"The opinion poll is, at the present time, an instrument ofpolitical action; its most
important function is perhaps to impose the illusion that a public opinion e~cists,
and that it is simply the sum of a number of individual opinions [... ] The "public
opinion" which is stated on the front page of the newspapers in terms ofpercentages
(600~0 of the French is in favor of... ) is a pure and simple artefact whose function is
to conceal the fact that the state ofopinion at any given moment is a system of for-
ces, of tensions, and that there is nothing more inadequate than a percentage to re-
present the state of opinion [... ]"[A]ny exercise of power is accompanied by a dis-
course aimed at legitimating the power of those who exercise it. One could even say
that there is a tendency in the exercise of power towards its self-concealment as
such, and that complete power is only realized when it is fully concealed. Stated sim-
ply, the politician who yesterday said "God is on ourside" today says "Public Opini-
on is on our side. This is the fundamental effect of the opinion poll: it creates the
idea that a unanimous public opinion exists in order to legitimate a policy, and
strengthen the relations of force upon which it is based or make it possible."21

Deze kritiek is wel erg radicaal. De opvatting dat opinieonderzoek in het geheel
geen substratum in de werkelijkheid heeft, is empirisch niet vol te houden, in ieder
geval niet voor alle denkbare onderwerpen (zie hoofdstuk 9). Ergernis over files
bijvoorbeeld, zal bij velen heus wel een mentale realiteit zijn.

Minder radicaal is Ginsberg. Volgens hem heeft de opkomst van opinieonder-

zi. Bourdieu (i979). p. 125.
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zoekgeleid tot vier transformaties in de conceptualisering van publieke opinie. Ten
eerste hebben burgers met de opkomst van opinieonderzoek in wezen de publieke
agendavorming uit handen gegeven. Ze bepalen niet meer zelfde onderwerpen van
gesprek, maar reageren slechts op de onderwerpen die anderen hebben vastgesteld.
Ten tweede transformeerde publieke opinie van gedragsverschijnsel tot attitude-
verschijnsel. In de i9e eeuw werd volgens Ginsberg in de Verenigde Staten publieke
opinie vooral gelijkgesteld met rellen, stakingen, demonstraties en boycots. Een
voordeel van opinieonderzoek is nu dat de staat niet meer hoeft te wachten tot de
publieke opinie zichtbaar wordt in dergelijke verstorende of bedreigende vormen
van gedrag, maar op elk gewenst moment de meningen van de burgers kan peilen,
en zo bijtijds probate acties kan ondernemen. De publieke opinie wordt daardoor
een beter anticipeerbaar en manipuleerbaar fenomeen. Ten derde werd `publieke
opinie' van kenmerk van groepen tot kenmerk van individuen. Niet langer zijn de
leiders van groepen de belangrijkste articuleerders van de publieke opinie. "[Bjy
undermining the capacity of groups, interests, parties, and the like to speak for pu-
blic opinion, polling can [.. .] diminish the effectiveness ofpublic opinion as a for-
ce in political affairs. In essence, polling intervenes between opinion and its organi-
zed or collective expression."~ Tenslotte transformeerde de publieke opinie van
een door burgers vrijwillig géinitieerd en bepaald fenomeen tot een gesubsidieerd
verschijnsel. Zolang publieke opinie een eigenschap van groepen is, liggen de kos-
ten voor het uiten daarvan bij de mensen zelf. Die moeten zich immers organiseren,
informatie vergaren, overleggen, contact zoeken met de beslissers, etc. Alleen men-
sen met uitgesproken, relatief extreme meningen ofgrote belangen zullen er zoveel
tijd en energie in willen steken. De drempel om de stem te laten horen in opinie-
onderzoek is daarentegen veel lager. Ook veel burgers die weinig betrokken ofuit-
gesproken zijn, zullen antwoord geven. Het aandeel van mensen met relatief extre-
me standpunten in de `publieke opinie' neemt daardoor af.

"Polls, in effect, submerge individuals with strongly held views in a more apathetic

mass public. The data reported by polls are likely to suggest to public officials that

they are working in a more permissive climate of opinion than might have been

thought on the basis of alternative indicators of the popular mood. A government

wishing to maintain some semblance of responsiveness to public opinion would ty-

pically find it less difficult to comply with the preferences reported by polls than to

obey the opinion that might be inferred from letters, strikes, or protests. Indeed, re-
lative to these other modes of public expression, polled opinion could be charac-
terized as a collective statement ofpermission."2j

Ginsberg wijst als voorbeeld op het presidentschap van Nixon en de door hem ge-
munte term de zwijgende meerderheid. Nixon introduceerde deze term in een be-

zz. Ginsberg (i986), p. 7.
z3. Ginsberg (i986), p. 65.
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roemde toespraak uit 1969 ter verdediging van zijn Vietnam-beleid (die dan ook
bekend is komen te staan als de `silent majority speech'). De president werd in die
tijd geconfronteerd met felle demonstraties tegen de oorlog. Een fragment:

"In San Francisco a few weeks ago, I saw demonstrators carrying signs reading:
"Lose in Vietnam, bring the boys home." [... ] But as President of the United States,
I would be untrue to myoath ofoffice if I allowed the policy of this Nation to be dic-
tated by the minority who hold that point of view and who try to impose it on the
Nation by mounting demonstrations in the street. For almost Zoo years, the policy
of this Nation has been made under our Constitution by those leaders in the Con-
gress and the White House elected by all of the people. If a vocal minority, however
fervent its cause, prevails over reason and the will of the majority, this Nation has no
future as a free society. [... ] And so tonight - to you, the great silent majority ofmy
fellow Americans - I ask for your support."

Jacobs en Shapiro schrijven dat voorafgaand aan de toespraak het Witte Huis en-
kele vragen bij Gallup had ingestoken over de steun voor de president en zijn Viet-
nam-beleid, als onderdeel van een snelle poll die Gallup meteen na de speech wil-
de afnemen. De bedoeling hiervan was in de woorden van Witte Huis medewerker
Chapin "[to] validate what the President said" en "[to] isolate the Vietnam protes-
tors from the silent majority."24 En índerdaad, nadien verdedigde Nixon in een in-
terview met tv-journalist Barbara Walters zijn Vietnam-beleid door expliciet naar
de voor hem gunstige Gallup-resultaten te verwijzen.

Volgens Ginsberg zal normaliter de meerderheid zwijgen juist ómdat zij geen
sterke mening heeft over de zaak in kwestie. Door nu deze meerderheid zichtbaar te
maken, werd enerzijds de geloofwaardigheid ondermijnd van degenen met de
meest uitgesproken meningen, en werd anderzijds een `permissive majority' van
zwijgende Amerikanen geconstrueerd. "In a sense, polls came to be used against
those persons who truly had opinions."ZS A1 met al heeft volgens Ginsberg de op-
komst van het publieke opinieonderzoek (voorzover zij andere uitingen van pu-
blieke opinie vervangt) ertoe bijgedragen dat de publieke opinie is `gedomesticeerd
en gepacificeerd'. Van een onvoorspelbare en vaak ook gevaarlijke macht is zij ge-
worden tot een meer dociele uitdrukking van publieke sentimenten, die minder
druk zet op de overheid dan spontane of natuurlijke uitingen van die sentimenten.

Wie heeft er nu gelijk? Blumer die meer opinieonderzoek beschouwt als een dubieus
instrument tot sociale hervorming? OfBourdieu en Ginsberg die het juist zien als in-
strument ter legitimering van het handelen van de zittende elite? Uiteraard hebben
beide partijen gelijk. Het is niet het instrument dat emancipatoir of repressief is, maar
het gebruik ervan. Eén en hetzelfde onderzoek kan beide functies vervullen. Een opi-

24. aangehaald in Jacobs en Shapiro (i995b), p. 527.
25. Ginsberg (i986), p. 6617.
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nieonderzoek kan in eerste instantie verricht worden uit emancipatoire motieven, na-
melijk zichtbaar maken wat mensen vinden die niet goed worden gerepresenteerd
door `hun' géinstitutionaliseerde belangengroep, maar vervolgens met repressief oog-
merk worden ingezet, namelijk om de betreffende belangengroep in de beeldvorming
als `niet representatie~ onschadelijk te maken. Waar het in deze paragraaf om gaat, is
dat opinieonderzoek aan elke mening evenveel gewicht toekent in de aggregatie van
afzonderlijke opinies tot de publieke opinie (ofanders gezegd, van de wil van allen tot
de algemene wil). Het maakt hierbij niet uit of iemand goed géinformeerd is ofniet,
zijn mening intens is ofniet, het resultaat is van deliberatie ofniet. Hierin verschilt re-
presentatie via opinieonderzoek van representatie via deliberatie en belangenbeharti-
ging. Men kan bezwaar maken tegen deze `gelijke behandeling'.zb

Tot slot nog een opmerking over openbaarmaking van opinieonderzoek.
Moet men daar nu voor of tegen zijn? Wat moeten we ervan vinden als de media
dit opinieonderzoek gaan publiceren? Zoals in hoofdstuk 6 beschreven, besteden
de nieuwsmedia verhoudingsgewijs veel aandacht aan de zittende, geïnstitutiona-
liseerde elite. Wanneer zij nu veelvuldig opinieonderzoek gaan publiceren, ont-
staat in de krantenkolommen dus meer aandacht voor de zorgen van `gewone
mensen'. Wat zij willen en vinden wordt beter zichtbaar in de collectieve voorstel-
ling van de samenleving. Vanwege de politieke invloed hiervan, kan men dit be-
schouwen als een pendant in de symbolische publieke ruimte van het `dubieuze
hervormingsvoorstel' van Blumer (of juist de repressie van Ginsberg).

c Opinieonderzoek versus `the artof association'
Nu zou men ten aanzien van bovenstaande redeneringen kunnen opmerken dat
hierin eenzijdig wordt gefocust op het resultaat, en te weinig aandacht wordt be-
steed aan het proces, de groepsdynamiek waarop zowel Blumer als Ginsberg zoveel

z6. Valt hier op één of andere wijze aan tegemoet te komen? Eén theoretische mogelijkheid is bij

de aggregatie verschillende gewichten toe te kennen aan de verschillende `typen' meningen. De

mate van geïnformeerdheid kan men bijvoorbeeld benaderen door respondenten een paar kennis-

vragen te stellen. Vervolgens kan aan de mening van de beter geïnformeerden een zwaarder ge-

wicht worden gegeven in het geaggregeerde oordeel. Om de intensiteit van een mening te bepalen,

kan men mensen de sterkte van hun mening laten aangeven op een meerpuntsschaal, als ruwe in-

dicatie voor intensiteit, of bijvoorbeeld vragen hoeveel extra belasting zij bereid zijn te betalen om

deze voorkeur gerealiseerd te krijgen (`willingness to pay'). Aan de verschillende scores voor inten-

siteit zou men dan ook verschillende gewichten kunnen toekennen. Er zijn echter nogal wat bezwa-

ren in te brengen tegen dergelijke procedures. Het is bijvoorbeeld de vraag in hoeverre het werke-

lijk mogelijk is via dit soort technieken valide en betrouwbaar de mate van geïnformeerdheid of

intensiteit te meten. Maar belangrijker nog, het is volstrekt onduidelijk wélke gewichten vervolgens

moeten worden toegekend aan de verschillende typen meningen. Is een geïnformeerde mening

twee keer zoveel waard als een niet-geïnformeerde? Ofvijf keer? Tien keer? Het gaat hier om een ar-

bitraire keus. Een dergelijke weging is in de wereld van opinieonderzoek dan ook niet gebruikelijk.

Zij biedt voor het probleem in deze paragraaf geen soelaas.
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nadruk leggen. Wie een eerlijke vergelijking wil maken tussen enerzijds opinieon-
derzoek en anderzijds zelforganisatie en deliberatie, moet óók kijken naar de voor-
delen van politieke associatie en deliberatie als zodanig. Het is namelijk hierdoor
dat mensen de vaardigheden leren die nodig zijn voor een bloeiend democratisch
samenleven. Naarmate de staat meer afgaat op de resultaten van opinieonderzoek,
neemt de prikkel tot politieke associatie en deliberatie af, en zullen we gaandeweg
iets waardevols verliezen: politiek competente burgers. Enkele van de beroemdste
passages over deze problematiek zijn te vinden bij Tocqueville. Zoals gezegd was
volgens hem in `democratische tijden' het gevaar van goedaardig despotisme zeer
reëel. Dit gevaar heeft zich in Amerika echter niet gerealiseerd, daar is juist sprake
van een vruchtbare democratie. Hoe komt dat? Ondermeer omdat, zo observeerde
Tocqueville, Amerikanen de onbedwingbare neiging hebben zich te verenigen in
allerhande associaties. Zodra meerdere individuen een bepaald gevoel delen of
meer aandacht wensen voor een bepaald belang, bundelen zij hun krachten in een
vereniging ter behartiging van hun zaak. Tocqueville waardeert dit uitgesproken
positief. Mensen die lid zijn van zulke associaties leren namelijk:

... hoe orde wordt bewaard in een grote groep mensen en door welk procédé zij
harmonisch en systematisch verder komen naar hetzelfde doel. Zij leren er hun
eigen wil ondergeschikt te maken aan die van alle anderen, en hun eigen gedrag on-
dergeschikt aan het handelen van het geheel, allen dingen die niet minder noodza-
kelijk zijn in burgerlijke verenigingen dan in politieke verenigingen. Politieke ver-
enigingen mogen derhalve worden beschouwd als grote gratis scholen, waar alle
burgers de algemene theorie van samenwerking leren."Z~

Het zijn nu deze vrije associaties die een effectief tegenwicht vormen op het despo-
tisme. Een vergelijkbare redenering over het `educatieve effect' van democratische
participatie gebruikt J.S. Mill enkele decennia later in zijn Representative govern-
ment uit i86i. Volgens hem is het een goede zaak als iedere burger enige tijd actief
is in het bestuur.

"He is called upon, while so engaged, to weigh interests not his own; to be guided, in
case of conflicting claims, by another rule than his private partialities; to apply, at
every turn, principles and maxims which have for their reason ofexistence the com-
mon good: and he usually finds associated with him in the same work minds more
familiarised than his own with these ideas and operations, whose study it will be to
supply reasons to his understanding, and stimulation to his feeling for the general
interest. He is made to feel himselfone of the public, and whatever is for their bene-
fit to be for his benefit. Where this school of public spirit does not exist, scarcely any
sense is entertained that private persons, in no eminent social situation, owe anydu-
ties to society, except to obey the laws and submit to the government. There is no
unselfish sentiment of identification with the public."~

27. Tocqueville ( 1990), p. m (eigen vertaling).
28. Mill (i8ói), hoofdstuk 3.
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Mill is één der eersten die pleit voor algemeen stemrecht. Eén van zijn argumenten
daarvoor is de educatieve en vormende werking die volgens hem van het stemrecht
uitgaat:

"It is by political discussion that the manual labourer, whose employment is a rou-
tine, and whose way of life brings him in contact with no variety of impressions,
circumstances, or ideas, is taught that remote causes, and events which take place far
off, have a most sensible effect even on his personal interests; and it is from political
discussion, and collective political action, that one whose daily occupations concen-
trate his interests in a small circle round himself, learns to feel for and with his fellow
citizens, and becomes consciously a member of a great community. But political
discussions Ely over the heads of those who have no votes, and are not endeavouring
to acquire them."

Ook in de tegenwoordige literatuur is er veel aandacht voor associatie en delibera-
tie, bijvoorbeeld in het werk van Habermas. Het gaat te ver al deze literatuur te
noemen, zij het dat één discours nog moet worden vermeld, namelijk dat over so-
ciaal kapitaal en vertrouwen. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam is hier
de belangrijkste naam. Kort gezegd is zijn stelling dat politieke en maatschappelij-
ke participatie positieve invloed hebben op de bereidheid van mensen tot samen-
werking, op gevoelens van solidariteit, en op de oriëntatie op het algemeen belang.
Het is door interactie met anderen dat democratische houdingen en praktijken
worden geleerd, het vertrouwen in anderen wordt gevoed en mensen uitgroeien
tot competente en mondige burgers. Kortom, associatie en deliberatie leiden tot
het sociaal kapitaal dat nodig is voor succesvol samenleven, en als we alle politieke
representatie via opinieonderzoek zouden laten verlopen, zou dit essentiële neven-
product niet worden gerealiseerd.~9

Hoe moeten we dit discours beoordelen? Bij nadere beschouwing valt er wel het
nodige op af te dingen. Zo verwerft men sociaal kapitaal natuurlijk niet alleen in de
politiek. Normaliter wordt reeds een stevige basis gelegd in de opvoeding en het on-
derwijs. Ook kan men verdedigen dat moderne werkorganisaties, met hun nadruk
op teamwork en sociale vaardigheden, een uitstekende leerschool zijn voor samen-
werking. Hetzelfde geldt voor het verenigingsleven (waarover de sociaal-kapitaal li-
teratuur juist in belangrijke mate gaat). Wat is dan nog de `unieke meerwaarde' die
alleen politieke deliberatie kan bieden? Grotere voeling met het specifieke object van
politiek, te weten het algemeen belang. Uiteindelijk gaat het Mill erom mensen te be-
wegen tot oog voor de pluriformiteit aan meningen en voor de noodzaak daartussen
een acceptabel compromis te vinden, en aldus het algemeen belang te dienen. In es-
sentie hebben we het dus over een communicatie-opgave: wat is de beste methode
om mensen te doordringen van het bestaan van andere standpunten en te verleiden
tot een (gedeeltelijke) identificatie met het algemeen belang, en aldus de basis te leg-

z9. Putnam (i993)-
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gen voor een democratische mentaliteit? Mills antwoord: deelnemen aan het be-
stuur. Politieke discussie is volgens hem een methode om mensen te informeren
over zaken voorbij de horizon van de eigen leefomgeving.

Het probleem met Mills redenering is dat deze in tijden van alomtegenwoor-
dige massamedia sterk aan geldigheid heeft verloren. Mensen kunnen tegenwoor-
dig langs talloze wegen kennis nemen van de pluriformiteit van belangen en wen-
sen, en van concurrerende concepties van het algemeen belang. Een kijkje nemen
voorbij de horizon van de eigen levenssfeer is voor de meesten dagelijkse routine
geworden. Nu zou men hierop kunnen tegenwerpen dat zulks toch niet `the real
thing' is. Persoonlijke participatie is toch veel indringender dan via de media toe-
kijken, en dus een veel effectiever middel om mensen `op te voeden' tot de gewens-
te democratische mentaliteit? Ja, dat klopt. Maar zoals in hoofdstuk 5 beschreven,
schuilt hierin ook een probleem. Het directe karakter van deliberatie kan ertoe lei-
den dat mensen niet het achterste van hun tong durven laten zien, en pluriformi-
teit en conflict juist worden verhuld.

Wat voor empirische gegevens zijn er eigenlijk bekend over die veronderstelde
heilzame effecten van deliberatie? Opmerkelijk weinig. Mendelberg analyseerde re-
cent het beschikbare onderzoek over de dynamiek van en deliberatie in kleine groe-
pen, en concludeert daaruit dat "[w]hen groups engage in discussion, we cannot
count on them to generate empathy and diminish narrow self-interest, to afford
equal opportunities for participation and influence even to the powerless, to appro-
ach the discussion with an open mind to change, and to be influenced not by social
pressures, unthinking commitments to social identities, or power, but by the ex-
change ofrelevant and sound reasons."3o Het is ook niet uitgesloten, maar het hangt
sterk af van het onderwerp en de condities waaronder de deliberatie plaatsvindt.
"[D]eliberation seems to work particularly well on matters ofobjective truth, espe-
cially when unanimous rule is imposed or with an authorative leader who can over-
come group biases. Other times, deliberation is likely to fail. This outcome is espe-
cially likely when strong social pressures or identities exist, conflict is deep, and the
matter at hand centers on values rather than facts."3' En onder deze categorie valt nu
juist het leeuwendeel van de politieke conflicten. .. A1 met al is discutabel in hoever-
re er daadwerkelijk sprake is van een educatief surplus dat reden kan zijn om poli-
tieke participatie en deliberatie te prefereren boven opinieonderzoek.

3 MANIPULATIE VOOR POLITIEK DRAAGVLAK

In hoofdstuk 8 is geschreven over retorisch gebruik van publieke opinieonderzoek.
Er is gesteld dat opinieonderzoek een politicus kan helpen zijn doelen naderbij te

30. Mendelberg (ZOOZ), p. i8o.
3i. Mendelberg (aooa), p. i8i.
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brengen als dergelijk onderzoek uitwijst dat de meerderheid van de bevolking
voorstander is van zijn beleid, of ineer algemeen dit beleid de belangen van de
meerderheid dient. De politicus kan dit onderzoek dan inbrengen in de publieke
sfeer, teneinde het draagvlak voor dit beleid zichtbaar te maken enlof te vergroten.
Nixon probeerde zo duidelijk te maken dat zijn Vietnambeleid, ondanks protes-
ten, wel degelijk werd gesteund door de zwijgende meerderheid. Edoch, een derge-
lijk retorisch gebruik van opinieonderzoek kan ontaarden in manipulatie. Van
manipulatie kan men spreken wanneer een politicus opinieonderzoek retorisch
inzet in een situatie waarin het belang van deze politicus overeenstemt met het ge-
percipieerd belang van de meerderheid der burgers, en strijdig is met het verlicht
belang van deze meerderheid der burgers. Twee voorbeelden om deze ingewikkel-
de formulering duidelijk te maken. Ten eerste, stel dat de meeste mensen geloven
dat het fileprobleem kan worden opgelost door meer asfalt aan te leggen, terwijl
alle deskundigen het erover eens zij n dat dit alleen maar contraproductief is, en dat
de enige oplossing die echt werkt rekeningrijden is. Een politicus die tegen reke-
ningrijden is maar vreest het onderspit te delven, kan nu zijn politieke opponenten
onder druk zetten door in een enquête te vragen aan welke van beide maatregelen
het publiek de voorkeur geeft. Goede kans dat de meerderheid kiest voor extra as-
falt. Door vervolgens deze onderzoeksresultaten breed in de publiciteit te brengen,
dringt hij zijn politieke tegenstander in het defensief door de suggestie te wekken
dat deze slechts een minderheid vertegenwoordigt. Een tweede voorbeeld: stel
men vraagt in een enquête of inen voorstander is van versobering van de sociale
voorzieningen. Als men dit zo zonder enige uitleg of toelichting vraagt, zal vrijwel
zeker de meerderheid tegen zijn. Wanneer de oppositie vervolgens deze resultaten
breed uitmeet teneinde de regering onder druk te zetten, zou wie meent dat de be-
langen van burgers op termijn juist zijn gediend met versobering van de sociale
voorzieningen, terecht kunnen spreken van manipulatie. Wat in beide voor-
beelden de `manipulator' in feite doet, is gebruikmaken van de gebrekkige geïnfor-
meerdheid van het publiek over wat haar verlicht belang is. Geholpen door de per-
suasieve magie van `harde' cijfers, kan hij zo proberen een besluit te forceren dat
tegen het verlicht belang is van de burgers. Tegelijkertijd kan hij profiteren van de
schijn dat juist hij de ware democraat is die de wens der meerderheid volgt.

Natuurlijk hoeft er in gevallen waarin de criticus verontwaardigd spreekt van
manipulatie niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn van kwade opzet. Integendeel,
vaak zal dit niet het geval zijn. Daarvoor zijn diverse redenen. Zo is het lang niet al-
tijd duidelijk wat nu eigenlijk het verlicht belang der burgers is - ook experts ver-
schillen hierover geregeld van mening. Ook is mogelijk dat men zich uberhaupt
niet realiseert dat er verschil kan bestaan tussen het gepercipieerd en verlicht be-
lang van burgers. Ernstiger is het wanneer men welbewust probeert om onder-
zoeksresultaten in een gewenste richting te manipuleren, bijvoorbeeld door ge-
bruik te maken van sturende vragen. Men misbruikt dan het ervaringsgegeven dat
slechts weinig mensen controleren wat er nu exact is gevraagd, en verreweg de
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meeste mensen de kennis missen om te kunnen beoordelen in hoeverre hier van
eerlijke, niet-sturende vragen sprake was. Er wordt gespeculeerd op het gegeven
dat de meeste mensen er klakkeloos van uitgaan dat de opdrachtgevers en onder-
zoekers te goeder trouw zijn. De formulering `Uit onderzoek blijkt dat...' is wel-
haast een soort stijlfiguur geworden die aangeeft dat wat thans volgt, een belange-
loze, objectief-wetenschappelijke uitspraak is over de werkelijkheid `zoals die echt
is'. Een variant op deze vorm van manipulatie is het in de vraagstelling welbewust
gebruik maken van algemene wenselijkheden en andere onbepaalde termen om
een meerderheid te construeren die vervolgens kan worden gepresenteerd als on-
dersteuning voor het eigen beleid. Voor een politicus die uitgaat van het principe
dat het doel de middelen heiligt, is dit misschien nog te verdedigen. Vanuit de
norm van volkssoevereiniteit bezien, moet dit echter worden afgekeurd.

Een tweede politieke toepassing, die in hoofdstuk 8 besproken, is gebruik van
opinieonderzoek om onderwerpen en conflicten te identificeren waarop een politi-
cus of partij zich wil profileren, en om argumenten en boodschappen te vinden
waarmee beleid aan de man gebracht kan worden. Zoals in hoofdstuk 8 besproken,
bestaat hiertegen op het eerste gezicht geen bezwaar. Kwalijker wordt de zaak echter
als men doelbewust inspeelt op de emoties. Men zou dit kunnen beschouwen als een
vorm van priming waarmee sensaties worden opgeroepen die rationele afweging
van de argumenten pro en contra juist verhinderen. Emoties maken blind. Opinie-
onderzoek is hier een geschikt hulpmiddel om de juiste emotionele snaar te identi-
ficeren. Zo was het focusgroepenonderzoek dat ten grondslag lag aan het beruchte
`Willie Horton' spotje waarmee George Bush sr. in zijn verkiezingscampagne de De-
mocratische tegenstrever Dukakis het leven zuur maakte?Z Deze Horton was een
zwarte man uit Massachussets die veroordeeld was tot levenslang wegens moord, en
tijdens een weekendverlof in de periode dat Dukakis daar gouverneur was een blank
echtpaar terroriseerde. De man werd neergestoken en de vrouw verkracht. Dit ver-
haal kreeg een prominente plaats in Bush' campagne, teneinde duidelijk te maken
wat het land stond te wachten als Dukakis mocht winnen. In combinatie met een
ander Bush-spotje (het zogenaamde `revolving door' spotje) werd de suggestie ge-
wekt dat alle 268 veroordeelden die tijdens Dukakis' gouverneurschap ontsnapten,
zich tijdens hun verlof te buiten gingen aan brute misdaden. De werkelijkheid was
echter dat behalve Horton geen van hen zich schuldig maakte aan moord of ver-
krachting. Om precies te zijn: in de eerste acht jaar van Dukakis' gouverneurschap
werden in totaal 67.378 verloven verleend aan ii.497 veroordeelden, waarvan er in-
derdaad 268 ontsnapten. Dit aantal is echter nagenoeg gelijk aan de a69 ontsnapten
gedurende de drie jaar van Dukakis' Republikeinse voorganger, die het verloven-
programma juist had ingesteld! Kortom, dit was een vorm van bangmakerij waarbij

3z. Het Horton-spotje en andere bekende Amerikaanse tv-spotjes zijn te vinden op httpal
www. cnn.comlALLPOLITICSh 996lcandidateslad.archivel.
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de waarheid flink geweld werd aangedaan.33 Maar er was nog een tweede laag: in het
spotje werd de raciale kaart uitgespeeld."This was covert communication about
race," zo concludeert Kinder. "On the surface, the message was about crime and cri-
me only, and race words were scrupulously avoided. But Horton's name and story
and picture were ever-present. The effort was deliberate [...] and it succeeded: the
campaign primed predispositions on race (not crime), moving racially conservative
Democrats and Independents into the republican column."34

Het zijn dit soort incidenten die (kwalitatief) opinieonderzoek een slechte naam
kunnen bezorgen, waardoor associaties met `spindoctoring' en `sleaze' ontstaan.
Maar zijn het echt valide argumenten tegen gebruik van opinieonderzoek door poli-
tici? Relativering is hier op zijn plaats. Ten eerste, politici kunnen wel proberen te
manipuleren met informatie en emoties, maar er zijn altijd tegenstanders die hetzelf-
de kunnen doen. Het wordt pas zorgelijk als één der partijen zo'n overmacht aan
communicatief geweld in stelling kan brengen dat de andere partij wordt wegge-
vaagd. Ten tweede, politieke manipulatie en bangmakerij zijn van alle tijden. Het is
geenszins specifiek verbonden met opinieonderzoek. Daarin verschilt het van retori-
sche inzet van opinieonderzoek in de publieke sfeer, want dan is het instrument zélf
de boodschap. Bij het vormgeven van politieke boodschappen is opinieonderzoek
slechts een technisch hulpmiddel om tot betere resultaten te komen. Het bezwaar
zou zich niet moeten richten op het middel maar op verkeerd gebruik daarvan.

4 DE ZEGENINGEN VAN ONGEIkENDHEID

Dan nu een heel andere invalshoek. Begin jaren negentig muntten Van Gunsteren
en Ruyven de term `ongekende samenleving' als aanduiding voor het fenomeen
dat de staat steeds minder zicht lijkt te hebben op wat er in de samenleving gebeurt,
en zijn interventies steeds meer worden tot blindgangers die soms wel doel treffen,
maar vaak de zaken alleen maar erger maken.35 Die ongekendheid van de samenle-
ving is dus een probleem, want hierdoor worden legitiem en effectief bestuur
moeilijker. Ook in dit proefschrift was tot nu het uitgangspunt dat als de staat tot
opdracht heeft problemen in de politieke gemeenschap op te lossen, goede infor-
matie wenselijk is. Het is haast een geloofsartikel: meer informatie is altijd beter. Is
dat geloofook terecht? Op het eerste gezicht wel mits de staat deze informatie maar
voor zichzelf houdt. Er kunnen echter problemen ontstaan als deze informatie
openbaar wordt. Dan kan zij contraproductief uitpakken. Hoe paradoxaal dit ook
mag klinken, als de samenleving zichzelf beter waarneemt, wordt het soms juist
moeilijker de problemen van de politieke gemeenschap op te lossen.

33. Zie Hall Jamieson (i99z), p. i5-z3.
34. Kinder (zoo3), p. 366.
35. Ruyven en Van Gunsteren (i993)-
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a Betere probleemoplossing door minder informatie
Zoals eerder betoogd, zit de regering niet altijd te wachten op (publicatie van)
opinieonderzoek waaruit blijkt dat wat zij wil dwars staat op de (gepercipieerde)
wil van de meerderheid. En waarschijnlijk is zij evenmin enthousiast over onder-
zoek waaruit blijkt dat haar beleid niet zal werken omdat het uitgaat van verkeerde
veronderstellingen over wat mensen beweegt. Dan zouden we natuurlijk kunnen
zeggen: jammer voor de regering, maar des te beter voor het land. Goed dat het
opinieonderzoek alsnog een communicatieve druk creëert af te zien van deze heil-
loze regeringsvoornemens. Daar is uiteindelijk iedereen mee gebaat. Er is echter
ook een heel andere redenering mogelijk. Het valt ook te verdedigen dat opinieon-
derzoek juist probleemoplossing door de staat bemoeilijkt. In deze gedachtegang
is ongekendheid van de samenleving juist de smeerolie van de statelijke probleem-
oplossingsmachine. Het is juist door deze ongekendheid dat beslissingen van de
staat als legitiem worden gepercipieerd. En het is juist door deze ongekendheid dat
men kan hopen op een betere toekomst en dat de maatschappelijke vrede bewaard
blijft. Dit verdient wellicht enige toelichting.

Ten eerste, ongekendheid leidt tot draagvlak. Het is makkelijker voor burgers
een besluit te accepteren en zich daaraan te conformeren wanneer zij geloven dat dit
besluit de wil van de meerderheid representeert zoals die resulteert uit het democra-
tische debat in de volksvertegenwoordiging. Zoals Tocqueville reeds zij: "Ieder in-
dividu duldt dat men hem ketent, omdat hij ziet dat het noch een mens noch een
klasse, maar het volk zelf is dat het andere eind van de ketting vasthoudt."36 Het is
aan dit geloof dat parlementaire besluiten hun legitimiteit ontlenen. Wie dan met
opinieonderzoek duidelijk maakt dat een (voorgenomen) besluit in werkelijkheid
slechts de wens representeert van een minderheid, strooit daarmee zand in de
probleemoplossingsmachine. Met dergelijk opinieonderzoek neemt de kans af dat
men berust in het parlementaire besluit, neemt de kans toe dat men zich ertegen
verzet, het conflict de agenda blijft beheersen en mogelijk zelfs escaleert. Dit geldt
zeker voor een coalitiedemocratie als de Nederlandse. Zoals eerder besproken bevat
het regeerakkoord onvermijdelijk een aantal minderheidswensen. Het valt dus te
verwachten dat bij afzonderlijke toetsing van elk van deze wensen steeds een meer-
derheid der burgers zal antwoorden tegen te zijn. In een institutionele vormgeving
waarin het slechts mogelijk is een coalitie te funderen op het totaalpakket van het
regeerakkoord, is opinieonderzoek naar het draagvlak voor afzonderlijke maatre-
gelen niet alleen irrelevant maar in potentie zelfs contraproductief. Het kan verzet
mobiliseren dat thuishoort in een ander type democratie, te weten een directe de-
mocratie waarin elke maatregel afzonderlijk op zijn merites wordt beoordeeld. Zo-
lang de Nederlandse democratie er één is van representatie en coalities, wordt met
opinieonderzoek dus een wezensvreemd element geïntroduceerd. Er ontstaat een

36. Tocqueville ( i99o), p. z68 (eige~ vertaling).
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incongruentie tussen het feitelijke ontwerp van de Nederlandse probleemoplos-
singsmachine, en het beeld van dit ontwerp zoals dat wordt gesuggereerd in de pu-
blieke sfeer. Het is een botsing van twee verschillende democratische logica's die per
saldo het draagvlak voor de politieke besluitvorming kan frustreren, en daardoor
meer algemeen het vertrouwen in de democratie kan schaden.

In dit verband is het instructief terug te kijken op de succesjaren van de Neder-
landse pacificatiedemocratie. Wezenlijke bestanddelen daarvan waren het geheime
karakter van het overleg tussen de toppen der zuilen en de lijdzaamheid van de bur-
gers. Zij legden zich gedwee neer bij de uitkomsten van het geheime topoverleg.37
Mede door dit gebrek aan openheid en politieke betrokkenheid kon de staat een zo-
danig probleemoplossend vermogen bereiken dat een land `dat theoretisch nietkon
bestaan'38 niet alleen realiteit was, maar zelfs kon uitgroeien tot één van de succes-
volste Westerse democratieën. Regelmatig opinieonderzoek naar de steun voor de
uitkomsten van dit geheime topoverleg, zou hier wellicht hebben gewerkt als een
contraproductieve `onttovering'. De leiders der zuilen zouden worden `ontmas-
kerd' als lieden die proberen zaken aan de burgers op te leggen die zij in meerder-
heid niet willen, terwijl voor de individuele burgers zichtbaar zou worden dat zij
niet alléén staan in hun wensen, maar veel van hun landgenoten hetzelfde willen.
Dit vormt een prikkel niet langer lijdzaam te volgen maar de stem te verheffen.

Ten tweede, ongekendheid leidt totgeloof in effectiviteit. Het geloofdat een nieuw
beleidsinstrument of een nieuw bestuurlijk paradigma in de nabije toekomst de
schijnbaar onoverkomelijke problemen van vandaag zal gaan oplossen, kan de an-
gel verwijderen uit een actueel of dreigend maatschappelijk conflict. Als we 5000
nieuwe agenten aanstellen en zwaarder gaan straffen, zal de veiligheid zeker gaan
toenemen. Als we horizontaal gaan sturen, krijgen de burgers straks de kwaliteit
waar ze al jaren om vragen. Als we meer directe democratie invoeren, zal de kloof
tussen burger en overheid zeker kleiner worden. Met dit soort beleidsbesluiten
ontstaat hoop op betere tijden en is een politiek conflict (voorlopig weer) gesust.
Nu kan het geloof in het probleemoplossend potentieel van het nieuwe beleids-
instrument of het nieuwe paradigma terecht zijn, des te beter. Maar het kan ook
een illusie blijken. Een mogelijke uitkomst van opinieonderzoek naar drijfveren
van burgers, kan zijn dat de politiek geformuleerde doelen eenvoudigweg niet te
bereiken zijn door overheidsingrijpen (of door intelligent niet-ingrijpen). Zo kan
bijvoorbeeld blijken dat een veiliger samenleving zich niet laat afdwingen door
meer `blauw op straat' en strenger straffen, of dat een onmisbare randvoorwaarde
ontbreekt voor horizontalisering en meer directe democratie, te weten mondige en
geïnformeerde burgers die graag publiekelijk hun stem verheffen. Opinieonder-
zoek is dan de vervelende spelbederver die de gerieflijke illusie verstoort van maak-

37. Zie Lijphart (i968).
38. Zoals Robert Dahl ooit heeft gezegd.
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baarheid en oplosbaarheid, van de belofte op betere tijden. Het plaatst de achter-
liggende problematiek en conflicten weer nadrukkelijk op de agenda. De ervaring
leert dan ook dat degene die op basis van `de feiten' komt melden dat alle mooie
plannen `helaas niet zullen werken', niet altijd op een hartelijke ontvangst hoeft te
rekenen, en misschien zelfs beschuldigd wordt van onverantwoord gedrag door-
dat hij een `compromis in de maak' bedreigt.

Overigens kan ongekendheid niet alleen functioneel zijn als het gaat om de
werkelijkheid buiten de staat, maar ook als het gaat om de werkelijkheid van de
staat zélf Pleidooien voor transparantie in democratie en bestuur zijn de laatste ja-
ren alomtegenwoordig. Nu valt er veel te zeggen voor transparantie, maar het is
een misverstand dat meer transparantie vanzelf zou leiden tot meer vertrouwen in
staat en democratie. Integendeel, het omgekeerde zou wel eens het geval kunnen
zijn. Voor het genot van consumptie van een worst, is het over het algemeen beter
niet te weten welke ingrediënten daarin allemaal zijn verwerkt. Ook in politiek en
bestuur leidt meer openheid wel tot betere verantwoording en controle, maar niet
per se tot een gunstiger oordeel en meer vertrouwen. Het is een vorm van onttove-
ring, en daarmee gaat ook de kracht van de magie verloren. In dit verband is het in-
teressant dat de mate waarin Amerikanen hun instituties positiefbeoordelen, om-
gekeerd evenredig lijkt met de zichtbaarheid van hun werkzaamheden. Over het
congres, waarvan iedereen kan waarnemen hoe het werkt, inclusiefalle belangen-
behartiging en koehandel, oordeelt men het meest negatief. Daarentegen is men
het meest positiefover de `supreme court'. Net als in het congres zitten in het su-
preme court zowel Democraten als Republikeinen, en net als het congres buigt dit
college zich vaak over controversiële onderwerpen. Het cruciale verschil is echter
dat dit allemaal achter gesloten deuren gebeurt. Het publiek krijgt alleen de uit-
komst te horen. Hibbing en Theiss-Morse concluderen dat het congres "is often
viewed as an enemy because it is so public."39

b Lasswell, Edelman en Zizek
Het is inzichtelijk de strekking van deze paragraaf te verdiepen door in te gaan op
drie auteurs: Lasswell, Edelman en Zizek. Wat zij met elkaar gemeen hebben is een
visie op politiek waarbij het niet zozeer draait om feitelijke probleemoplossing als
wel om psychologie. Alle drie hebben zij zich meer ofminder expliciet laten inspi-
reren door psychoanalytische inzichten.

Ik begin met Harold Lasswell. Hij geldt als één van de belangrijkste grondleggers
van de wetenschappelijke studie van beleid en politiek, en heeft talloze publicaties

39. Hibbing en Theiss-Morse (i995), p. 6i, accentuering in origineel. De beoordelingen over de
instituties staan op pagina's 3z~ 45 en 58-
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op zijn naam staan over zeer uiteenlopende onderwerpen. Hier is echter vooral
zijn werk over de psychoanalytische kijk op politiek interessant, in het bijzonder
zijn boek Psychopathology and politics uit i93o. De strekking van dit boek is dat
men de politieke opvattingen en gedragingen van individuen alleen goed kan ver-
klaren als men ook kijkt naar hun persoonlijk leven. Lasswell had kort tevoren zich
enkele jaren in Europa in de psychoanalyse verdiept. Politiek gedrag is volgens
hem (mede) een vorm van onderdrukking of sublimatie van angsten en affecten
die geworteld zijn in de kinderjaren. Het wemelt in zijn boek dan ook van voor-
beelden van politieke opvattingen die verklaard kunnen worden uit frustraties uit
de (vroege) kindertijd, zoals niet beantwoorde of afgewezen affectie, onderdrukte
broeder- ofvaderhaat, idealisering van de moeder, verboden seksuele gevoelens et
cetera. Deze specifiek Freudiaanse oriëntatie doet anno heden nogal gedateerd
aan. Lasswells uitgangspunt blijft echter onverminderd relevant: politieke attitu-
des en gedrag zijn - op zijn minst ten dele - een vorm van verplaatsing en sublima-
tie van private affecten en psychische spanningen. Uiteraard zijn er meer domei-
nen waarnaar men private affecten kan verplaatsen - kunst bijvoorbeeld - maar de
politiek is wel een heel geschikte kandidaat, vanwege het onbepaalde karakter van
haar symbolen. "To the common run ofmankind the reference points ofpolitical
symbols are remote from daily experience, though they are rendered familiar
through constant reiteration. This ambiguity of reference, combined with univer-
sality of use, renders the words which signify parties, classes, nations, institutions,
policies, and modes ofpolitical participation readily available for the displacement
of private affects."4o Vervolgens worden deze politieke houdingen gerationali-
seerd. "The distinctive mark of the homo politicus is the rationalization of the dis-
placement in terms ofpublic interests."4~ Een politicus die wordt gevraagd waarom
hij strijdt voor meer rechten voor arbeiders, zal bijvoorbeeld niet antwoorden dat
hij zo vijandige gevoelens tegenover zijn vader tracht te sublimeren, maar dat hij
meent dat deze strijd, gezien de condities waarin arbeiders verkeren, logisch en
rechtvaardig is. Hij kán het eerste antwoord ook helemaal niet geven, omdat het
om onbewuste processen gaat. De homo politicus gelooft daadwerkelijk in de eigen
rationalisatie. Er is psychoanalyse voor nodig om de onbewuste vaderstrijd die aan
het politieke gedrag ten grondslag ligt naar boven te halen.

Een consequentie van deze redenering is dat politieke wensen en doelen be-
trekkelijk weinig te maken hebben met reële problemen en condities in de samen-
leving. Andersom, daadwerkelijk oplossen van reële maatschappelijke problemen
leidt misschien wel tot een tijdelijke verlaging van psychische spanningen, maar
pakt de echte oorzaak van politieke attitudes en gedrag niet aan. De onderliggende
psychologische problematiek blijft namelijk bestaan. Dus als de arbeiders uitein-

40. Lasswell (i93o), p. i84.
4i. Lasswell (i93o), p. zóz.
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delijk meer rechten krijgen, dan is de politicus hooguit tijdelijk tevreden. Enige tijd
later volgt een politieke eis tot nóg meer rechten, oftot vergelijkbare rechten voor
andere onderliggende groepen. "[T]he permanent removal of the tensions of the
personality may depend upon the reconstruction of the individual's view of the
world, and not upon belligerent crusades to change the world."~ Effectieve poli-
tiek heeft dus meer te maken met bijsturen van de (collectieve) verbeelding dan
met interveniëren in de reële werkelijkheid. Omgekeerd:

"It should not be hastily assumed that because a particular set ofcontroversies pas-
ses out of the public mind that the implied problems were solved in any funda-
mental sense. Quite often the solution is a magical solution which changes nothing
in the conditions affecting the tension level of the community, and which merely
permits the community to distract its attention to another set of equally irrelevant
symbols. The number of statutes which pass the legislature, or the number of de-
crees which are handed down by the executive, but which change nothing in the
permanent practices of society, is a rough index of the role of magic in polities. In
some measure, of course, discontent is relieved in the very process ofagitating, dis-
cussing, and legislating about social changes which in the end are not substantially
affected. Political symbolization has its catharsis function... "43

In de democratische theorie is volgens Lasswell altijd verondersteld dat maat-
schappelijke probleemoplossing en harmonie altijd steunt op deliberatie.

"The time has come to abandon the assumption that the problem of politics is the
problem of promoting discussion among aIl the interests concerned in a given pro-
blem. Discussion frequently complicates social difficulties, for the discussion by far-
flung interests arouses a psychology of conflict which produces obstructive, ficti-
tious, and irrelevant values. The problem of politics is less to solve conflicts than to
prevent them; less to serve as a safety valve for social protest than to apply social
energy to the abolition of recurrent sources of strain in society. This redefinition of
the problem of politics may be caIled the idea of preventive politics."~

Centraal in deze preventieve politiek staat de vraag wat de staat moet doen om de
spanningen in de samenleving te verminderen. Deliberatie is één van de mogelijke
instrumenten, maar niet de enige. Bij preventieve politíek hoort volgens Lasswell
een ander soort bestuurder, een soort combinatie van sociaal wetenschapper en
politiek psychiater, die nauwkeurig de vinger aan de maatschappelijke pols houdt.
Uiteindelijk moet de staat streven naar een maatschappij waarin mensen zodanig
kunnen leven dat voorkomen wordt dat psychische spanningen worden verplaatst
naar improductief politiek gedrag.

42. Lasswell (i93o). P. i94.
43. Lasswell (i93o), p. 195.
44. Lasswell (i93o), p. ig6~7.
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Voor de hedendaagse lezer doen Lasswells ideeën enigszins curieus aan. Voor
het juiste perspectief is het goed het jaartal van publicatie van dit boek in herinne-
ring te brengen, te weten i93o. De verschrikkingen van de eerste wereldoorlog la-
gen vers in het geheugen, de beurskrach had velen in armoede gestort, en in Duits-
land was reeds duidelijk de ontreddering en misère zichtbaar waarop het
nationaal-socialisme kon opbloeien. De relevantie van Lasswells inzichten werd
niet veel later geïllustreerd met wat welhaast het ultieme voorbeeld is van naar de
politiek verplaatste psychopathologie: Adolf Hitler.

Ook Murray Edelman, die in hoofdstuk 8 al even ter sprake kwam, heeft veel aan-
dacht voor de psychologische kant van politiek. In zijn bekendste boek The symbo-
lic uses ofpolitics uit i964 citeert hij dan ook enkele malen instemmend uit Psycho-
pathology and politics. Toch zijn er diverse verschillen. Zo spreekt uit Lasswells
werk een groot vertrouwen in rationaliteit en vooruitgang, terwijl Edelman weer
zo'n zelfverklaarde realist is die niets moet hebben van mooie (normatieve) verha-
len. Hij zegt een beeld te schetsen "that is more pessimistic, disturbing, and even
frightening than the conventional view. But it is also more realistic and more ex-
planatory of the dilemmas we constantly encounter than the conventional out-
look."45 De vraag die als een rode draad door Edelmans oeuvre loopt is deze: hoe is
het mogelijk dat mensen berusten ofzelfs instemmen met een samenleving waarin
structurele ongelijkheid bestaat, waarin grote groepen armoede en ontberingen
moeten verdragen ten koste van een kleine groep welgestelden? Waarom komen
deze mensen niet in opstand? De verklaring zoekt Edelman in symboliek en psy-
chologie. In de visie van Edelman is de wereld een gevaarlijk oord - onoverzichte-
lijk, bedreigend, voortdurend in beweging en ambigu. Mensen voelen zich hulpe-
loos tegenover de anonieme krachten en machten om hen heen. Dat leidt tot
chronische angst en onzekerheid en tot chronische behoefte aan geruststelling en
verzekering. De politiek voorziet nu in een voortdurende stroom van symbolen,
betekenissen, mythen en rituelen die angst en onzekerheid kunnen reduceren, en
die het idee geven van greep op de samenleving.

"As the world can be neither understood nor influenced, attachment to reassuring
abstract symbols rather than to one's own efforts becomes chronic. And what symbol
can be more reassuring than the incumbent ofa high position who knows what to do
and is willing to act, especially when others are bewildered and alone? Because such a
symbol is so intensely sought, it will be predictably be found in the person of any
incumbent whose actions can be interpreted as benificient, whether it is because they
are demonstrably benificient or because their consequences are unknowable."46

45. Edelman (zooi), p. i.
46. Edelman (i964), p. 76.
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Het publiek gelooft maar al te graag in het vermogen van de staat en de politieke lei-
ders tot rationele en effectieve probleemoplossing. Het is daarom makkelijk vatbaar
voor politieke retoriek waarin dit wordt beloofd, en die zo geruststelling en hoop
biedt. "Eagerness to believe that government will ward off evils and threats renders
us susceptible to political language that both intensifies and eases anxiety at least as
powerfully as the language of religion does."~~ Alleen al het feit dat een onderwerp
wordt opgepakt, dat de politiek er `iets aan gaat doen', heeft een geruststellende
werking. Tegelijkertijd creëren de leiders echter ook angst, door te wijzen op allerlei
bedreigingen, bijvoorbeeld de stijgende misdaad, de haperende economie ofde ge-
varen van fundamentalisme. Gelukkig weten zij wat hiertegen te doen. Het is door
deze dialectiek van enerzijds opwekken van angst en anderzijds bieden van gerust-
stelling met de door hen bepleite oplossingen dat leiders volgelingen krijgen en
mensen bereid zijn tot opofferingen. Omdat de werkelijkheid vaak ambigu en on-
gekend is, bestaat er alle ruimte om mensen te overtuigen van de wenselijkheid van
deze ofgene politieke actie. Met de empirische realiteit heeft dit alles weinig te ma-
ken. "[I]t is not `reality' in any testable or observable sense that matters in shaping
political consciousness and behavior, bur rather the beliefs that language helps evo-
ke about the causes of discontents and satisfactions, about policies that will bring
about a future closer to the heart's desire, and about other unobservables."q8

Ondertussen blijven de werkelijke ongelijkheden en onrechtvaardigheden ge-
woon voortbestaan. Omdat hier de belangen van de welgestelde en machtige min-
derheid in het spel zijn, worden zij ongemoeid gelaten ofzelfs nog vergroot. Want
voor de massa mag politiek dan niet meer zijn dan theater bedoeld om hen gerust
te stellen, ondertussen worden er in de politiek natuurlijk wel degelijk concrete za-
ken besloten die te maken hebben met verdeling van macht, invloed en welvaart.
Dit is echter het terrein van de betrekkelijk kleine groep politiek actieven. Dit is de
wereld van beroepspolitici, bestuurders, belangengroeperingen en lobby's (en hier
treffen we ook de meer of minder psychopathologische gevallen aan waarin Lass-
well zo geïnteresseerd was). Niet zelden is de uitkomst van de onderhandelingen
dat het voordeel gaat naar de machtige groepen, terwijl de massa wordt gerustge-
steld met de boodschap dat hun belangen juist worden veiliggesteld tegenover de
hebzucht van machtige groepen. "It is not uncommon to give the rhetoric to one
side and the decision to the other side", merkt Edelman op over de praktijk van re-
gulerende overheidscommissies. Maar... burgers mogen toch stemmen? Natuur-
lijk, maar volgens Edelman heeft een dergelijke vorm van politieke participatie
geen wezenlijk effect op de verdeling van waarden tussen de leden van de elite. Het
is slechts symbolische participatie. Democratische procedures zijn vooral rituelen
die de indruk moeten wekken dat wat wordt besloten legitiem is omdat het de wil

47. Edelman (t977), p. 4.
48. Edelman ( t988), p. io5.
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van het volk zou representeren, zodat men zich neerlegt bij dit besluit. Het is de re-
denering die ik enkele pagina's terug ook heb gevolgd.

"To quiet resentments and doubts about particular political acts, reaffirm belief in
the fundamental rationality and democratic character of the system, and thus fix
conforming habits of future behavior is demonstrably a key function of our persis-
ting political institutions: elections, political discussions, legislatures, courts, and
administration. Each of them involves motor activity (in which the mass public par-
ticipates or which it observes from a distance) that reinforces the impression of a
political system designed to translate individual wants into public policy. We ex-
plain and predict the behavior ofparticipants and spectators only on the assumpti-
on that this impression will consistently be fostered in ambiguous acts and language
which compel mass attention and mass response and thereby screen out of attenti-
on and emotional response the prevalent bargaining among elites."49

Nee, het is geen vrolijke Frans, die Murray Edelman.. . Men kan bezwaar maken te-
gen zijn negatieve mensbeeld. In de wereld van Edelman lijken gevoelens van soli-
dariteit niet te bestaan. Hij miskent de mogelijkheid dat er politici zijn die oprecht
gemotiveerd zijn om - zo goed en zo kwaad als het gaat -werkelijk iets te doen voor
mensen die het minder goed hebben getroffen. Ook valt moeilijk vol te houden dat
`democratische rituelen' louter symbolisch zijn. Kiezers kunnen impopulaire rege-
ringen wel degelijk wegsturen. Hier van belang is echter Edelmans uitgangspunt dat
politiek en openbaar bestuur een geruststellende functie hebben, en mensen maar
al te graag geloven in leiders die zeggen de problemen te kunnen oplossen. Nu we-
ten politici dat natuurlijk al sinds mensenheugenis. Een politicus die gekozen wil
worden, zal niet snel roepen dat hij het geloof in maakbaarheid voorbij is en alleen
nog maar processen wil faciliteren. Nee, hij belooft `daadkracht' en `strong leader-
ship'. In het onderzoek van het Ministerie van BZK dat enkele hoofdstukken terug
werd aangehaald, scoorde geen stelling zo hoog als `Nederland heeft behoefte aan
krachtig leiderschap'. Hiermee was 87 procent het eens.so De behoefte aan leider-
schap is waarschijnlijk geen contingentie. In het psychoanalytisch discours kan men
het beschouwen als een verplaatsing van het verlangen naar de almachtige en ideale
vader dat elk kind heeft gekend en nooit helemaal kwijtraakt. Zo beschouwd is het
verlangen naar leiderschap onderdeel van de menselijke natuur.

Dat brengt ons Slavoj Zizek, de derde auteur die genoemd moet worden. ~iiek is
een hedendaagse Sloveense filosoof die zich sterk laat inspireren door de Lacani-
aanse psychoanalyse. Binnen dit paradigma moeten we ideologie en collectieve

49. Edelman (i964), p. i7.
50. Overigens werd het onderzoek rond de jaarwisseling van Zoo4~ioo5 uitgevoerd, toen ten ge-
volge van de recente moord op Van Gogh de verwarring wellicht nog wat groter was. Zie over het
grote verlangen naar leiderschap ook SCP (zoo5), hoofdstuk 13.
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verbeelding beschouwen als vormen van fantasie, dat wil zeggen, discursieve `ver-
zinsels' die we nodig hebben om de wilde en chaotische uitwendigheid van het re-
ële te domesticeren en leefbaar te maken. "The fundamental level of ideology [.. .]
is not an illusion masking the real state of things but that of an (unconscious) fan-
tasy structuring our social reality itself."5' Zoals uiteengezet in hoofdstuk i, gaat
volgens Lacan de intrede van de mens in de symbolische orde gepaard met (een ge-
voel van) verlies van het primordiale object ( de moeder) en het ontstaan van een
onbepaald verlangen het hierdoor ontstane tekort op te heffen en de `heelheid' van
de symbiotische twee-eenheid te herstellen. De energetische drijfveer achter dit
verlangen is jouissance, een ondefinieerbare maar constante levensdrift gericht op
het genot en de gelukzaligheid die ontstaan bij herstel van de verloren gegane twee-
eenheid. Deze affectieve bron in het reële vormt als het ware de substantiële tegen-
speler van de symbolische orde. Welnu, fantasie moeten we volgens Lacan be-
schouwen als reactie op het traumatische verlies van het primordiale object. De
fantasie is een verhaal waarin het verlies een plaats wordt gegeven door een oor-
zaak te postuleren voor het verlies, en (daarmee ook) een oplossing voor wat te
doen om het verlies ongedaan te maken, dat wil zeggen, een bepaald object of doel
dat wanneer het wordt gerealiseerd zal leiden tot jouissance. ("Ik voel mij niet ge-
lukkig en compleet doordat... en als ik zus ofzo bereik, zal ik dat geluk en die com-
pleetheid wel voelen."). Het is dus een verhaal dat het onomkeerbare karakter van
het verlies verhult, en zo een veilige afstand creëert. Uiteraard `werkt' de fantasie
alleen als men zich niet bewust is van haar illusoire karakter, maar gelooft dat de
fantasie enkel de werkelijkheid beschrijft `zoals die is'. Dit gaat echter niet eeuwig
goed. Zodra we daadwerkelijk het in de fantasie gestelde doel of object dicht nade-
ren of zelfs bereiken, verliest het zijn ideale - zo men wil sublieme - karakter. Het
blijkt niet de verlossing te brengen die we ervan hadden verwacht. Het schenkt
hooguit een kort genoegen, een partiele jouissance, en maakt het traumatische pri-
mordiale verlies weer in al zijn onomkeerbaarheid direct voelbaar. We zijn een il-
lusie armer. De enig mogelijke reactie hierop is om een nieuwe fantasie te weven,
anders gezegd, een nieuw ideaal doel ofobject te formuleren.

Door Zizek is deze Lacaniaanse notie van de fantasie getransponeerd naar het
terrein van de ideologie in een boek dat heel passend The sublime object of ideology
als titel draagt. Ideologie is bij hem een fantasie over hoe een goede en harmonieuze
samenleving te bereiken c.q. herstellen. Het is een soort collectieve organisatie van
individuele verlangens, een breed gedeeld scenario voor het bereiken van jouissan-
ce. Volgens Zizek is een ideologische fantasie vaak opgebouwd uit twee met ellcaar
verweven verhalen, als twee zijden van de medaille. Aan de ene kant is het een ver-
haal over orde, harmonie en heelwording, over hoe het verlies ongedaan te maken.
Aan de andere kant is het een verhaal "why things went wrong". En dat de zaken

5i. ~izek (i9g9), P. 33.
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verkeerd zijn gegaan, is niet zelden de schuld van anderen. Ideologische fantasie
"constructs the scene in which the jouissance we are deprived of is concentrated in
the Other, who stole it from us."SZ Het zijn de Joden, de negers, de buitenlanders, de
kapitalisten, de elite enzovoort die ons verhinderen ons te ontplooien tot wie we
zijn, en dus de oorzaak zijn van ons tekort. Door al onze ellende te verplaatsen naar
en condenseren in een `zij' die onze zelfvervulling hindert, wordt een gemeenschap-
pelijke tegenstander gecreëerd die de conflicten binnen het `wij' verhult. Hier sluit
Zizek duidelijk aan bij de analyse van Laclau en Mouffe. Alleen geeft hij één essenti-
ële toevoeging. Bij Laclau en Mouffe zijn ideologie en antagonisme louter discursie-
ve aangelegenheden, een bepaalde fixering van betekenissen, zonder dat een bui-
ten-discursieve realiteit wordt verondersteld die daarop enige invloed zou
uitoefenen. Zizek daarentegen veronderstelt juist wel een invloed vanuit een bui-
ten-discursieve (mentale) realiteit. Ideologie staat uiteindelijk in dienst van het on-
bepaald verlangen naar een onbepaald object (het objet petit a), van (het streven
naar) de buiten-discursieve realiteit van de jouissance. Alleen door deze dimensie
erbij te betrekken, kan de dynamiek van de ideologie worden begrepen.

Want ook bij ideologie geldt dat men het gestelde doel niet te dicht moet nade-
ren. Een daadwerkelijke ontmoeting met het reële (dat wil zeggen, de werkelijkheid
buiten taal en discours) kan ertoe leiden dat een coherente en consistente ideologi-
sche fantasie uiteenvalt en het illusoire karakter ervan zichtbaar wordt. Dan blijkt
plots dat het project waarvan we ons altijd hadden voorgesteld dat het ons verlossing
zou brengen, hooguit een tijdelijk genoegen oplevert, en dat we het primordiale ob-
ject definitief zijn verloren. "[T)he moment of victory is the moment of greatest
loss."53 Het is een bekend verschijnsel dat het voor emancipatiebewegingen niet altijd
een onverdeeld genoegen is het gestelde doel ook daadwerkelijk te bereiken. Zulks
kan tot identiteitsproblemen leiden die alleen opgelost kunnen worden door- uitge-
drukt in termen van Lasswell - de private affecten te verplaatsen naar een nieuw ide-
aal, en zo de emancipatiebeweging nieuw leven in te blazen. Zizek schrijft echter
vooral over de andere zijde van de medaille, over de `teleurstelling' als blijkt dat de
veronderstelde tegenstander niet zo slecht is als gefantaseerd. Wat als een antisemiet
ontdekt dat zijn nieuwe Joodse buurman een aardig en normaal mens blijkt als ieder
ander? Als in het werkelijke contact Joden blijken `mee te vallen'? De rationele reac-
tie zou dan zijn vraagtekens te plaatsen bij de ideologie. Het punt is echter dat men
hiermee de rol van affect ontkent. Volgens Zizek moeten we de dimensie van het re-
ële betrekken om te kunnen verklaren waarom vaak een andere reactie volgt. De goe-
de Joden worden bestempeld tot uitzondering die de regel bevestigt, of sterker nog,
hun ogenschijnlijke goedheid wordt geïnterpreteerd als slechts een fa~ade, een sluw
complot van Joden om de wereld te misleiden door hun ware natuur te verbergen

5z. ~izek ~i998), p. zio.

53. ~izek (i99o), p. z5z.
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achter een masker van alledaagse vriendelijkheid. En daarmee is eens te meer bewe-
zen hoe intens doortrapt zij wel zijn... De betrekkelijke resistentie of zelfs immuni-
teit van ideologische fantasie voor `de feiten', moet volgens Ziiek (mede) worden
verklaard uit de (partiële) jouissance die we ervaren in het `uitleven' van onze fanta-
sie, en het psychisch ongemak dat zou ontstaan als we de ideologische fantasie zou-
den moeten opgeven en het traumatisch verlies in al zijn onomkeerbaarheid weer di-
rect voelbaar wordt. Een verstokte antisemiet zal men dan ook niet kunnen
overtuigen met feiten over `hoe de Joden echt zijn', juist vanwege het genot dat hij
ontleent aan zijn antisemitisme. Op het gebied van het sociale kan een daadwerke-
lijke confrontatie met het reële een destabiliserende, pijnlijke en zelfs beangstigende
gebeurtenis zijn die we bij voorkeur vermijden door te `vluchten' in ideologische
fantasie. Mensen zijn gehecht aan hun dromen en aan hun vijanden.sa

Wat deze drie auteurs gemeen hebben is hun focus op psychologische factoren als
verklaringsgrond voor politieke fenomenen. Gedrag op politiek niveau moet
(mede) worden verklaard uit het streven naar een psychisch welbevinden, uit een
streven gevrijwaard te blijven van angst en een streven naar jouissance. Wat zijn de
consequenties van deze visie?

In algemene zin maakt zij duidelijk dat een overdosis aan (wetenschappelijke)
scepsis ten aanzien van politieke en ideologische discours onbedoelde gevolgen kan
hebben. Als we alle ideologie en collectieve verbeelding beschouwen als vormen van
fantasie, en dus eigenlijk als een vorm van vals bewustzijn, zullen kritische geesten
wellicht - trouw aan de geest der Verlichting - hun medeburgers willen wakker
schudden uit hun fantasiewereld, hen de ogen willen openen zodat zij de werkelijk-
heid voortaan zullen zien zoals die is. Nu is een gezonde dosis kritische zin natuurlijk
zeer aanbevelenswaardig. De voorgaande paragraaf maakt echter duidelijk dat er
ook zoiets bestaat als een teveel aan scepsis. Het gaat om timing en dosering. Als ri-
goureus elk politiekverhaal en elke ideologie worden ontmaskerd als slechts fantasie,
is zelfs partieel genot niet meer mogelijk, en rest de burgers niets dan de chronische
angst en desoriëntatie van Edelman. Radicale deconstructie leidt tot onhanteerbare
stress, die zich vervolgens gemakkelijk kan ontwikkelen tot maatschappelijke tijd-

54. In zijn meest recente werk, heeft Ziïek zijn stellingen verfijnd door te stellen dat ideologie het
ervaringsgegeven van deze ontregelende en destabiliserende werking van een daadwerkelijk berei-

ken van het gestelde doel als het ware van te voren inbouwt en onschadelijk maakt door - als onder-

deel van de ideologie - het daadwerkelijk bereiken van dit doel als weliswaar wenselijk maar feite-

lijk onmogelijk voor te stellen. Zo wordt voorkomen dat de afstand tot dit doel zo klein wordt dat

door een daadwerkelijke ontmoeting met het reële het fantasmatische karakter van de ideologie

zichtbaar wordt "[IJdeology also functions as a way of regulating a certain distance worth such an

encounter. It sustains at the level of fantasy precisely what it seeks to avoid at the level of actuality:

it endeavours to convince us that the Thing cannot ever be encountered, the Real forever eludes
our grasp. So ideology appears to involve both sustenance and avoidance in regard to encountering

the Thing." (Ziiek en Daly, zoo4, p. 7o-7i). Deze gedachte is echter weinig uitgewerkt.
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bom. Dit impliceert dat het niet altijd wenselijk is voortdurend met hulp van opinie-
onderzoek het empirisch gehalte van elke ideologie ofbeleidstheorie te toetsen, want
dat zou wel eens kunnen resulteren in falsificatie van aangename en nuttige ficties.

Meer specifiek toegespitst op de politiek, is een belangrijke consequentie dat
de materiële effecten van het handelen van de staat uiteindelijk slechts van secun-
dair belang zijn. Politiek is allereerst een vorm van maatschappelijk stressmanage-
ment door middel van beeldvorming en rituelen, bedoeld om spanning en onze-
kerheid op hanteerbaar niveau te houden. Het is vanuit dat perspectief bezien dat
politieke deliberatie niet per definitie goed is, en soms zelfs contraproductief door-
dat het juist spanningen en frustratie kan oproepen. En het is vanuit dat perspec-
tief bezien dat duidelijk wordt dat het uiteindelijk niet erom gaat of het probleem
dat ten grondslag ligt aan een conflict daadwerkelijk wordt opgelost, maar om de
vraag of de gekozen `oplossing' emotioneel bevredigend is, bijvoorbeeld omdat
mensen geloven dat hiermee het onderliggende probleem wordt opgelost. Welnu,
als dit de situatie is, wat is dan het effect van opinieonderzoek? De ambtenaar die
de veronderstelde legitimiteit of effectiviteit van voorgestelde beleidsmaatregelen
wil toetsen aan `de feiten', begrijpt niet dat er in wezen een heel ander spel gaande
is, en dat opinieonderzoek daarin contraproductief kan werken. Politiek is in deze
visie een voorstelling waarin de toeschouwers zich graag laten meeslepen, om na
een catharsis gelouterd het theater te verlaten. De opinieonderzoeker is in deze vi-
sie een onruststoker die tijdens de voorstelling voortdurend roept dat het allemaal
maar toneel is, en dat men de acteurs vooral niet moet geloven.

Bovenstaande zal nogal wat mensen tegen de borst stuiten. Is symbolisch be-
leid bezien vanuit de norm van volkssoevereiniteit niet verwerpelijk? Zijn de ver-
lichte belangen van burgers niet uiteindelijk het meest gediend als problemen niet
slechts in schijn, maar daadwerkelijk worden opgelost, ook al is dat misschien op
korte termijn onaangenaam voor de gevestigde belangen? Is dit niet de enige ma-
nier om op lange termijn die stabiliteit te realiseren waarop ook de staat zo ge-
brand is? Dus laat die opinieonderzoeker de toneelvoorstelling maar lekker versto-
ren, uiteindelijk is daardoor iedereen beter af... Hoewel voor deze redenering veel
valt te zeggen, is zij toch niet altijd waar. Soms verdient ook vanuit het oogpunt van
volkssoevereiniteit symbolisch beleid de voorkeur, namelijk indien:

~ het gaat om een virtueel probleem, dat wil zeggen, een probleem dat niet is ge-
worteld in de realiteit maar in de voorstelling van die realiteit. Te denken valt
aan incidenten en mediahypes die kort doch hevig de politieke agenda be-
heersen, en waaraan de politiek met klem wordt gevraagd `iets te doen', maar
die au fond niet duiden op een wezenlijk onderliggend probleem in de reali-
teit. Om hierop méér dan symbolisch te reageren is een categoriefout die leidt
tot verkeerde inzet van schaarse oplossingscapaciteit. Bovendien ontstaat dan
het risico van allerlei onbedoelde gevolgen, juist omdat het niet om een reëel
probleem gaat. Symbolische problemen vragen om symbolische oplossingen;
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~ het probleem in kwestie weliswaar reëel is, maar waarschijnlijk vanzelf zal ver-
dwijnen. Was in de jaren '8o bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid zo'n beetje
volksvijand nummer één, in de jaren '9o hoorde je er als gevolg van vooral de-
mografische ontwikkelingen niets meer over. Het is de vraag hoe gevoelig de
staat bij `zelfoplossende problemen' moet zijn voor oproepen om nu kracht-
dadig in te grijpen.

Vanuit het perspectief van volkssoevereiniteit bezien, kan het openbaar bestuur
haar probleemoplossende capaciteit het beste richten op die onderwerpen waarin
sprake is van een wezenlijk probleem dat niet vanzelf zal verdwijnen en waar de
staat redelijkerwijs iets aan kan doen. Voor de rest kan zij niet veel meer dan sym-
bolisch activiteit ontplooien, ofhet op haar bord geschoven probleem terugduwen
naar de burgers met de opmerking dat zij dit zelfmoeten oplossen. De virtu van de
ware staatsman bestaat uit aanvoelen wanneer volstaan kan worden met een sym-
bolische oplossing en wanneer daadwerkelijk reëel interveniëren nodig is (en daar
zou opinieonderzoek dan weer wél bij kunnen helpen... )

c Gebrokenheid en sociaalconflict
Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat de conflicten binnen de politieke gemeen-
schap succesvol worden gepacificeerd. Zoals in deel II besproken, vergt dit een
goede balans tussen centripetale en centrifugale krachten. Aan de ene kant, wil er
uberhaupt een staat mogelijk zijn die maatschappelijke problemen kan oplossen,
is een basaal gevoel van lotsverbondenheid noodzakelijk. Daarom zal maatschap-
pelijke tweedeling worden verhuld. Aan de andere kant moeten binnen die politie-
ke gemeenschap reëel bestaande verschillen tussen groepen zo goed mogelijk
zichtbaar worden gemaakt, zodat de staat tot oplossingen kan komen met maxi-
male legitimiteit en effectiviteit. Het zijn juist manifeste onvrede en manifest con-
flict die de staat kunnen prikkelen tot zo goed mogelijke oplossingen, en de motor
vormen tot werkelijke adaptie. Deze prikkel is sterker naarmate meer onvrede en
conflict worden onthuld. Kortom, de samenleving moet zoeken naar een `gezonde
spanning', een optimale balans tussen verhulling en onthulling van maatschappe-
lijke tegenstellingen. De rol van de staat is die van stressmanager.

Vanuit dit perspectief bezien kan opinieonderzoek bezwaarlijk zijn, namelijk
indien het leidt tot méér spanning en conflict dan de samenleving kan verdragen.
Sommige onderwerpen zijn nu eenmaal gevoelig of zelfs explosief van karakter.
Een gedegen enquête naar de gevoelens van autochtonen over allochtonen en om-
gekeerd, is in de openbaarheid potentieel sterk polariserend materiaal. Zeker als
het ook nog eens monitoronderzoek zou betreffen, waaruit ellce drie maanden op-
nieuw blijkt dat een substantieel aantal autochtonen de allochtone medemens ziet
als achterlijk en crimineel aangelegd, terwijl omgekeerd een substantieel aantal al-
lochtonen de autochtonen beschouwt als goddeloze individualisten zonder eer.
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Hoe vaak kunnen dit soort `boodschappen van gebrokenheid' worden herhaald
voordat de eenheid van de samenleving onder druk komt te staan? In de woorden
van rechtsfilosoof Foqué: "Hoeveel pluralisme en hoeveel heterogeniteit kan een
samenleving zich veroorloven, wil zij niet uiteenspatten in het Hobbesiaanse
spookbeeld van de oorlog van allen tegen allen?"55 Hierbij zij in herinnering geroe-
pen dat de collectieve verbeelding van de samenleving niet alleen een afspiegeling
is van de samenleving, maar deze tot op zekere hoogte ook constitueert. In die zin
kan opinieonderzoek dus maatschappelijke conflicten creëren of aanscherpen.

Gelukkig leert de Nederlandse geschiedenis dat men op dit gebied niet al te
voorzichtig hoeft te zijn. Verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen is een probleem
dat de representatieve democratie in principe `aankan' door op politiek niveau com-
promissen te formuleren. Sterker nog, voor dit soort problemen is de representatie-
ve democratie juist ontworpen. De gemoederen kunnen flink verhit raken, zozeer
dat uiteenvallen dreigt, maar representatieve democratie opent hier de weg tot paci-
ficatie. Men kan verdedigen dat juist door de steeds zichtbaarder maatschappelijke
tegenstelling de Nederlandse politiek begin aoe eeuwwerd gedwongen tot een oplos-
sing waarmee de problemen weer voor decennia hanteerbaar werden. Veel lastiger
ligt de zaak bij conflict tussen burgers enerzijds en de staat anderzijds. Naarmate het
beeld sterker postvat dat de staat niet handelt in het belang van de burgers maar en-
kel in zijn eigen belang, neemt de waargenomen legitimiteit van zijn handelen af en
daarmee ook zijn effectiviteit. Zoals Ankersmit opmerkt, is dit is een type breuk
waarmee de staat ten principale niet overweg kan. Het gevaar op zo'n kloof wordt
groter als steeds maar weer opinieonderzoek wordt gepubliceerd waaruit blijkt dat
de politiek andere dingen doet dan de burgers (zeggen te) willen. Wat is het effect als
iedere maand opnieuw peilingen verschijnen waaruit blijkt dat de `gemiddelde Ne-
derlander' zich grote zorgen maakt over onveiligheid, over slecht onderwijs, over
lange wachtlijsten... Dergelijk onderzoek doet een - impliciet ofexpliciet - appèl aan
de overheid hieraan `iets' te doen. De vraag is ofzij dat kan ofwil. Sommige proble-
men kán de staat helemaal niet oplossen, ofin ieder geval niet zo snel als gewenst. Ge-
voelens van onveiligheid, economische neergang en tekorten aan leraren laten zich
nauwelijks door overheidsbeleid oplossen, zeker niet op korte termijn. Bij andere
problemen zal de overheid mogelijk wélwillen ingrijpen, maar op een andere manier
dan de burgers wensen. Burgers zeggen in opinieonderzoek bijvoorbeeld dat ze min-
der files willen, en daarom de wegen breder moeten, maar wat doet de overheid ver-
volgens? Die besluit tot invoeren van rekeningrijden, omdat ze meent dat dit een ef-
fectiever manier is om files aan te pakken. De conclusie dat politici `niet luisteren' is
dan snel getrokken. Zoals Weissberg constateert: "[I)n the world ofpublic opinion
assessment, having it all is possible. Respondents craving every imaginable entitle-
ment, including the reduction of taxes, are not expelled from public discourse, let

55. Kuypers, Foqué en Frissen (i993). p. ~9.
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alone chastised for extravagant foolishness." En als dit vervolgens niet realiseerbaar

is, "grumblings are heard that "the system" is unresponsive and, horror of horrors,
democracy itself is under siege." Dat wordt nog eens ondersteund en onderstreept
door het regelmatige opinieonderzoek naar vertrouwen in de regering, de overheid

en de democratie. Als daaruit lage cijfers komen, versterkt dat het beeld van een ver-

trouwenscrisis tussen staat en burgers.
Nu valt goed te verdedigen dat als er daadwerkelijk sprake is van een tweede-

ling in de samenleving ofvan een grote afstand tussen burger en staat, we deze on-

der ogen moeten zien. Is misschien niet prettig, maar de ogen sluiten voor reëel
conflict is op termijn veel erger. Een andere vraag is of inen deze boodschap steeds
moet herhalen. Welk hoger doel wordt gediend met steeds weer herhalen van een

inmiddels bekende boodschap dat bepaalde bevolkingsgroepen niets van elkaar
moeten hebben? Hoe zinvol is het om steeds weer te benadrukken dat burgers nog

altijd vinden dat de overheid er niets van bakt? Dit heeft wellicht meer negatieve
dan positieve gevolgen. Helemaal discutabel wordt het als een tweedeling empi-

risch niet of nauwelijks bestaat, maar door opinieonderzoek wordt geconstrueerd.
Dit kan vooral gebeuren bij kwantitatief onderzoek, want:

~ het instrument verleidt mensen die eigenlijk geen mening hebben, tot het rap-
porteren van een mening. De `weet niet' optie wordt ook niet altijd vooraf
aangeboden;

~ het dwingt tot positiebepaling vóór of tegen. Het middel kent nauwelijks mo-

gelijkheden tot het uitdrukken van nuances en ambivalentie.56 Een neutrale
middencategorie wordt soms niet eens aangeboden (`Men moet respondenten
dwingen tot een keuze' ). Wie meent dat voor beide zijden wel iets te zeggen valt
- hetgeen in de praktijk natuurlijk vaak voorkomt - wordt verzocht dit genu-
anceerde standpunt te vereenvoudigen tot een digitaal `voor' of `tegen';

~ het instrument biedt geen ruimte voor de wederzijdse informatie-uitwisseling
en overtuiging die wel mogelijk is bij deliberatie. Daardoor ontbreekt de mo-

gelijkheid van consensus- of compromisvorming. Het gevolg is dat ten on-
rechte de indruk kan ontstaan dat de gerapporteerde tweedeling is gebaseerd
op uitgekristalliseerde eindoordelen, terwijl zij in wezen slechts is gebaseerd

op een eerste standpuntbepaling over een onderwerp waarover velen mis-
schien nog nooit echt hebben nagedacht.

Bij onderwerpen waar de meningen in werkelijkheid niet zo zwart-wit liggen, of
waarover veel mensen domweg geen mening hebben, kan kwantitatief opinieonder-

zoek dus leiden tot een meer `opiniated' en gepolariseerd beeld dan de grijze werke-

56. Kenmerkend ís ook dat de categorieën `redelijk mee (on)eens' en `helemaal (oneens)' in analy-

se en rapportage vaak bij elkaar worden opgeteld. Feitelijk worden ze gelijkgesteld.
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lijkheid rechtvaardigt. Bovendien kan deze in eerste instantie discursieve tegenstel-
ling vervolgens `neerslaan' in de geesten van burgers, dat wil zeggen, worden tot een
daadwerkelijke mentale realiteit van daadwerkelijke antagonistische gevoelens.

Deze paragraaf begon met een verwijzing naar het concept van `de ongekende
samenleving'. Brengt ongekendheid ons louter ellende? Nee. Déze paragraaf is een
pleidooi om ook oog te hebben voor de andere kant van het verhaal. Ongekend-
heid heeft ook positieve kanten. Wie is er gebaat bij het deconstrueren van nuttige
ficties? Als het gaat om openbaar bestuur, luidt de aanbeveling: wees kritisch, maar
met mate. Als het streven is dat maatschappelijke conflicten zo goed mogelijk wor-
den gepacificeerd, bestaat er ook zoiets als een teveel aan transparantie en gekend-
heid. Soms kan men maar beter niet weten wat de (mede)burgers echt vinden.

5 EEN VIERDE UITGANGSPUNT: OPINIEONDERZOEK ALS TAALZET

Interessant, al die pleidooien vóór of tegen meer informatie over maatschappe-
lijke problemen, maar heeft de staat uberhaupt wel tot taak maatschappelijke
problemen op te lossen? Moet hij zich daarmee wel bemoeien? Is het geen ont-
kenning van de verantwoordelijkheid van burgers om (in eerste instantie) zélf
hun onderlinge problemen op te lossen? In extremo doemt het onaantrekkelijke
beeld op van een staat die voortdurend monitort waar zich onvrede ontwikkelt,
waar mogelijke conflicten tussen mensen of groepen ontstaan, en die uit angst
voor het ontwrichtend potentieel hiervan al ingrijpt nog vóórdat het conflict
goed en wel tot uiting is gekomen en de burgers zelf de kans hebben gehad het op
te lossen. Een dergelijke `politics of prevention' leidt tot aangeleerd maat-
schappelijk onvermogen tot onderlinge conflictoplossing. Als we dan toch in
psychoanalytische termen spreken, dan is de staat hier uitgegroeid tot over-
beschermende moeder. Misschien was tussen de beide wereldoorlogen een pre-
ventieve politiek à la Lasswell nog niet zo'n gek idee, maar anno heden roept het
vooral associaties op met de betuttelende preventiestaat van Slama. Uiteraard is
dit, gezien het embryonale stadium waarin opinieonderzoek van de Nederland-
se staat zich bevindt, vooralsnog meer een vergelegen dystopia dan een reële
dreiging. Eén en ander roept echter wel de vraag op in hoeverre het een taak van
de staat is om maatschappelijke problemen op te lossen.

Tot nog toe lag in dit proefschrift de nadruk op positieve vrijheid: de vrij-
heid van mensen hun eigen leven vorm te geven en hun eigen lot te bepalen.
Hierbij zijn staat en politiek de voertuigen. We willen bijvoorbeeld met z'n allen
goed onderwijs, goede gezondheidszorg en een schoon milieu, dus we geven de
staat opdracht hiervoor te zorgen. De bemoeienis van staat en politiek kan zich
in principe uitstrekken tot elk denkbaar onderwerp, mits de burgers dit oppor-
tuun achten. Dus is het voor die onderwerpen ook zinnig om opinieonderzoek te
doen naar relevante meningen en drijfveren van burgers. Er is echter ook een
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heel andere visie op staat en politiek mogelijk, namelijk één waarin de nadruk
ligt op negatieve vrijheid: de vrijheid van ongewenste gevolgen van het gedrag
van anderen. In deze conceptie is de voornaamste opdracht voor de staat om
burgers te beschermen in hun rechten en tegen de macht van anderen. Voor het
overige dient hij zich afzijdig te houden van iedere inhoudelijke doelbepaling of
bemoeienis met de samenleving.

Dit is de liberale (of libertaire) traditie. Belangrijke namen zijn vooral Locke
en Montesquieu. Voor Locke zijn het recht op `leven, vrijheid en eigendom' on-
vervreemdbare natuurlijke rechten die voorafgaan aan welke inrichting van de
politieke gemeenschap dan ook. Taak van de staat is ervoor te zorgen dat deze
rechten niet worden aangetast. De situatie is dus omgekeerd aan die van Rous-
seau, bij wie de politieke gemeenschap en het maatschappelijk contract aan al
het andere voorafgaan. Eventuele rechten op leven, vrijheid en eigendom zijn bij
Rousseau het resultaat van de algemene wil. Het uitgangspunt van Locke, met
name het natuurlijk recht op eigendom, leidt tot een visie waarin juist de be-
scherming van eenieder ten opzichte van een te machtige en expansieve staat
centraal staat. Deze gedachte is ook een leidend principe in het werk van Mon-
tesquieu. Zijn belangrijkste bijdrage aan de politieke theorie is het beroemde on-
derscheid tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Hij be-
schouwde een goede balans tussen deze drie als waarborg tegen overmatige
uitoefening van staatsmacht. Hierbij maakte de vraag of die staatsmacht wordt
uitgeoefend door (een deel van) het volk ofdoor een vorst in principe geen ver-
schil. Misschien wel zijn meest pregnante praktische uitdrukking vindt het libe-
rale gedachtegoed in de Amerikaanse constitutie. De hele Amerikaanse grond-
wet is erop gericht te voorkomen dat één van de maatschappelijke partijen zo
machtig kan worden dat een dictatuur van de meerderheid ontstaat die minder-
heden kan aantasten in hun fundamentele rechten.

Op het eerste gezicht is er in de liberale traditie geen enkele reden om opi-
nieonderzoek te gaan doen naar wat burgers zoal willen. Als de staat niet tot op-
dracht heeft om maatschappelijke problemen op te lossen, maar enkel om de
rechtstaat te handhaven, dan hoeft hij ook niet te weten wat de burgers verder al-
lemaal bezielt. Toch ligt bij nader inzien de zaak genuanceerder. Het is niet zo
dat in de liberale traditie de staat geen enkele probleemoplossende taak meer zou
hebben. Wat zou anders zijn bestaansrecht nog zijn? Zelfs in de meest minimale
variant heeft de staat tot taak om het land te verdedigen tegen agressieve andere
naties, fysiek geweld tussen burgers te voorkomen, en eigendom te beschermen.
Het bezwaar richt zich veeleer op een uitbreiding van dit takenpakket naar zaken
die van belang zijn voor de positieve vrijheid, zoals redistributie van welvaart en
op emancipatie gerichte initiatieven. De cruciale vraag is dus tot welke gebieden
de probleemoplossende taken van de staat zich uitstrekken.

Hoe verhoudt één en ander zich tot de hedendaagse conceptie van de lege
staat die zich beperkt tot enkel contextsturing? Ook al doet de term anders ver-
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moeden, in de lege staat wordt aan de minimale staat een extra laag van pro-
bleemoplossing toegevoegd. Weliswaar wordt niet vooraf gespecificeerd wat
exact de problemen zijn waar het om gaat, maar de veronderstelling is dat con-
textsturing een geschikt middel is om barrières voor co~rdinatie weg te nemen,
teneinde bepaalde wenselijkheden te realiseren. De staat intervenieert in de sa-
menleving door middel van supervisie, moderatie en articuleren van de virtuele
eenheid, in de veronderstelling dat dit uiteindelijk de gemeenschap ten goede
komt. Een écht minimale staat zou zich niet met dergelijke activiteiten inlaten.
Een écht minimale staat kan het niet schelen ofwel of niet geslaagde vormen van
co~rdinatie ontstaan. Die heeft er geen enkel probleem mee als betekenissen
worden onderdrukt en variëteit wordt vernietigd, zolang dit maar binnen de
grenzen van de wet gebeurt.

Stel nu dat het takenpakket van de rijksoverheid zou worden uitgekleed tot
het meest minimale pakket. Is er dan inderdaad geen reden meer om opinieon-
derzoek te doen? Toch wel. Het zijn hooguit veel minder onderwerpen waarnaar
onderzoek gedaan hoeft te worden. Men kan zich beperken tot die attitudes die
rechtstreeks ten grondslag liggen aan mogelijke wetsovertreding, bijvoorbeeld
afnemend respect voor het onderscheid tussen mijn en dijn, of toenemende
sympathie voor anti-democratsiche groeperingen. Misschien kan het SCP wel
worden opgeheven, maar ook in de minimale staat heeft de Politiemonitor be-
staansrecht en mag men hopen dat de AIVD zorgvuldig monitort of individuen
geen terroristische ideeën ontwikkelen. Maar het fundamentele punt is natuur-
lijk dat niet voor eens en voor altijd bepaald kan worden welke onderwerpen ten
principale wel tot het aandachtsveld van de staat behoren en welke niet. Uitein-
delijk hangt het af van de vraag wat de problemen zijn waarvan de burgers willen
dat staat en politiek zich ermee bemoeien, en van de vraag wat de problemen zijn
waarvan de staat meent dat oplossing noodzakelijk is om de politieke gemeen-
schap niet uiteen te doen spatten. De opvattingen hierover zijn niet in beton ge-
goten. Dit impliceert dat men de vinger aan de pols moet houden waar zich nieu-
we problemen ontwikkelen die mogelijk aandacht van staat en politiek behoeven
(of waarvan de staat zijn handen moet aftrekken). Juist de `meta-vraag' of on-
derwerp x een onderwerp is waar staat en politiek zich wel of niet mee moet be-
moeien, zou men geregeld aan de burgers kunnen stellen.

Hiermee zijn we aangeland in een systeemdebat. Dit is het gesprek tussen de
leden van de politieke gemeenschap over de feitelijke en gewenste verhouding
tussen burgers en staat. Men neemt even afstand van het dagelijks leven, gaat
naast de samenleving staan, en thematiseert de verhouding tussen burger en staat.
Soms lijkt dit debat in de publieke sfeer nauwelijks gevoerd te worden, maar dat
betekent niet dat genoemde vragen voorgoed zijn opgelost. Het betekent hooguit
dat men kennelijk for the time being goed kan leven met de status quo. Zeker sinds
de `kiezersopstand' van zooz wordt het systeemdebat overigens weer in alle hevig-
heid gevoerd. In schema ziet de conceptuele uitbreiding er als volgt uit:
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burgers

publieke sfeer
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staat

De crux is nu deze: als een beleidsmaker besluit tot verrichten (en publiceren) van
opinieonderzoek naar de wensen van burgers, zegt hij daarmee impliciet - en mo-
gelijk zonder zich dat te realiseren - iets over de wijze waarop (volgens hem) staat en
burgers met elkaar moeten omgaan op het terrein van het onderwerp van dit onder-
zoek. Hiermee doet hij dus een `taalzet' in het bovengenoemde `meta-debat'. Impli-
ciet communiceert hij een bepaalde boodschap. Het idee van dergelijke impliciete
boodschappen gaat terug op de theorie van Grice over taalhandelingen.57 Serieuze
spelers in een conversatie zijn gericht op samenwerking. Dat betekent dat in veel ge-
sprekken bepaalde veronderstellingen worden geïmpliceerd. Wanneer A zegt `Mijn
brood is op' en B antwoordt met `Verderop is een winkelcentrum', dan moet A de
gevolgtrekking maken dat daar blijkbaar een bakker of supermarkt zit, en dat die
momenteel open is. Dit heeft B dus niet letterlijk gezegd maar wel geïmpliceerd. Op
dezelfde manier geldt dat als iemand opinieonderzoek verricht, de impliciete bood-
schap is dat de resultaten daarvan een bepaalde relevantie hebben voor de beleids-
discussie over het onderwerp in kwestie (temeer omdat dergelijk onderzoek be-
paald niet gratis is maar duizenden euro's kost). Wat zijn precies die boodschap en
relevantie? Dat hangt afvan context en ontvanger. Enkele mogelijkheden:

~ impliciete boodschap: "Het parlement geeft geen optimale representatie van
de wil van het volk over dit onderwerp". Schijnbaar achteloos is dit hoofdstuk
begonnen met de veronderstelling dat het parlement niet de best denkbare re-
presentatie geeft van wat burgers willen. Van daaruit is beredeneerd wat even-
tuele bezwaren zouden kunnen zijn tegen het alternatieve instrument van re-
presentatie via opinieonderzoek. Maar men kan natuurlijk het hele
uitgangspunt verwerpen. Men kan menen dat wat het parlement zegt en doet
per definitie gelijk staat aan de wil van het volk, en dat elke concurrerende
vorm van representatie die anders suggereert, strijdig is met de principes van

57. Zie bijvoorbeeld Grice (t975).
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de vertegenwoordigende democratie. Vanuit dat perspectief bezien, commu-
niceert het verrichten (en publiceren) van opinieonderzoek als zodanig dus
een boodschap die men niet onderschrijft.

~ impliciete boodschap: "De meeste burgers hebben een stabiele opinie over dit
onderwerp, en opinieonderzoek is in staat deze opinies valide en betrouwbaar
te meten." Ook dit wordt impliciet gecommuniceerd. Immers, als deze veron-
derstellingen niet waar zouden zijn, levert het onderzoek enkel non-informa-
tie op en wordt de hele exercitie onbegrijpelijk. Zoals eerder besproken, kan
men het met deze geïmpliceerde boodschap oneens zijn.

~ impliciete boodschap: "De staat dient responsief te zijn voor de resultaten van
dit opinieonderzoek." Want waarom zou men anders opinieonderzoek doen?
Hoe vanzelfsprekend responsiviteit ook mag lijken, in essentie is het keuze.
Men kan ook - zoals Burke of Schumpeter - menen dat de gekozen leiders per
definitie mandaat hebben te handelen zoals hen goeddunkt, en dat het oor-
deel van burgers alleen relevant is als het gaat om de `eindafrekening' in de
vorm van verkiezingen. Of inen kan menen dat de staat weliswaar ook tussen
de verkiezingen door dient te luisteren naar de publieke opinie, maar dat die -
zoals Blumer stelt- veel beter tot uitdrukking komt in de dynamiek van maat-
schappelijke groeperingen dan in opinieonderzoek.

Enzovoort. In feite kan men alle potentiële argumenten pro en contra opinieonder-
zoek die tot hieraan toe zijn behandeld herhalen, maar nu als geïmpliceerde bood-
schappen. Het is ook vanuit dit metadebat dat eventuele bezwaren vanuit de libera-
le traditie het beste kunnen worden begrepen. Het bezwaar luidt dat verrichten van
opinieonderzoek impliceert dat de daarin aangesneden onderwerpen legitieme ter-
reinen van staatsbemoeienis zijn. Nu zullen als het gaat om vragen die te maken
hebben met veiligheid maar weinig mensen vinden dat de overheid zich hier op een
terrein begeeft waar zij niets te zoeken heeft. Maar verderop zal blijken dat in de Be-
levingsmonitor van het kabinet Balkenende ook wordt gevraagd ofinen vindt dat
de regering voldoende prioriteit geeft aan zaken als `stimuleren van gezond gedrag',
`bevorderen van vrijwilligerswerk' `woningbouw op het platteland' of `preventie-
maatregelen van burgers'.58 Zijn dit werkelijk zaken waar de staat zich mee moet be-
moeien?

Concluderend, in deze paragraaf is een vierde uitgangspunt geïdentificeerd
voor de beoordeling van de wenselijkheid van opinieonderzoek: men kan dergelijk
onderzoek wenselijk of juist bezwaarlijk vinden vanwege de impliciete boodschap
die ermee wordt gecommuniceerd in het systeemdebat over de feitelijke en gewenste
verhouding tussen burgers en staat. Ook hier geldt: `The medium is the message'.

58. Zie Belevingsmontior voorjaar~zomer 2004.
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6 CONCLUSIE

De potentiële bezwaren tegen (grotere responsiviteit voor) opinieonderzoek die in
de wetenschappelijke literatuur worden behandeld, vloeien bijna allemaal voort
uit de veronderstelde gebrekkige validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit
van zulk onderzoek, ofuit het normatief uitgangspunt van volkssoevereiniteit. En-
kele auteurs gaan ook in op het politiek retorische gebruik van opinieonderzoek en
de mogelijkheden van manipulatie. Echter, geen van al deze wetenschappers
schenkt aandacht aan potentiële bezwaren die kunnen voortvloeien uit het derde
mogelijke normatieve vertrekpunt in dit hoofdstuk, namelijk dat van maatschap-
pelijke probleemoplossing en pacificatie. Hetzelfde geldt voor het vierde uitgangs-
punt, i.c. de betekenis van opinieonderzoek als taalzet in het systeemdebat. In de
resterende hoofdstukken hoop ik duidelijk te maken dat identificatie van deze
`aanvullende potentiële bezwaren' een toevoeging is die kan leiden tot een beter
begrip van de empirische werkelijkheid. Samengevat werden in dit en het vorige
hoofdstuk de volgende denkbare bezwaren geïdentificeerd.

i De representativiteit van opinieonderzoek is problematisch:
~ kwantitatief onderzoek kan onvoldoende representatief zijn vanwege non-

response en (mogelijk ook) weet nietlgeen mening-antwoorden.
~ kwalitatief onderzoek kan alleen worden gegeneraliseerd naar variatie en

niet naar proportie.
z Kwantitatief opinieonderzoek is een onvoldoende valide en betrouwbaar

meetinstrument. De resultaten kunnenworden vertekend door ambiguïteitl on-
bepaaldheid van de gehanteerde termen, vormeffecten (weet niet~geen mening),
formuleringseffecten, vraagvolgorde-effecten, priming door interviewsituatie of
media. Ook kan er verschil zijn tussen de private en de gerapporteerde mening;

3 Kwantitatief opinieonderzoek levert geen bruikbare beleidsadviezen op om-
dat de keuzesituatie van de respondent niet vergelijkbaar is met die van de be-
leidsmaker. De laatste moet in zijn keuze ook kijken naar alternatieve beleids-
opties, voor- en nadelen van alle opties, kosten, kans van slagen, risico's en
onzekerheden, gevolgen voor andere beleidsterreinen, trade-offs, enz. Het is
onmogelijk al deze omstandigheden in opinieonderzoek te presenteren en
door de respondent te laten meewegen.

4 Wanneer de volkswil sterker wordt gebaseerd op opinieonderzoek, wordt de
constructie van de volkswil meer een technisch specialisme dat veel mensen
niet op kwaliteit kunnen beoordelen. Men wordt dus afhankelijker van de in-
tegriteit en professionaliteit van professionals op het gebied van opinieonder-
zoek, die niet rechtstreeks ter verantwoording geroepen kunnen worden;

5 Grotere responsiviteit voor opinieonderzoek kan resulteren in grotere res-
ponsiviteit voor de inhoud van de nieuwsmedia, omdat zij via het mechanis-
me van `priming' de opinies van burgers kunnen beïnvloeden. Dit betekent
toenemende aandacht voor issues die nieuws zijn en voldoen aan de medialo-
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gica. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor andere, minder mediage-
nieke issues.

6 In opinieonderzoek worden ten onrechte alle opinies even zwaar gewogen in
het geaggregeerde resultaat. Weinig geïnformeerde, intense of doordachte
opinies wegen daardoor even zwaar als goed geïnformeerde, intense en door-
dachte opinies. Het geaggregeerde resultaat van opinieonderzoek is daardoor
een minder goede afspiegeling van het verlicht belang van deze groep burgers
dan de uitkomst van een machtsvrije dialoog tussen deze burgers;

7 Retorisch gebruik van opinieonderzoek kan leiden tot manipulatie. Hiervan
is sprake wanneer een politicus dergelijk onderzoek retorisch inzet in een si-
tuatie waarin het belang van deze politicus overeenstemt met het gepercipi-
eerd belang van de meerderheid der burgers, en strijdig is met het verlicht be-
lang van deze meerderheid der burgers;

8 Opinieonderzoek kan maatschappelijke probleemoplossing bemoeilijken,
namelijk in gevallen waarin het verhindert dat de verliezende partij (als zij
blijkens dat onderzoek in feite een maatschappelijke meerderheid vormt) zich
neerlegt bij besluiten. Ook kan het probleemoplossing verhinderen wanneer
het beleidstheorieën en -paradigma's die hoop geven op probleemoplossing
in de toekomst ondermijnt.

9(Een teveel aan) opinieonderzoek in de symbolische publieke ruimte kan het
spanningsniveau te hoog doen oplopen, omdat het maatschappelijke tegenstel-
lingen zichtbaar maakt ofzelfs construeert. Bovendien kan zulk onderzoek be-
paalde verwachtingen creëren over te ondernemen actie door de staat. Als die
niet worden ingelost, wordt het conflict tussen burgers en staat nog eens beves-
tigd. In beide gevallen wordt de eenheid van de samenleving onder druk gezet.

io Het verrichten van opinieonderzoek als zodanig is een `taalzet' die impliciet
bepaalde boodschappen communiceert waarmee men het niet eens hoeft te
zijn. In principe kan die boodschap bestaan uit een ontkenning van elk van
bovengenoemde bezwaren. Andere impliciete stellingnames waarmee men
het niet eens hoeft te zijn:
~ het parlement is niet noodzakelijkerwijs de partij die de burgers het beste

representeert, en aanvullende bronnen van representatie zijn nodig;
~ het parlement moet responsief zijn voor de resultaten van opinieonderzoek

en~of volkssoevereiniteit houdt meer in dan eens per vier jaar de leiders te
kiezen;

~ de onderwerpen die in het opinieonderzoek in kwestie worden aangesneden,
zijn onderwerpen die (zouden moeten) vallen binnen de jurisdictie van de staat,
dat wil zeggen, zijn onderwerpen waarmee hij zich mag ofmoet bemoeien.

Tot slot zij opgemerkt dat bezwaren 7 tot en met io niet zozeer te maken hebben
met het gebruik van opinieonderzoek ten behoeve van beleidsvorming als zoda-
nig, als wel met de potentiële effecten van dergelijk onderzoek in de publieke sfeer.



DEEL V:

DRIE CASES

Tot zover de theorie. In dit laatste deel volgen drie voorbeelden van opinieonder-
zoek in opdracht van de Nederlandse Rijksoverheid. Hoofdstuk ii gaat over de
`Justitie Issue Monitor' van het Ministerie van Justitie en de `Onderwijsmeter' van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De focus in deze twee case-
beschrijvingen ligt bij de vraag in hoeverre deze onderzoeken van invloed zijn op
de beleidsvorming. Is er inderdaad sprake van (meer) polldriven government?
Hoofdstuk i2 gaat over de Belevingsmonitor. Dit is de gezamenlijke opinie-
monitor van alle departementen. Het is veruit het grootste en meest in het oog lo-
pende opinieonderzoek dat de Nederlandse Rijksoverheid de laatste jaren heeft ge-
kend. Bij de bespreking van dit derde praktijkvoorbeeld ligt de focus op de
onbedoelde gevolgen van het onderzoek. Het vormt een goede illustratie bij enke-
le belangrijke noties uit de theoretische delen.

In alle drie de gevallen gaat het om monitoronderzoek. De keuze om voor dit
empirisch deel alleen monitoronderzoek te selecteren, is welbewust. Zoals in
hoofdstuk 9 betoogd moet de absolute hoogte van percentages uit opinieonder-
zoek met de nodige scepsis worden bekeken. Percentages krijgen pas betekenis in
longitudinale reeksen. Bovendien ligt het bij terugkerend onderzoek eerder in de
rede dat het instrument op één ofandere wijze is geïntegreerd in de departementa-
le processen dan bij incidentele onderzoeken.



Hoofdstuk II:

De Justitie Issue Monitor
en de Onderwijsmeter

De Justitie Issue Monitor en de Ondenvijsmeter zijn geen van beide uitsluitend be-
doeld als instrument voor de beleidsontwikkeling. Ze hebben beide een bredere
doelstelling, waaronder voeding van het communicatiebeleid en het maatschappe-
lijk debat. Beide hebben echter expliciet óók tot doel om input te leveren voor be-
leidsvorming. De hoofdvraag in dit hoofdstuk is in hoeverre deze opinieonderzoe-
ken daadwerkelijk invloed hebben op de beleidsontwikkeling.

Voor de beschrijving van deze cases en beantwoording van deze vraag, heb ik
mij gebaseerd op verschillende informatiebronnen. Allereerst natuurlijk de onder-
zoeksrapporten zelf. Voorts hebben de betrokken ministeries mij de gelegenheid
geboden alle ambtelijke stukken omtrent deze projecten te raadplegen - uiteraard
voorzover nog beschikbaar. Daarnaast heb ik bij beide departementen in totaa137
mensen geïnterviewd die op één ofandere wijze te maken hebben met deze onder-
zoeken. Onder hen ook de drie ministers van deze departementen. Het merendeel
van de andere respondenten was beleidsambtenaar, een minderheid was voorlich-
ter. Er was een ruime variatie in functieniveau en beleidsterrein. De meeste inter-
views vonden plaats rond de zomer van Zoo4. Details over aanpak van de gesprek-
ken en de selectie van respondenten staan in de bijlage. Tot slot is een conceptversie
van dit hoofdstuk voorgelegd aan mijn contactpersonen bij de betrokken departe-
menten, voorzien van commentaar en gecontroleerd op feitelijke onjuistheden.

1 DE JUSTITIE ISSUE MONITOR (JIM)

Het Ministerie van Justitie is één van de eerste departementen die begon met syste-
matisch opinieonderzoek onder `de doorsnee Nederlanders'. Hun instrument
heet de Justitie Issue Monitor (JIM). Op het moment van schrijven zijn inmiddels
meer dan vijftig peilingen afgenomen. Daarmee is de JIM met afstand Haags re-
cordhouder in aantal metingen.

a Doel en opzet
In de tweede helft van de jaren '9o wordt het Ministerie van Justitie geplaagd door
enkele incidenten die veel negatieve publiciteit geven, zoals de affaire rond procu-
reur-generaal Docters van Leeuwen. Dit leidt bij de top tot zorgen over het imago
van het ministerie. Hierop ontstaat bij de directie Voorlichting het idee voor de JIM,
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en in i998 laat deze directie vier pilotmetingen doen. In deze beginfase is de JIM nog
louter gericht op de beeldvorming over het ministerie en niet op het beleid. De resul-
taten zijn bedoeld voor (bij)sturing van de voorlichting. Echter, reeds vanafhet be-
gin heeft Voorlichting de ambitie om het instrument op termijn ook in de beleids-
richting te trekken. In een evaluatie na de eerste vier metingen staat dan ook dat
Voorlichting meer wilde samenwerken met de beleidsdirecties. "Enerzijds kunnen
de resultaten uit de JIM voor beleidsmedewerkers interessant zijn. De béinvloeding
van beeldvorming moet voor een groot gedeelte ook gebeuren doordat in het be-
leidsproces bewust wordt omgegaan met de maatschappelijke impact van beleids-
maatregelen. De directie voorlichting kan voor de beleidsdirecties een antennefunc-
tie vervullen"' Aldus geschiedde. In januari i999 worden vier monitorgroepen
ingesteld (zie onder) via welke de beleidsmedewerkers werden betrokken bij de JIM.
Sindsdien begint ellce rapportage van de JIM met de volgende formulering: "Het doel
van het onderzoek is het monitoren van maatschappelijke issues op justitieel terrein
in hun onderlinge verband en ontwikkeling. Dankzij de antennefunctie van deze
monitor kan Justitie vroegtijdig anticiperen op signalen van opinies en trends en, in-
dien nodig, pro-actief handelen: zowel in beleidsontwikkeling als in communicatie."2

In de JIM staan vijf issues centraal: criminaliteitsbestrijding, jeugdcriminaliteit,
vreemdelingen-beleid, integratiebeleid, en vertrouwen in en toegankelijkheid van de
rechtspraak. Alternerend gaat een aflevering van de JIM over de eerste twee ofover de
laatste drie issues. Elke twee maanden wordt een meting verricht, zodat elk issue eens
per vier maanden aan de orde komt.3 Over ellc issue worden drie typen vragen gesteld:

~ twee vaste monitorvragen. Dit zijn stellingen die in elke meting over dat on-
derwerp worden voorgelegd;

~ circa acht issuevragen. Deze kunnen per aflevering variëren, zodat de moge-
lijkheid bestaat om vragen te stellen over onderwerpen die op dat moment in-
tern of extern in de belangstelling staan. Op een enkele uitzondering na zijn
alle vragen gesloten;

~ een verdiepingsvraag. Na iedere meting worden circa tien respondenten per issue
nagebeld om door te vragen over hun antwoord op een specifieke issuevraag. Zo
tracht men een kwalitatieve verdieping te krijgen van de kwantitatieve resultaten.

A1 die jaren is de uitvoering in handen van Intomart geweest. Voor elke peiling
wordt een representatieve steekproef van 40o willekeurige Nederlanders telefo-
nisch geënquêteerd. Een communicatieadviseur van de directie Voorlichting

i. Bijlage bij nota 98BR477 van 28 oktober i998.
2. Accentuering WLT.
3. Aanvankelijk werd iedere maand een peiling verricht, maar na enige tijd is de frequentie ver-

laagd naar eens per twee maanden.
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treedt op als cobrdinator van de JIM. Elk issue wordt begeleid door een `monitor-
groep' bestaande uit enkele beleidsmedewerkers, en de persvoorlichter en de com-
municatieadviseur van Voorlichting die verantwoordelijk zijn voor dit onder-
werp. De laatste treedt op als trekker van de monitorgroep. Deze monitorgroepen
komen ongeveer drie keer per jaar samen, in een enkel geval wat vaker. Elke groep
bepaalt voor zijn issue welke vragen worden gesteld. Als de resultaten binnen zijn,
schrijft de groep een beknopte samenvatting met eventuele aanbevelingen. Dit
verslag wordt in de organisatie verspreid en aan de bewindslieden toegezonden.
Naast deze tweemaandelijkse rapportage brengt de directie Voorlichting eens per
jaar een overzichtsrapport uit met alle resultaten over het afgelopen jaar, dat even-
eens in de organisatie wordt verspreid. Begin zoo5 is voor het eerst aan de ministers
een presentatie gegeven gebaseerd op de jaarcijfers van de JIM, de eerste drie me-
tingen van de Belevingsmonitor (zie volgend hoofdstuk) en een dwarsdoorsnede
van de belangrijkste resultaten van WODC-onderzoeken van het afgelopen jaar.

De verslagen van de monitorgroepen bevatten in de regel geen aanbevelingen
voor het beleid.4 Voor een deel wordt dat ook niet nodig geacht, omdat de resulta-
ten vaak voor zich spreken en~of reeds in de monitorgroepen wordt gekeken naar
eventuele `conclusies en beleidsaanbevelingen' die de beleidsambtenaren kunnen
meenemen. Het wordt dan overbodig geacht in de verslagen nog eens aanbevelin-
gen te doen. In de bestudeerde periode doet alleen de monitorgroep voor het issue
rechtspraak een enkele keer een omfloerste beleidssuggestie. Zo merkt zij naar
aanleiding van meetresultaten rond het griffierecht op dat deze "zeker een punt
van aandacht [zijn) bij de herziening van het griffierechtenstelsel."5 Ook wordt ge-
suggereerd dat voor de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot herzie-
ning van de Wet schuldsanering "de JIM-uitkomsten bruikbaar kunnen zijn om
ook het perspectief van de burger erbij te betrekken."6

De resultaten van de JIM worden niet actief openbaar gemaakt. Men beschouwt
deze als intern. Want, zo meldt de directie Voorlichting in zooo aan de bestuursraad:

a. We willen niet de suggestie wekken dat Justitie stuurt op de publieke opinie
(beeldvorming). Justitie staat immers voor rationele afwegingen om te komen tot
goed justitieel beleid.

b. We willen ruimte hebben om proefballonnetjes op te laten in de variabele vraag-
stelling (zonder bedreiging dat de minister zich daarvoor direct moet verant-
woorden);

c. We willen niet in de positie komen dat Justitie direct met verklaringen (hoe ver-
klaart justitie de tegenvallende...?) of plannen van aanpak (wat denkt Justitie te
gaan doen aan het afnemende vertrouwen van...?) moet komen.~

4. Althans de bestudeerde verslagen van de JIM 43 tot en met de JIM 5i.
5. Notitie DDs 53z47o4, z3 december zoo4.
6. Notitie DDs 53z47o4, z3 december zoo4.
7. Nota aan BR, nummer zoooBR83o.
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Overigens zijn de resultaten natuurlijk wel passiefopenbaar, en het staat beleidsambte-
naren vrij om in beleidsdocumenten oftoespraken gebruik te maken van de resultaten.

b Resultaten monitorvragen
Zoals gezegd bevat de JIM per issue twee stellingen die iedere keer worden herhaald.
(Voor de volledigheid zijn ook debeschikbare metingen opgenomen die plaatsvonden
nadat mijn interviews met ambtenaren waren afgerond.) De stellingen voor criminali-
teitsbestrijding en integratiebeleid zijn niet vanaf het begin maar pas vanaf later datum
(in die vorm) gevraagd. Wat opvalt is dat de meeste trends stabiel zijn. Verandering
treedt alleen op bij de stellingen over het vreemdelingenbeleid, en bij de stelling dat `de
overheid de laatste maanden veel actiever is met het bestrijden van criminaliteit'.

Criminaliteitsbestrijding (percentage eens)
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Vreemdelingenbeleid ( percentage eens)
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c Voorbeelden van resultaten issuevragen
Naast deze vaste monitorvragen biedt de monitor ruimte een beperkt aantal issue-
vragen te stellen. Deze kunnen per aflevering variëren. De ene monitorgroep is wat
meer geneigd steeds nieuwe vragen te stellen dan de andere. Hieronder staan van
drie issues voorbeelden van vragen en resultaten (daarbij zijn de `weet niet' per-
centages weggelaten). Ook wordt steeds een voorbeeld gegeven van de resultaten
van de kwalitatieve verdiepingsvraag. Ik geef daarbij de letterlijke teksten uit de
onderzoeksrapporten.

Vreemdelingenbeleid (JIM 49, juni-juli 2004) oi6

Het kabinet heefr besloten dat, behalve een aantal schrijnende gevallen, de meeste asielzoekers
die uitgeprocedeerd zijn het land moeten verlaten. Wat is uw mening hierover?
~ Vindt u dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land moeten verlaten, ongeacht het aantal jaren

dat ze in Nederland in procedure zijn geweest? 24
~ Vindt u dat alleen uitgeprocedeerde asielzoekers die minder dan vijfjaar in Nederland in proce-

dure zijn geweest het land moeten verlaten? 65
~ Geen van beiden 9

W ie is volgens u verantwoordelijk voor de daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde
asielzoekers naar het land van herkomst? Vindt u dat de overheid daarvoor verantwoordelijk
is ofvindt u dat asielzoekers zelf verantwoordelijk zijn voor hun terugkeer?
~ De overheid is verantwoordelijk 59
~ Asielzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen terugkeer 23
~ De overheid en de asielzoekers zelf zijn beide verantwoordelijk t5
~ Andere instantie, namelijk... o

Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land
van herkomst, door bijvoorbeeld niet te zeggen wie ze zijn ofwaar ze vandaan komen, kan
de overheid ze niet altijd uitzetten. Wat vindt u dat de overheid met deze mensen moet doen?
Vindt u dat de overheid
~ deze uitgeprocedeerde asielzoekers opvang moet blijven bieden, anders komen ze op straat

te staan 28
~ deze uitgeprocedeerde asielzoekers, wanneer er aanleiding voor is, moet opsluiten in een

huis van bewaring zolang ze niet mee willen werken 49
~ niets moet doen. Als deze mensen dakloos worden is het hun eigen schuld r6
~ weet niet 7

De groep asielzoekers die jarenlang in Nederland in procedure is geweest en nu uitgeproce-
deerd raakt, wordt hulp aangeboden wanneer ze vrijwillig terugkeren naar het land van her-
komst. Zo wordt hun vliegticket betaald, hun huisraad verscheept en ze krijgen een finan-
ciële bijdrage om zich opnieuw in hun eigen land te kunnen vestigen. Vindt u dit?
~ goed 60
~ noch goed noch slecht t8
~ slecht t7
~ afhankelijk van de situatie 4

Kwalitatieve verdieping: "Respondenten vinden het met name onrechtvaardig dat
asielzoekers die hier al jaren zijn en hier een bestaan hebben opgebouwd terug
moeten. Vooral omdat dit het gevolg is van fout beleid van de overheid: te lange
procedures. Schrijnende situaties, zoals gezinnen waarvan een deel wel mag blij-
ven en een ander deel niet, vindt men onacceptabel en schandalig. Naast het ge-
bruikelijke beeld van opinievorming onder invloed van de media, hebben veel res-
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pondenten die het asielbeleid onrechtvaardig vinden, zelfdirect ofindirect te ma-
ken gehad met asielzoekers. Opvallend is verder dat respondenten emotioneel rea-
geren op dit probleem en dat de woede zich deels richt op concrete bewindsperso-
nen als Verdonk en Balkenende."

Criminaliteitsbestrijding (JIM 50, auglsept 2004) o~o

De overheid concentreert zich bij het bestrijden van de criminaliteit en de overlast op straat op drie
aspecten: de aanpak van veelplegers, de aanpak van wijken waar veel burgers zich onveilig voelen
en de aanpak van probleemjongeren. Vindt u dat de overheid bij het bestrijden van de criminaliteit...
~ zich helemaal op de juiste aspecten concentreert 43
~ andere aspecten die minstens net zo belangrijk zijn vergeet 42
~ zich helemaal op de verkeerde aspecten concentreert 9

U heeft aangegeven dat de overheid zich bij het bestrijden van de criminaliteit op de verkeerde
aspecten concentreert. Op welke drie aspecten zou de overheid zich volgens u moeten concentreren?
~ betere opvoeding jeugd door ouderslscholen i4
~ aanpak van zware criminaliteit r4
~ aanpak van drugscriminaliteit n
~ meer toezicht op straat (politie, camera's) ri
~ aanpak van georganiseerde criminaliteit li
~ aanpak van witteboordencriminaliteit 7
~ aanpak van huiselijk geweldlkindermishandeling 4
~ hardere aanpak 3
~ overig t5

Kwalitatieve verdieping: "Tien respondenten die vinden dat de overheid niet genoeg
doet om geweld op straat terug te dringen, zijn gevraagd naar de redenen voor hun
mening. Redenen zijn: `er is te weinigpolitie op straat' (en als de politie er wel is, treedt
die volgens hen te weinig corrigerend op), `er wordt niets gedaan met aangiftes', `er
zijn geen zichtbarelmerkbare acties van de overheid'. Daarnaast spelen persoonlijke
ervaringen en berichtgeving in de media een rol. Gevraagd naar wat de overheid meer
zou moeten doen, geven zij de volgende antwoorden: vaker en strenger straffen, meer
blauw op straat, meer preventie en aandacht voor opvoeding en scholen."

Rechtspraak (JIM 49, juniljuli 2004) o~o

Ik wil u een aantal vragen stellen over het griffierecht. Het griffierecht is een bijdrage in de kosten
van de rechtszaak, voor bijvoorbeeld de gerechtsgebouwen en het salaris van de rechter.
Wanneer u een zaak bij de rechtbank aanspant, bijvoorbeeld bij een conflict met uw werkgever,
woningverhuurder of buurman, dan moet u, naast de eventuele kosten voor een advocaat, ook
griffierecht betalen. Bent u het ermee eens dat u deze bijdrage aan de kosten van de rechtszaak
moet betalen?
~ (helemaal) eens 45
~ niet eenslniet oneens 7
~ (helemaal) mee oneens 44

Wanneer u een conflict heeft en de tegenpartij besluit u voor de rechter te roepen, dan moet
u ook griffierecht betalen. Bent u het ermee eens dat u, ook als gedaagde, een bijdrage moet
betalen aan de kosten van de rechtszaak? ((helemaal) eens -(helemaal) oneens)
~ (helemaal) eens io
~ niet eenslniet oneens t
~ (helemaal) mee oneens 87
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Het te betalen griffierecht is meestal tussen de 4o en zoo euro. Dit is vaak maar een fractie
van de totale kosten van een rechtszaak. Denk bijvoorbeeld aan advocaatkosten en reis-
kosten. Zou het bedrag dat u voor griffierecht moet betalen voor u een reden zijn om een
zaak niet aan te brengen of te verdedigen bij de rechter? (ja, zekerlja, waarschijnlijklnee,
waarschijnlijk nietlnee, zeker niet)
~ ja, zekerlwaarschijnlijk r9
~ nee, waarschijnlijWzeker niet 76

Bent u het er mee eens dat voor een zaak in hoger beroep meer griffierecht betaald moet
worden dan voor een zaak die voor de eerste keer voor de rechter wordt behandeld?
~ (helemaal) eens
~ niet eenslniet oneens
~ (helemaal) mee oneens

51
z

44
Wanneer een zaak om veel geld gaat is het griffierecht hoger dan wanneer een zaak om
minder geld gaat. Bent u het er mee eens dat voor een zaak waarbij het om veel geld gaat,
het griffierecht hoger is dan bij een zaak waarbij het om weinig geld gaat?
~ (helemaal) eens 43
~ niet eenslniet oneens z
~ (helemaal) mee oneens 5z

Mensen met een laag inkomen hoeven meestal minder griffierecht te betalen.
Bent u het hier mee eens?
~ (helemaal) eens
~ niet eenslniet oneens
~ (helemaal) mee oneens

86
z
9

De tarieven van het griffierecht zijn voor burgers anders dan voor bedrijven. Bedrijven
betalen een hoger tarief Bent u het er mee eens dat een eenmansbedrijf ineer griffierecht
betaalt dan een burger?
~ (helemaal) eens 35
~ niet eenslniet oneens 3
~ (helemaal) mee oneens 48

Stel dat het griffierecht wordt verdubbeld. Het zou dan tussen de So en de 40o euro liggen.
Zou dit voor u een reden zijn om niet naar de rechter te stappen?
~ ja 27
~ nee 50
~ hangt van de zaak af zt

Vindt u dat het griffierecht mag worden verhoogd zodat het aantal zaken dat voor de rechter
komt minder wordt?
~ (helemaal) eens t9
~ niet eenslniet oneens 3
~ (helemaal) mee oneens 75

Kwalitatieve verdieping: "Tien respondenten die het niet eens zijn met het betalen
van griffierecht zijn gevraagd naar hun redenen hiervoor. De belangrijkste reden is
dat de eartra kosten de voor iedereen gelijke toegankelijkheid van de rechtspraak be-
lemmeren. Ook vinden enkele respondenten dat betaling van griffierecht `dubbel-
op' is. Zij betalen immers al belasting. Tot slot wekt de uitleg dat het griffierecht on-
der andere bedoeld is om een bijdrage te leveren aan het salaris van de rechter,
irritatie op omdat de `gewone man' moet betalen voor iemand die toch al `genoeg
verdient'. Kennis van de hoogte van het bedrag (tussen de 4o en zoo euro) verandert
de mening van negen van de tien respondenten niet. De overheid moet betalen."
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d Voorbeeld kwalitatieve resultaten
Periodiek wordt er voor de JIM ook focusgroepenonderzoek gedaan. Hieronder
een passage uit een monitorgroepverslag van twee focusgroepen over het vreem-
delingenbeleid die op z8 oktober Zoo4 werden gehouden. Aan beide groepen na-
men in totaal i9 respondenten deel. Aan de respondenten werden drie voorgeno-
men beleidswijzigingen voorgelegd, te weten de verzwaring van de eisen die aan
immigranten worden gesteld, aanscherping van het openbare ordebeleid en de
wijzigingen per i januari aoo5 in de opvangvormen voor asielzoekers.

"Veel respondenten vinden dat het vreemdelingenbeleid strenger is geworden, te
streng waar het gaat om terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Men vindt het
belangrijk dat er oog blijft voor het menselijke aspect, vooral als het gaat om schrij-
nende gevallen. Een aantal mensen toont wel begrip voor het strenge beleid, omdat
het volgens hen vroeger te slap was. Een voordeel van het strenge beleid is volgens de
respondenten dat er minder mensen Nederland binnenkomen. Het komt er op neer
dat er minder vreemdelingen moeten worden toegelaten, maar dat degenen die hier
al zijn meer menselijk behandeld moeten worden [... ]

De respondenten vinden het goed dat er eisen worden gesteld aan immigranten.
Het doel hiervan is volgens hen wel zonneklaar: een drempel opwerpen zodat er zo
min mogelijk mensen naar Nederland komen. Andere argumenten worden niet ge-
loofwaardig gevonden. De verhoging van de minimumleeftijd voor gezinsvormers
naar 21 jaar en het inburgeringexamen in binnen- en buitenland worden door de
meeste respondenten positief gewaardeerd. De allochtone respondenten vinden het
wel oneerlijk dat mensen die een partner uit het buitenland willen halen niet op hun
ISe mogen trouwen en anderen wel. En bij het inburgeringexamen buitenland heeft
men grote bedenkingen vanwege de praktische ( on)haalbaarheid en (in)effectiviteit.
Over de verhoging van de inkomenseis en de boete bij het niet tijdig halen van het in-
burgeringexamen lopen de meningen uiteen.

De respondenten zijn het eens met een aanscherping van het openbare ordebeleid.
Zij vinden het logisch dat vreemdelingen die zware delicten plegen uitgezet kunnen
worden. Ook de glijdende schaal die hierbij wordt gehanteerd vindt men een goede
zaak. De schaal wordt vergeleken met een puntenrijbewijs: bij elk delict krijgt de
vreemdeling strafpunten, bij een maximum aantal strafpunten kan hij of zij uitgezet
worden. Deallochtone deelnemers vinden het oneerlijk dat vreemdelingen die hier ge-
boren en getogen zijn, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben uitgezet moeten
worden. Eerst de straf in Nederland uitzitten en daarna uitgezet worden vindt men
dubbel straffen en dus oneerlijk. Autochtone respondenten zijn het hier veelal niet mee
eens. Volgens hen kiezen allochtonen er zelf voor de Nederlandse nationaliteit niet aan
te nemen en kiezen ze er ook zelf voor een delict te plegen met alle risico's vandien.

Dit onderwerp is slechts in één van de twee groepen besproken. Bijna alle respon-
denten reageerden positief op de verandering van asielzoekerscentra in terugkeer-
en oriëntatielocaties. Met name de duidelijkheid en de snelheid waarmee er duide-
lijkheid wordt gegeven aan de asielzoekers worden gewaardeerd. Er wordt op deze
manier geen valse hoop gewekt, de asielzoekers die weinig kans maken worden daar
direct op gewezen. Men vindt het ook positief dat `lotgenoten' bij elkaar zitten en el-
kaar kunnen steunen.
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De respondenten kregen aan het einde van de focusgroepen de gelegenheid een
advies voor de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op papier te zetten.
De grootste groep vraagt de minister de menselijke aspecten van haar beleid niet uit
het oog te verliezen. Veel respondenten steunen overigens haar (strengere) beleid op
hoofdlijnen wel."8

2 ONDERWIJSMETER

De Onderwijsmeter van het Ministerie van OCW vindt net als de Justitie Issue Mo-
nitor zijn oorsprong in overwegingen rond beeldvorming. OCW heefr echter een
iets andere aanpak gekozen. Zo is de Onderwijsmeter een aanmerkelijk omvang-
rijker onderzoek, dat slechts eens per jaar wordt afgenomen. Het kent geen kwali-
tatieve component.

a Opzet en organisatie
De concrete aanleiding om plannen te ontwikkelen voor periodieke opiniemetingen,
ligt in een klein opinieonderzoekje dat De Telegraaf in i998 publiceerde. Hieruit zou
blijken dat het beroerd is gesteld met de kwaliteit van het onderwijs. Bestudering van
dit onderzoek leidt bij de directie Voorlichting echter tot de slotsom dat het negatieve
beeld voornamelijk wordt veroorzaakt door een tendentieuze vraagstelling. Dit inci-
dent roept de vraag op waarom OCW geen eigen betrouwbaar opinieonderzoek doet
over de kwaliteit van het onderwijs, dat kan worden gebruikt als tegenwicht voor dit
soort onderzoek. De directie Voorlichting heeft hiervoor toen plannen ontwikkeld.
Deze achtergrond is herkenbaar in de derde van de drie doelstellingen van de Onder-
wijsmeter die aan het begin van elk jaarrapport worden genoemd:

~ Het leveren van systematisch verzamelde kennis die bij de vaststelling van het
onderwijsbeleid een belangrijke rol kan vervullen;

~ het leveren van inzichten in mogelijke trends en ontwikkelingen in opinies;
~ het bevorderen van de kwaliteit van het maatschappelijke en politieke debat

over het onderwijs door het leveren van feitelijke gegevens.9

De onderwijsmeter wordt sinds i999 ieder voorjaar uitgevoerd. De eerste vier jaar-
gangen bevatten vier segmenten van elk 40o respondenten:

~`doorsnee Nederlanders' die vragen over het basisonderwijs krijgen voorgelegd;

8. Nota van monitorgroep vreemdelingenbeleid aan Minister voor Vreemdelingenzaken en In-
tegratie, ro februari zoo5, DD5 53356io.
9. Ondernijsmeter zoo4, p. r, accentuering WLT.
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~`doorsnee Nederlanders' die vragen over het voortgezet onderwijs krijgen

voorgelegd;
~ ouders met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs die vragen over het

basisonderwijs krijgen voorgelegd;
~ ouders met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs die vragen

over het voortgezet onderwijs krijgen voorgelegd.

In aoo3 zijn twee nieuwe segmenten toegevoegd, namelijk:

~`doorsnee Nederlanders' die over het middelbaar beroepsonderwijs vragen
krijgen voorgelegd

~ ouders met schoolgaande kinderen in het middelbaar beroepsonderwijs die
vragen krijgen voorgelegd over het middelbaar beroepsonderwijs.

In Zoo4 is er nog een zevende segment aan de steekproef toegevoegd, namelijk
doorsnee Nederlanders over het hoger onderwijs. De steekproefgrootte van alle
groepen is iets naar beneden bijgesteld, waardoor de totale steekproef in aoo4 uit-
kwam op ai54 respondenten. Een relatief groot deel van de Onderwijsmeter be-
staat uit vaste vragen die ellc jaar opnieuw worden gesteld. Dit betreft vooral vragen
over het belang dat men hecht aan onderwijs, de kwaliteitsbeleving van het onder-
wijs, de vraag waar het onderwijs meer ofminder aandacht aan zou moeten beste-
den, de problemen waarmee men meent dat het onderwijs te maken heeft, en de
waardering voor leraren. Daarnaast worden ook steeds enkele actuele onderwer-
pen in de monitor meegenomen. Op één uitzondering na zijn alle vragen gesloten.

Het onderzoek is de eerste vier jaar uitgevoerd door het Instituut voor Toege-
paste Sociale wetenschappen van de Universiteit van Nijmegen (ITS), door middel
van telefonische enquêtering. Eén van de redenen om voor dit universitair instituut
te kiezen, was haar imago van wetenschappelijke deskundigheid en onafhankelijk-
heid. Dat droeg bij aan de eerder genoemde beoogde doelstellingen. Vanaf Zoo3 is
de uitvoering verricht door een samenwerking van de bureaus MarketResponse
Nederland en The Smart AgentC~Company (dat ook de Belevingsmonitor uit-
voert). Sindsdien gebeurt het veldwerk door middel van schriftelijke of elektroni-
sche enquêtering onder een telefonische selectie uit een vaste groep van responden-
ten die regelmatig enquêtes invullen voor genoemde bureaus. De overgang in
methodiek heeft bij enkele vragen geleid tot een kleine breuk in trendontwikkeling.

Sterker dan bij Justitie is de Onderwijsmeter een project datvoornamelijk door
de directie Voorlichting wordt gedraaid. Van de beleidsafdelingen zijn alleen de
onderzoekscot)rdinatoren direct betrokken. In overleg tussen Voorlichting en deze
mensen worden nieuwe vragen voor de enquête bedacht. Ook wordt het concept-
rapport aan hen voorgelegd. Ieder najaar gaat de directie Voorlichting met het
nieuwe rapport de boer op door deze te presenteren bij de beleidsafdelingen. Voorts
worden ieder jaar de resultaten van de Onderwijsmeter behandeld in het wekelijkse
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overleg van de bewindslieden met de ambtelijke top. Vooraf wordt hun een stuk ge-
stuurd met de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek, en enkele aandachts-
punten en aanbevelingen. Dit stuk is afgestemd met de betrokken beleidsdirecties.

Net als bij Justitie zijn in de schriftelijke stukken van OCW geen harde
beleidsaanbevelingen te vinden. Hierin speelt mee dat veel zaken waarover de geën-
quêteerden zeggen zich zorgen te maken, reeds lang de intensieve beleidsaandacht
van het departement hebben. Het is bijvoorbeeld volstrekt overbodig de ambtelijke
en politieke top aan te bevelen `meer aandacht te besteden aan het lerarentekort,
omdat de respondenten zich daarover zorgen maken'. Overigens is bij OCW wel
duidelijker traceerbaar dan bij Justitie de intentie om ook beleidsmatig `iets' te doen
met de resultaten, zij het dat initiatieven op dit gebied de neiging hebben te verwa-
teren. Zo meldt het verslag van de bespreking met de Bestuursraad en bewinds-
lieden op 6 december Zoo4 als afspraak: "Op de onderwijsterreinen van zowel
DGPV als DGHBW zal samen met VL een plan van aanpak worden ontwikkeld
waarin wordt aangegeven hoe de bevindingen uit de onderwijsmeter en de Bele-
vingsmonitor verder uitgewerkt kunnen worden."lo Deze plannen van aanpak zijn
als zodanig echter niet meer verschenen (wel zijn de consequenties voor de com-
municatie verwerkt in andere trajecten.) In de archieven is ook een memorandum
uit aooa terug te vinden van de minister aan de betrokken beleidsdirecties met daar-
in de vraag welke rol de resultaten van de Onderwijsmeter aooa kunnenlmoeten
spelen in de beleidsvorming, en wellce verbeteracties genomen kunnen worden om
tot betere resultaten te komen. Voorzover valt na te gaan, heeft de minister nooit
formeel antwoord gehad op haar vraag. Ze heeft overigens ook niet gerappelleerd.

Eén van de doelstellingen van de Onderwijsmeter is om ankerpunten te bie-
den voor het publieke debat. Daarom wordt ieder jaar de Onderwijsmeter actief
openbaar gemaakt." Men geeft een persbericht uit, stuurt het rapport naar de
Tweede Kamer en naar een reeks van organisaties in het onderwijs, zoals ouderor-
ganisaties. Ook tracht men gegevens uit de Onderwijsmeter te verwerken in pu-
blieke optredens van de bewindslieden. Ieder jaar leidt het uitbrengen van het rap-
port tot enige publiciteit. In de dagbladen zijn het vaak maar kleine berichtjes, in
de vakbladen wordt er iets meer aandacht aan besteed. De resultaten keren ook te-
rug in de publicaties van anderen. Het SCP maakte gebruik van de Onderwijsme-
ter-resultaten in haar Sociaal en Cultureel Rapport Zoo2 over de kwaliteit van de
publieke sector, de Onderwijsmeter vormde een belangrijke bron voor het advies

to. Besluitenlijst Ministerstaf d.d. r3 december zoo4.
ii. Overigens zij opgemerkt dat vooraf wel enige vrees bestond of openbaarmaking van de cijfers het
ministerie politiek-strategisch niet te zeer zou hinderen, en of het onderzoek dus uberhaupt wel opge-
start zou moeten worden. Alle overheidsonderzoek is immers met een beroep opde WOB opvraagbaar.
Daarom is eerst een informele pilot gedaan onder circa zoo respondenten, als indicatie van de te ver-
wachten resultaten. Toen hieruit geen dramatisch slechte resultaten naar voren kwamen maar het alge-
mene beeld redelijk positief was, werd het groene licht gegeven voor de start van de Onderwijsmeter.
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`Een voorwerp van aanhoudende zorg' van de Onderwijsraad uit zoo3, en in de on-
derwijsverslagen van de Inspectie wordt ook verwezen naar de Onderwijsmeter.
Ook enkele Kamerleden maken gebruik van de Onderwijsmeter, in ieder geval de
leden Vergeer (SP) en De Vries (CDA), zo blijkt uit hun publieke uitingen.'Z Som-
mige organisaties gebruiken de Onderwijsmeter ook nog op andere manieren.
Blijkens navraag door de directie Voorlichting begin zoo5 zeiden bijvoorbeeld ou-
derorganisaties het onderzoek te gebruiken bij de onderbouwing van beleid, en bij
het geven van trainingen aan leden van medezeggenschapsraden.

b Voorbeelden resultaten vaste vragen
Hieronder volgt een selectie van resultaten op basis van de aflevering uit zoo4. Dit
was de meest recente aflevering ten tijde van het veldwerk. Ik geef alleen resultaten
voor het basisonderwijs. De resultaten voor het voortgezet onderwijs zijn in veel ge-
vallen vergelijkbaar met die van het basisonderwijs, terwijl voor het beroepsonder-
wijs en het hoger onderwijs nog nauwelijks longitudinale gegevens beschikbaar zijn.

Sinds het begin van de Onderwijsmeter wordt aan zowel de `doorsnee' Neder-
landers als aan de ouders met schoolgaande kinderen gevraagd een rapportcijfer te
geven voor kwaliteit. In onderstaande tabel de resultaten.

rapportcijfer
Nederlanders 1999 zooo 2ool zooz 2003 zoo4

kwaliteit Nederlands basisonderwijs in het algemeen 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8 6,6
kwaliteit Nederlandse leraar in het basisonderwijs 6,8 7,0 7,0 6,9 6,8 6,6

Ouders

kwaliteit Nederlands basisonderwijs in het algemeen
kwaliteit Nederlandse leraar in het basisonderwijs
Kwaliteit school van het eigen kind (basisonderwijs)
Kwaliteit leraar van het eigen kind (basisonderwijs)

6,8 6,9 6,7 6,7 6,7
7,1 7,t 7,0 7,0 6,9
7.5 7.6 7~5 7~5 7,6
7,7 7~7 7~7 7~7 7~7

6,7
6,9
7,6
7,6

Opvallend zijn de hoge scores van de ouders over de eigen school en de eigen leraren.
Als het gaat om het oordeel over het onderwijs in het algemeen, verschillen de door-
snee Nederlanders en de ouders met schoolgaande kinderen nauwelijks van oordeel,
maar kennelijk menen alle ouders dat zij een relatief goede school hebben getroffen
met relatief goede leraren. Verderop in de vragenlijst worden aan de ouders circa tien
aspecten van kwaliteit voorgelegd, en wordt gevraagd of de school daar voldoende
aandacht aan besteedt. Hieronder staat het percentage van de ouders dat vond dat de
school aan het betreffende aspect voldoende aandacht besteedt. De gegevens komen
uit zoo4, en wijken niet wezenlijk afvan de metingen van eerdere jaren.

iz. Woorden lid Vergeer algemeen overleg Vaste commissie voor OCW, 16 september zoo4; Ka-
mervraag lid Vergeer aan de minister van OCW d.d. 31 augustus zoo4; Woorden lid De Vries ple-
naire debat 3 november zooq (zie Handelingen TK i8 i8-io1ó).
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Ouders (o~o)

Veiligheid
Plezier kind
Motivatie leraren
Informatie over vorderingen kind
Nadruk op prestaties
Persoonlijke aandacht
Toezicht buiten lesuren
Onderhoud van de school
Signaleren leer- enlof gedragsproblemen
Schoonmaak
Orientatie op vervolgopleidinglberoep

Zowel aan doorsnee Nederlanders als aan de ouders met schoolgaande kinderen
wordt van een aantal aspecten gevraagd ofde school hier meer aandacht aan moet
besteden, minder, of dat het goed is zoals het nu gebeurt. Hieronder de scores voor
zoo4 voor het antwoord `meer aandacht'. Opvallend is dat Nederlanders op nage-
noeg alle punten eerder vinden dat de scholen daar meer aandacht aan moeten be-
steden dan ouders. De verschillen lopen op tot tientallen procenten

Nederlanders (o~o) Ouders (o~o)

waarden en normen 75 34
sociale vaardigheden 63 23
orde, netheid en discipline 57 22
persoonlijke ontwikkeling 57 38
studie-beroepskeuze 38 i8
creativiteit 28 i4
lezen, schrijven en rekenen u iI
computers en informatietechnologie 27 25

Aan alle respondenten wordt de open vraag gesteld wat naar hun mening het
grootste probleem is waarmee het basisonderwijs momenteel wordt geconfron-
teerd. Aan de ouders wordt deze vraag bovendien gesloten voorgelegd door een
aantal zorgen te noemen en te vragen of inen zich daar wel eens zorgen over maakt.
Hieronder de antwoorden op de gesloten vraag.

t999 zooo 2ooi 2002 zoo3 2004
(4'0) (~o) (o~o) (oIo) (~o) (o~o)

Gedragsproblemen
De grootte van de klassen
Een tekort aan personeel; binnenkort onvoldoende leraren
Kinderen krijgen onvoldoende individuele aandacht
De werkdruk van leraren
De vernieuwingen in het onderwijs
De vraag of de school goed wordt onderhouden en schoongemaakt
Er zijn niet genoeg voorzieningen op school aanwezig, zoals lokalen,

leerboeken, computers

73 64 56 67 65
- - - - 69
78 78 73 az 73

7r
6z
54

55 48 37 47 48 50
- - - - 57 42
38 31 35 41 42 36
- - 44 41 43 35

47 40 43 38 4r 34
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De kwaliteit van het onderwijs: kinderen leren niet genoeglde ver-
keerde dingen

De omvangvan de school (te groot of te klein)
Veiligheid op school
Kwaliteit leraren: leraren zijn niet voldoende bekwaamlgemotiveerd
Gebruik van alcohol en drugs
De kwaliteit van de schoolleiding~directie
De kosten van het onderwijs voor u als ouders
Lesuitval

435

34 3i z7 37 33 3z
44 34 z7 3z 33 3t
37 31 t7 z3 z6 z9
41 31 3t 34 33 '-9
3z zz iz zi 3o z7
- - - - z5 z4
- - - - z5 z4
- - - - z6 r5

Wat opvalt aan deze resultaten is dat het lerarentekort rond de eeuwwisseling het
meeste aanleiding gaf tot zorgen, maar het laatste jaar dat zorgpunt duidelijk in be-
lang is afgenomen. Aardig is dat in ZooS (dus nadat mijn veldwerk was afgerond)
voor het eerst ook de open vraag is gesteld wat naar de mening van de responden-
ten juist goed gaat in het basisonderwijs. De resultaten:

Ouders (S'o) Nederlanders (oIo)

Persoonlijkelindividuele begeleiding (o.a. persoonlijke omstandigheden,
onderwijs op maatlafgestemd op het individu) z6 t7

Vaardigheden (zelfstandigheid, je kunnen uiten, zelfontplooiing, plannen enz) ri ir

Aandacht voor waarden en normen (verdraagzaamheid, respect, aandacht
voor multiculturele samenleving) 8 6

Kwaliteit van leraren (kundigheid, capaciteit en motivatie leerkrachten) 6 7
Vakinhoud (vakkenpakket, ICT, gym enz.) 5 7
Ouderbetrokkenheid (aandacht en tijd voor ouders) 5 -
Plezier (met plezier naar school gaan, lol erin hebben enz.) 4 3
Omgang met ]eerlingen met leerproblemen en achterstanden (rugzak-

leerlingen, achterstandsleerlingen en gehandicapte leerlingen) 4 -
Opleidingenaanbod (kunnen kiezen tussen verschillende scholen opleidin-

gen en aansluiting van niveaus~opleidingen op elkaar - 3

c Voorbeelden resultaten actuele vragen
De Onderwijsmeter bevat een paar actuele onderwerpen die niet jaarlijks worden

gevraagd. In aoo4 werden ondermeer vragen gesteld over het achterstandenbeleid
en over autonomie.

Percentage ( helemaal) mee eens:

Achterstandenbeleid Nederlanders ouders

Ik vind het belangrijk dat allochtone en autochtone leerlingen gespreid
worden over de scholen 86 79

Het geld voor onderwijs achterstanden moet vooral worden ingezet voor
het bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen (3-6 jaar) 85 9t

Het is goed dat de overheid verplicht dat kinderen vanaf hun vierde jaar
naar school moeten 60 55

Lessen voor allochtone kinderen in de eigen taal (bijvoorbeeld Turks of
Arabisch) is een verantwoordelijkheid van de ouders 73 67

Het is goed dat kinderen met een taalachterstand verplicht worden om,
voordat ze naar de basisschool gaan, speciale programma's te volgen 8r Sz
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In de volgende tabel met drie stellingen over meer autonomie zijn ook de percen-
tages weergegeven van degenen die het oneens zijn met de stellingen. Het blijkt dat
bij deze stellingen relatief veel mensen een neutrale positie innemen.

Autonomie

Het is een goede zaak dat scholen en onderwijsinstellingen meer vrijheid
krijgen om zelf te bepalen hoe ze hun onderwijs organiseren

Meer vrijheid voor scholen (en dus minder regels vanuit de overheid) bij de
inrichting van het onderwijs bevordert de kwaliteit van het onderwijs

Ouders, leerlingen en studenten moeten een grote rol spelen bij het beoor-
delen van de kwaliteit en prestaties van scholen en onderwijsinstellingen

Nederlanders Oudersoverbo

Eens oneens eens oneens
(44,) (96) (96) (96)

46 z2 44

44

60

z6

14

6z z5

54 ~3

3 HOE VERLOPEN DE ZAKEN FEITELIJK?

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, zijn in de schriftelijke stukken geen dui-
delijke beleidsaanbevelingen te vinden die gebaseerd zijn op de JIM respectievelijk
de Onderwijsmeter. Daarmee is echter niet gezegd dat deze onderzoeken dtís geen
beleidsrelevantie zouden hebben. Officiële documenten geven maar een zeer be-
perkt beeld van de departementale realiteit. Ze zijn niet zelden het resultaat van in-
terne onderhandelingen, en ontdaan van wat intern `gevoelig' ligt of wat men om
andere redenen liever niet zwart op wit vastlegt. Om die reden heb ik bij beide de-
partementen in totaa137 medewerkers geïnterviewd over de vraag wat zij vinden
van de JIM respectievelijk Onderwijsmeter, en in hoeverre de resultaten hiervan
relevant zijn voor hun dagelijks werk. Deze paragraaf bevat de uitkomsten van
deze interviews.

a Algemeen
Hebben de resultaten van de JIM en de Onderwijsmeter voor de geïnterviewden
nieuwswaarde? Bevatten zij dingen die ze nog niet wisten? Nee. Over het algemeen
beschouwt men de nieuwswaarde als gering. Af en toe zit er een verrassing in, en
blijkt op een onderdeel de bevolking anders te denken dan vooraf gedacht. Soms
zijn de percentages uitgesprokener dan gedacht. De Justitie-ambtenaren menen
een redelijk beeld te hebben van wat er in de samenleving speelt, en de JIM beves-
tigt hen meestal daarin.

"We wisten dit natuurlijk al maar een uitkomst van een onderzoek is het bewijs."
"In de JIM is een vraag opgenomen over het aanpakken van ouders die uit
onverschilligheid de opvoeding van hun kinderen verwaarlozen. Dat bleek 800~o een
uitstekend idee te vinden. Ik had dat wel verwacht maar ik vond het wel extreem
duidelijk."
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Bij OCW is het beeld niet veel anders. Alleen het grote verschil in waardering tus-
sen ouders en niet-ouders vonden veel ambtenaren in het begin verrassend.

"Op zich verbaast het allemaal niet zo hoor. Er komen vaak gemiddelde scores uit.
Het verschil tussen burgers en ouders is wel curieus."
"Het is wel een wat preciezer beeld dan we van bijvoorbeeld het SCP krijgen."
"Dat ouders tevreden zijn over het onderwijs is belangrijk, en dat hoor je niet vaak
in de pers. Maar de laatste vijf jaar ligt dat percentage telkens op 8o procent, dus wat
heeft het voor zin om die vraag telkens te blijven stellen?"

Dit laatste citaat wijst op een punt dat voor beide ministeries geldt. De eerste keer
dat een vraag wordt gesteld zijn de resultaten interessant, maar bij herhaling van de
vraag neemt de nieuwswaarde snel af. Op een gegeven moment `weet men het wel'.

De verspreiding van de resultaten is bij Justitie over het algemeen beperkt. De rap-
porten zélf worden eigenlijk alleen door de monitorgroepsleden gelezen. De sa-
menvattende verslagen worden door sommigen verspreid binnen hun afdeling~di-
rectie, door anderen niet. Soms wordt in het afdelingsoverleg over de resultaten
gesproken. In de regel leidt één en ander niet tot veel reacties.

"In mijn afdeling werden de resultaten niet verspreid. Ik was eigenlijk de enige die
op de hoogte was."
"Resultaten worden wel besproken. Het zijn ook niet zulke grote afdelingen, dus ze
denken wel mee met de vragen en wat het oplevert. Het leeft redelijk."

Ook bij OCW is de spontane belangstelling beperkt. Hier gaat de directie Voor-
lichting echter actief de boer op met de resultaten door bij beleidsafdelingen en bij
de bewindslieden presentaties te geven. Daarnaast nemen sommige directies de re-
sultaten op in hun periodieke onderzoeksbulletins. De Onderwijsmeter-rapporten
zelfworden door slechts een enkeling gelezen.

"Mensen vonden de presentatie van Voorlichting leuk om te horen, maar doen er
weinig mee. Het gebeurt ook niet veel dat mensen mij naar een exemplaar van de
Onderwijsmeter vragen. Ze vragen uberhaupt niet naar onderzoeken."

Bij beide departementen zeggen verschillende gesprekspartners desgevraagd dat
nogal wat van hun collega's niet weten van het bestaan van de JIM~Onderwijsme-
ter. Of inen vermoedt dat ze er `wel eens van gehoord' hebben, zonder echt de be-
langrijkste resultaten te kennen.

De meeste betrokkenen hebben geen oordeel over de methodologie en techniek.
Men gaat er vanuit dat dit in de samenwerking van Voorlichting en het uitvoerend
onderzoeksbureau `wel goed zit'. Die hebben er immers verstand van. Desondanks
zijn er een paar Justitie-ambtenaren die kanttekeningen plaatsen bij de methodo-
logie van het instrument. Zij betwijfelen ofde steekproef wel voldoende groot is.
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"Het aantal van Zoo respondenten is erg weinig [...J Als de steekproef beperkt is,
kan je niet zeggen dat de Nederlandse maatschappij zus en zo denkt [... ] Het beleid
wordt in ieder geval niet gewijzigd en dan wordt het argument aangedragen dat het
niet representatief is."'3

Diverse respondenten bij Justitie wijzen er ook op dat de antwoorden die mensen
geven niet altijd stabiel zijn. De resultaten kunnen worden beïnvloed door de
vraagformulering en door wat er in de media speelt.

"Bij dit soort onderzoeken is de vraagstelling heel erg van belang. Ik kan heel mak-
kelijk een score van 8o procent vóór krijgen door de vragen op de juiste manier te
formuleren. Bijvoorbeeld, eerst vroegen we: vindt u het verantwoord dat een
uitgeprocedeerde asielzoeker op straat wordt gezet? Hierop antwoordt 800~o van de
Nederlanders `nee'. Later werd de vraag anders geformuleerd. Toen vroegen we:
Vindt u het verantwoord dat een uitgeprocedeerde asielzoeker na de definitieve be-
slissing dat hijl zij niet in Nederland mag blijven, uit de opvang wordt gezet? Hier
komt dan een heel ander percentage uit. Mensen interpreteren de vraag anders. In
de trend krijg je dan een vertekend beeld."
"Als er één tbs-er los is, dan heb ik ín alle kranten koppen. Wat in zo'n monitor
wordt gemeten is in hoge mate een echo van de media, en niet van wat mensen reëel
voelen."
"De scores kunnen heel erg afhankelijk zijn van een incident, zelfs van over de
grens, zelfs tI september of Madrid zouden waarschijnlijk de cijfers beïnvloed heb-
ben."

Bij Justitie worden de resultaten niet actief openbaar gemaakt. Sommige geïnter-
viewden menen zelfs dat ze `geheim' zijn. Op de vraag of de resultaten wel in de
openbaarheid gebracht zouden moeten worden, wordt verschillend geantwoord.
Sommigen zien geen bezwaar, anderen vinden het verstandiger de zaak intern te
houden. Men vreest anders `gedoe':

"Journalisten kunnen er indianenverhalen van maken als ze er lucht van krijgen. En
de Kamer is ook erg incidentgevoelig, dus dan krijg je weer veel kamervragen."
"Ik vind dat het openbaar gemaakt moet worden, waarom niet? Je mag de wereld
best laten weten dat ons departement zich interesseert voor de mening van het pu-
bliek. Die vraagt dan natuurlijk "wat doe je ermee?" en dan krijg je interactie. (... ]
Maar men is bang voor de reactie. Stel dat ze ons erop aanspreken..."

Overigens worden de bezwaren tegen openbaarheid vooral op werkvloerniveau
vernomen. De hogere regionen maken minder voorbehoud. En mocht er onver-
hoopt `gedoe' komen van openbaarmaking.. . dan moet dat maar.

i3. Overigens is de steekproefgrootte niet Zoo maar 400. Niet alle Justitie-ambtenaren blijken op
de hoogte van de juiste steekproefgrootte.
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b Directe beleidsrelevantie
De hamvraag is in hoeverre resultaten van de JIM en de Onderwijsmeter invloed
hebben op de beleidsvorming van beide departementen. Het antwoord is helder:
noch bij Justitie noch bij OCW hebben de opinieonderzoeken rechtstreekse in-
vloed op de beleidsvorming. Hierover zijn respondenten unaniem:

"Systematisch doen we er niets mee."
"Ik zou nu niets kunnen aanwijzen waarvan ik kan zeggen dat we daarvoor de
Onderwijsmeter hebben gebruikt."
"Destijds is als doel geformuleerd dat het sturingsuifonnatie zou kunnen bieden
voor beleidsontwikkeling, maar dat hebben we nooit gehaald. [...] Zeker op mijn
eigen terrein zie ik dat de factoren die het beleid bepalen heel andere argumenten
zijn dan de informatie uit zo'n monitor."
"Dit soort resultaten zijn niet rechtstreeks relevant voor de beleidsvorming [...] Bij
Justitie is dat ook veel minder denkbaar dan op andere beleidsterreinen omdat de
rechtsstaat en de rechtspleging niet gevoelig mogen zijn voor de waan van de dag."
"Het leidt vaak wel tot discussie en dat vind ik al heel wat."

De redenen waarom deze onderzoeken geen direct effect hebben op de beleidsvor-
ming kunnen worden samengevat onder vijf categorieën.

Ten eerste is `de doorsnee Nederlander' voor diverse geïnterviewden geen directe
doelgroep. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met strafrecht ofberoepsonderwijs,
en beschouwen alleen de burgers die hier direct mee te maken hebben als relevan-
te doelgroep. Zij hebben dan ook weinig contact met `gewone burgers'.

"Het gaat ons om de deelnemer, niet om de andere burgers."
"Wij doen vooral onderzoek onder scholen, bestuur en leraren en heel weinig onder
de burgers of ouders van leerlingen. [... ] De ouders zijn geen doelgroep van ons."
"De gewone burger is voor ons nauwelijks relevant, komt nauwelijks in beeld. [... ]
De verdachte burger, de veroordeelde burger, de burger die in de strafrechtketen be-
landt, daarom draait het in ons werk. Ofde burger die aangifte doet, die slachtoffer
is geworden van een misdrijf, die is wel eens in beeld als vrager van strafrechtelijke
handhaving."
"Heel veel wetgeving vloeit ook voort uit Europese initiatieven. [... ]. Omdat wij dat
moeten vertalen, moeten wij in Nederlandse wetgeving allerlei Europese richtlijnen
implementeren. Daardoor zijn we vaak wel gedwongen dingen te maken waarvan
wij denken: vraagt de burger hier nu om? Heeft die hier wat aan?"

Ten tweede zegt bijna iedereen dat de resultaten van de onderzoeken te globaal zijn
om beleid op te bouwen.

"Het is klein onderzoek, maar tien vragen. Ik zie het meer als een indicatie. [... ] Als
ik iets zou moeten veranderen, zou ik als eerste over bepaalde onderwerpen veel
meer stellingen willen voorleggen, meer diepgaand."
"Mensen willen tot vijf cijfers achter de komma vragen kunnen stellen. Ze vinden de
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antwoorden te algemeen en daar hebben ze volgens henzelf dan niets aan. [.. .] Voor
een deel is het een keurslijf. Soms zou ik wel verder willen doorvragen. Die i5 men-
sen die daarna nog voor verdieping worden opgebeld leveren niet veel op."'a
"Als je een ingezonden brief of commentaar in de krant leest, weet je de argu-
menten. Dan snap je het een beetje. Je weet waarom iemand iets zegt en wat die er-
mee bedoelt. Op basis van zo'n enquête weet ik dat niet."
"Het is heel moeilijk een relatie te leggen tussen wat je aan het doen bent binnen
jouw dossier en de thema's die centraal staan in de Onderwijsmeter. Die thema's
zijn abstract van aard, dan lijkt het zo ver weg en zitten er nog veel stappen tussen."
"Je zou het als een soort startmateriaal kunnen beschouwen om daarna wat dieper te
gaan graven."

Ten derde hebben de monitoren volgens een aantal respondenten geen nieuwswaar-
de ten opzichte van wat men al zegt te weten uit andere informatiebronnen, zoals het
SCP. Die acht men soms ook beter of betrouwbaarder. Bij het Ministerie van OCW
wordt meermalen gerefereerd aan de zogenaamde koers-trajecten: interactieve be-
leidsvormingsprocessen waarin ook ouders en leerlingen werden gehoord.

"Ik vind de rapporten van SCP, WRR etc veel interessanter. Daar kan ik context uit-
halen. Ze bieden niet alleen meer empirie, maar plaatsen het ook in een theoretisch
kader. Dat is verschrikkelijk spannend, dat brengt je op ideeën."
"In het kader van het veiligheidsprogramma hebben we een veel gedetailleerder pei-
ling van de veiligheidsgevoelens en die worden ook gebruikt om het resultaat van
het beleid te meten."
"Wat de media tonen, geeft mij voldoende kennis van wat er bij de bevolking
speelt."
"Ik heb altijd veel meer aan scholierenenquêtes gehad."
"Ik denk niet dat we met al die bezoeken aan scholen een statistisch representatief
beeld hebben van wat er op de scholen leeft, maar we hebben wel een goed inzicht.
Ik denk dat ons beeld een redelijke afspiegeling is van de werkelijkheid."
"Als je systematisch alle onderzoeken die gepubliceerd worden volgt en je leest de
kranten en zo, dan heb je een behoorlijk beeld van wat er leeft. En natuurlijk de brie-
ven die binnenkomen en de gesprekken die je voert."

Ten vierde, meer inhoudelijk-normatieve redenen waarom opinieonderzoek geen
directe beleidsimpact heeft, liggen in de taakverdeling die eigen is aan een repre-
sentatieve democratie. Burgers zijn volgens de geïnterviewden veel minder in staat
alle feiten te overzien en een integrale afweging te maken dan de professionele be-
leidsmakers. Daarom moet men nooit zondermeer doen wat de burgers vinden of
willen. Deze reden wordt door vrijwel elke respondent genoemd, zij het in ver-
schillende verschijningsvormen, en door de één wat krachtiger dan de ander.

i4. Het aantal vijftien is niet correct, er wordt onder tien mensen doorgevraagd.
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"Ik zou het beleid niet aanpassen op de mening van de burgers. Ik heb de kennis als
beleidsmedewerker, ik heb er meer zicht op dan de burgers. Als blijkt dat 8o procent
het niet eens is met het beleid, moet je kijken wat de oorzaak daarvan is."
"Ouders hebben in de praktijk een zeer beperkt beeld van wat op school gebeurt."
"Terug naar de ambachtsschool! Stel dat dat uit de Onderwijsmeter komt. Dan

moet je doorvragen, diepte in het gesprek brengen, in interactieve trajecten de com-
plexiteit van het probleem in beeld brengen, et cetera. Op die manier probeer je het

dan verder te brengen. Dus geen `U vraagt, wij draaien'. Zo simpel is het niet."
"Wat heb je aan opinieonderzoek direct ten behoeve van beleid. Heel erg weinig...
Als ik vraag "Vindt u dat er zwaarder gestraft moet worden." Wat is de zin van het

antwoord op die vraag als zodanig? Dan vindt 700~o dat er zwaarder moet worden ge-
straft. OK, en wat dan nog? Is dat een reden om het te doen? [... ] Er wordt in opinie-
onderzoek zoveel aan de orde gesteld, maar betekent dat dat het publiek deskundig
is op dat terrein? [... ] Het is jouw taak als beleidsmaker om als er een probleem is te

bedenken op welke manieren je op dat probleem kan reageren, en dat kan je dan aan

de politiek voorleggen die daarover te besluiten heeft. Daar heeft het publiek als zo-

danig niks mee te maken. Die mogen zich eens in de vier jaar in een groot opinieon-

derzoek uitspreken of de politici het goed doen. Voor mij is publieke opinie-

onderzoek dus interessant om te weten welke problemen er worden gepercipieerd,

hoe ze worden gepercipieerd, en je kunt het ook nog gebruiken voor hoe wordt aan-

gekeken tegen de oplossing die gekozen wordt. Maar het kiezen van de oplossing is

aan de politiek. Wij als beleidsmaker horen ze daarbij te helpen, en dat behoren we

vooral op basis van inhoudelijke kennis te doen, van probleemanalyse etcetera. In

die zin ben ik gewoon een technocraat."
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Toch is een enkeling minder somber over het oordeelsvermogen van burgers:

"Ik vind zelf dat het volk niet gek is, ze geven heel goede antwoorden. [.. .] ik sta al-
tijd verrast van het realisme van de bevollcing, het is echt niet onzinnig."

Ten vijfde, een laatste belangrijke reden voor de geringe beleidsimpact is dat de
drijvende kracht achter de beleidsontwikkeling in de politiek-bestuurlijke dyna-
miek ligt, en niet in dit soort empirisch onderzoek.

"De minister is toch meer gefixeerd op de politiek en niet op het publiek."

"Het is belangrijker wat het parlement denkt dan wat de gewone mensen denken.

Maar wij zien het ook zo dat het parlement weer een afspiegeling is van de maat-

schappij."
"Beleid komt ook tot stand door impulsen van buiten: de organisaties, het bestuur-

lijke circuit, dat is veel belangrijker dan onderzoeken. Er wordt al jaren naar ge-

streefd beleid te onderbouwen met resultaten van onderzoeken. [...] Als uit het

onderzoek komt dat de burger zich onveilig voelt, wordt daar niets aan gedaan,

maar als bestuurders van de Raad gaan klagen bij de minister ofhet staat met grote

koppen in de krant, dan wordt er pas wat aan gedaan."
"Als Donner heel duidelijk een mening heeft over een bepaald onderwerp, vinden
velen het onnodig om daar in de JIM nog een vraag over te stellen."
"Wat ik graag zou willen, is dat ook de politiek bij wijze van spreken zeer systema-

tisch het onderwijsverslag, de Onderwijsmeter, rapportages van het sociaal cultureel
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planbureau.... al is het maar eens per jaar de gelegenheid nemen om daar echt eens
goed over te praten, en vervolgens ook te kijken of die punten goed in de beleids-
agenda zitten. Maar het wordt allemaal zo opgeknipt in deeldossiertjes, het echte
overzicht ontbreekt."

Dit weerspiegelt zich in de interne procedures:

"Je wordt pas gewaardeerd als je op het juiste moment je nota in de juiste lijnen af
hebt. Ze oriënteren zich hier meer op de Kamer en de minister dan op de burger.
Het is belangrijk dat de minister niet met zijn mond vol tanden in de Kamer staat.
Daar gaat het eigenlijk allemaal om."
"Toen ik een keer een presentatie van de Onderwijsmeter kreeg, dacht ik "Wat hier
staat is zinvol, dat moeten we gebruiken, daar moeten we wat mee." Maar dat is toen
niet gebeurd. Een reden hiervan is dat ik het zelf niet heb opgepikt. Dat heeft te ma-
ken met de werkdruk, ik ben er niet aan toegekomen [... ] De informatievoorziening
over onderzoek is hier wegbezuinigd, en zelfs toen die er wel was, werd er niet ge-
vraagd in hoeverre je in je beleidsvorming concreet rekening had gehouden met die
gegevens. [... ] Het zijn de reguliere gesprekspartners die je hebt, daarmee ga je be-
leid maken, en dan maak je een mooi verhaal voor de kamer ofde minister. Er wordt
niet gevraagd in hoeverre dat nu empirisch is gefundeerd [...] Het is een combinatie
van weinig tijd en er niet op afgerekend worden."
"Het hangt er los bij, het zit niet in een systeem, is geen onderdeel van de beleids-
cyclus. Het is net als een krantenbericht."
"Het is niet evident wat je met de JIM kan. Het leidt niet automatisch van A naar B,
je moet A naar B min of ineer zelf construeren. Het vergt inspanning. Er is geen di-
recte pay-off, geen directe beloning. Eigenlijk zou de JIM in een structureel pro-
gramma moeten zitten waarbij er een soort managementstreven is om meer aan-
sluiting te hebben bij wat er in de maatschappij leeft, en je daar rekenschap van te
geven. Maar het is niet zo dat het management daar op stuurt, en daarom hangt de
JIM een beetje los."

c Indirecte beleidsrelevantie
De JIM en de Onderwijsmeter hebben dus geen rechtstreekse invloed op het be-
leid. Toch zijn de resultaten volgens de meesten niet geheel zonder waarde. Ten
eerste zegt een aantal respondenten dat het, hoewel het dan misschien slechts klei-
ne snippertjes aan informatie betreft, toch weer een nuttig bouwsteentje is in hun
totale beeld van de werkelijkheid. Het is een schakeltje in een netwerk van weder-
zijdse validering van gegevens en veronderstellingen, en ook een check op het
eigen beeld van de beleidswerkelijkheid. Deze opmerking wordt met name door
OCW-ers gemaakt. In die zin heeft het onderzoek volgens de respondenten moge-
lijk wel een indirecte invloed op het beleid. Voorts verwacht men dat als uit de
meetinstrumenten plotseling verontrustende cijfers zouden komen over belang-
rijke onderwerpen, dat een signaal zou zijn dat de aanzet kan vormen tot een be-
leidswijziging. In de praktijk is dit overigens nog niet voorgekomen.
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"Mijn eerste reactie: ik vind de JIM handig, het houdt je alert en het bevestigt je."
"De onderwijsmeter is ook een bevestiging dat we de goede thema's op de agenda
hebben staan. Het is een check."
"De Onderwijsmeter geeft nu niet direct de doorslag, maar het feit dat in een aantal
onderzoeken dit soort gegevens oprijzen, zowel uit de onderwijsmeter als uit de rap-
porten van het Sociaal en Cultureel Planbureau als bij anderen, dat heeft wel in-
vloed. Als dat niet zo zou zijn, ben ik ervan overtuigd dat dit beleid niet op die ma-
nier ter discussie zou worden gesteld. Het sterkt mij in de overtuiging dat we deze
kant opmoeten."
"De Onderwijsmeter is voor mij een wezenlijk element in de totale puzzel."
"Ikvind de monítor heel relevant. Stel dat we opeens een daling in het vertrouwen in
de rechtspraak zouden zien. Dan moeten we daarover onmiddellijk om de tafel gaan
zitten. Rechtspraak kan dat niet hebben. We hebben nog niet van die hele scherpe
wisselingen gezien, dus we hebben nog niet iets hoeven doen."

Ten tweede zeggen sommige geïnterviewden bij Justitie dat de monitor de mensen
dwingt zich te vergewissen van hun omgeving, een omgevingsgerichte houding sti-
muleert. In die zin heeft het instrument ook een metaboodschap.

"Ik merk dat ik me er wel iets gelegen aan laat liggen. Je bent je ervan bewust dat je
werkt voor de politiek, voor bewindslieden, je bent je er ook wel van bewust dat je
het uiteindelijk doet in belang van de samenleving."
"Voordeel is dat het beleidsmedewerkers dwingt tot externe oriëntatie. Die beleids-
medewerkers vinden het heel moeilijk om een vraag te bedenken omdat ze die niet
kunnen formuleren in termen van de burgers. Maar je moet bij beleid uitgaan van
wat erverandert voor de burger. AIs dat niks is, waar ben je dan mee bezig? [... ] Met
medewerkers doen we wel eens `raden wat de antwoorden zijn'."
"Als je mij in mijn hart kijkt is het doel toch ook om een soort zelfreinigend mecha-
nisme binnen de organisatie te organiseren. Ministeries zijn heel goed in het maken
van eigen verhalen en het ontkennen van een aantal werkelijkheden. En op aanna-
mes en beelden je werk baseren. De JIM, maar ook media-analyses vind ik belang-
rijk onderdeel in het streven je beide benen op de grond te houden en niet binnen
het ministerie in je eigen wereld te gaan leven. De JIM en andere monitoren zijn
kleine instrumentjes om te proberen dat te voorkomen."

d Gebruik voor communicatie
Bij beide departementen is men van mening dat de praktische relevantie van de re-
sultaten in eerste instantie de communicatie betreft. AIs uit de monitor blijkt dat
burgers geen juist beeld hebben van het beleid of dat daarvoor weinig draagvlak
bestaat, zou dit aanleiding moeten zijn tot voorlichtingsacties. Deze opmerking
wordt overigens vaker gemaakt bij Justitie dan bij OCW.

"Ik geloof in de betekenis van de JIM, maar niet voor ons. Er zou meer mee moeten
kunnen, vooral in het communicatiebeleid. [... ]. Daar zie ik mogelijkheden voor de
JIM. Beleid moet je niet aanpassen omdat mensen veel dingen niet weten."
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"Als het positief is dan weet je dat je goed bezig bent, als het negatief is moet je je af-
vragen wat anders moet of dat je het beter kunt communiceren om meer draagvlak
te krijgen. Ik denk dan in eerste instantie aan communicatie."
"Vóór het terugkeerdebat in de Kamer waren de JIM-cijfers heel slecht. Men vond
het terugkeerbeleid inhumaan, onmenselijk etc. Toen heb ik gezegd: ik heb nog een
week tijd, ik wil in ieder programma zitten waar het maar kan, iedere actualiteiten-
rubriek, iedere krant, overal. Ik wil het uitleggen, uitleggen, uitleggen. Want de bur-
ger begrijpt niet wat ik aan het doen ben. Men wil een stteng doch rechtvaardig
asielbeleid, maar dan hoort terugkeer daar als integraal onderdeel bij. Ik moet het
uit gaan leggen. Ik heb dat in een week gedaan, we hebben alles echt aangepakt. Je
zag dat daarna de cijfers zijn gestegen. Hierheeft deJIM dus wel degelijk tot actie ge-
leid, en wel communicatieve actie. Die cijfers hebben me echt aanleiding gegeven
om uit te gaan leggen. Als het niet geleid had tot een breder draagvlak... ja dan had
ik een ander probleem gehad."

Daarnaast worden de cijfers nogal eens retorisch ingezet ter ondersteuning van de
beleidslijnen van het departement, bijvoorbeeld door deze in een toespraak ofeen
beleidsdocument te verwerken. Bij de OCW gebeurt dit iets vaker dan bij Justitie.
Een reden hiervoor is dat bij OCW expliciet het doel is de gegevens in het publieke
debat in te brengen, terwijl zij bij Justitie in eerste instantie zijn bedoeld voor in-
tern gebruik.

"We hebben hem twee keer gebruikt voor notities aan de Kamer over schoolgrootte.
Wat vinden ouders van de school van hun kinderen? Vervolgens gaan we dat relate-
ren aan de schoolgrootte. Dat is interessant in de discussie over schoolgrootte. Grote
scholen zijn in de beeldvorming een probleem, maar de feiten zijn heel anders."
"De resultaten zijn in de begroting een aantal keren gebruikt en in beleidsstukken
wordt het ook wel gebruikt. Als een soort tegenwicht tegen de kritiek die er op
onderwijs is. Het is natuurlijk een beetje opportunistisch gebruikvan de Onderwijs-
meter. Wanneer de resultaten niet waren uitgekomen, waren ze waarschijnlijk niet
gebruikt."
"Het is voor ons politiek interessant, omdat we daarmee dingen overtuigender kun-
nen brengen - dit is echt een probleem en men vindt echt dat de overheid daaraan te
weinig doet. Zo heb ikhet een aantal keer gebruikt in strategische stukken. Laatst bij
de kabinetsactie op het rapport van de commissie Blok. Daar lagen wij nogal in de
clinch met het Ministerie van VROM over de vraag of concentratiewijken van al-
lochtonen nu wel maatschappelijk probleem vormen of niet. VROM zegt "Nee, dat
is helemaal geen maatschappelijk probleem, maar er is wel een probleem met ach-
terstandswijken in zijn totaliteit." Wij konden met de JIM laten zien dat er wel dege-
lijk een probleem is bij de concentratiewijken, althans in de ogen van de bevollting.
Wij zijn nu met de reactie bezig en daarin wíl ikverwijzen naar de JIM."
"We hebben ooit wat met de resultaten willen doen in een notitie. Het ging toen
over het vreemdelingenbeleid, de uitgeprocedeerde asielzoekers. Er kwam uit de
JIM dat er best draagvlak voor was. Maar dat werd toen tegengehouden omdat het
geheime peilingen waren en omdat de steekproef te klein was om het representatief
te laten zijn."
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e Focusgroepen
Sinds Zooi houdt Justitie als onderdeel van de JIM ook regelmatig focusgroepen-
onderzoek. De algemene houding van de geïnterviewden ten aanzien van deze on-
derzoeksvorm varieert van `wel aardig' tot uitgesproken positief. Juist enkele men-
sen die sceptisch zijn over het kwantitatieve gedeelte van de JIM, zijn positiefover
kwalitatief onderzoek, omdat hen dat het inzicht verschaft dat zij in het kwantita-
tief onderzoek missen. De ambtenaren die dit onderzoek daadwerkelijk hebben
bijgewoond, zijn daarover altijd positief.

"Over de focusgroepen is iedereen heel enthousiast omdat het meer kleur geeft en
veel confronterender is. Mensen schrikken van hoe gewone mensen over dingen
praten. Vanuit Den Haag hebben wij allerlei veronderstellingen over de kennis van
burgers. Dat blijkt dan helemaal níet juist te zijn. Gewone mensen blijken soms veel
verstandiger met problemen om te gaan dan wij veronderstellen. Bij een focusgroep
is dat veel confronterender dan bij alle cijfertjes van kwantitatief onderzoek. De eer-
ste klap die mensen krijgen is sterker."
"Daar zijn twee medewerkers naartoe gegaan en die kwamen terug met de conclusie
dat het volk nog zo gek niet is. Dat zij goede argumentatie hebben. Een focusgroep
geeft echt goed inzicht van wat er borrelt. En toen kwamen zij tot de conclusie dat de
geest van Pim weer in de fles was."

Hiermee is overigens niet gezegd dat er veel belangstelling is voor de resultaten van
het kwalitatief onderzoek, of dat er veel mee gebeurt. Het is aardig om te weten,
maar verder wordt er niets mee gedaan.

"Ik ben met een collega geweest en toen we terugkwamen vond een andere collega
het maar onzin dat we daar allebei bij waren. Ik vond juist dat zij er ook bij had moe-
ten zijn, maar daar had ze geen tijdvooc Ikvind de kracht van kwalitatief onderzoek
dat je het kan ervaren door er bij te zitten. Ik heb in een overleg verteld wat de uit-
komsten van dat onderzoek waren maar niemand interesseert dat wat."

f De bewindslieden
Hoe staan de drie ministers van beide departementen tegenover de JIM respectie-
velijk Onderwijsmeter? Zonder uitzondering beschouwen zij het als nuttige infor-
matie die zij ook actief tot zich nemen - verslagen komen altijd met onderstrepin-
gen en opmerkingen in de kantlijn terug. Maar uiteraard is het geenszins hun enige
bron van informatie. Ook zij geven aan dat er geen sprake is van een rechtstreekse
beleidsimpact, en wijzen op de relevantie voor de communicatie.

"Maria van der Hoeven is behoorlijk enthousiast. Zij vindt de Onderwijsmeter
belangrijk. Het is natuurlijk ook een aandachtspunt van haar, die hele externe
oriëntatie. Daar past dit heel goed in. Zij vindt het zinnig en komt direct met de
vraag "wat dóen we er nu mee?" [... ] Tijdens de laatste presentatie van gegevens uit
de Onderwijsmeter bleek dat Annette Nijs dit ook heel belangrijk vond. Daarom
wilde zij ook met haar onderwerpen in de Onderwijsmeter. Die nieuwe inbreng
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hebben we niet meer met haar kunnen afronden. Mark Rutte heeft op de memo's
die we hem hebben gezonden enthousiast strepen onder zijn dingen gezet. [...] Het
is wel heel prettig dat we een positieve pers hebben van de bewindslieden."
"Ik moet weten wat de gevoelens zijn onder de mensen. [... ] Ofhet nu via dit onder-
zoek moet of via een ander middel, ik moet weten hoe er wordt gedacht over de
rechterlijke instituties, hoe er wordt gedacht over de veiligheid.... Je moet dit weten
omdat het op langere termijn wel het beleid bepaalt, en je hebt het nodig als zicht op
een bredere werkelijkheid dan die je doorgaans van dag tot dag krijgt. [...] Anders
laat je al gauw je blik bepalen door de media die op basis van incidenten een beeld
scheppen. Het is vaak bemoedigend om te zien dat ondanks die beeldvorming men-
sen toch hun gezond verstand bewaren. Het is niei zo dat op basis van dit soort re-
sultaten ik meteen mijn beleid ga veranderen, anders dan mijn voorlichtingsbeleid.
Maar ik heb ze wel nodig."
"Bij de laatste JIM rapportage hebben de twee ministers met hun exclusieve rode
pen erop gezet dat ze nu een plan van aanpak willen hebben op dit gebied, rekening
houdend met de resultaten. Het ging om het strafrecht. Uit de JIM blijkt voort-
durend dat de beeldvorming over Justitie voor een belangrijk deel wordt bepaald
door de rechtspraak in Nederland, en het beeld daarvan wordt vooral bepaald door
het strafrecht. Het imago van het strafrecht is slecht omdat men denkt dat er te lage
straffen worden gegeven. Maar dat er te laag gestraft wordt, is niet waar als je dat in-
ternationaal vergelijkt. Nederland is zo langzamerhand één van de strengst straf-
fende landen. Ook het beeld dat je in Nederland snel weer op straat staat, is niet juist.
In het buitenland is het niet ongebruikelijk dat bij nationale feestdagen groepen ge-
vangenen worden vrijgelaten, bijvoorbeeld als de koning jarig is. Dat kennen wij
niet. Als je alles op een rijtje zet, dan blijkt dat Nederland behoorlijk streng straft.
Kortom, Donners redenering is nu dat als je beter over het voetlicht krijgt dat Ne-
derland niet meer zo'n watjesland is, dat het imago van het strafrecht en dus van de
rechtspraak en dus van Justitie verbetert. Donner en de bestuursraad willen nu een
plan van aanpak. Maar het is niet alleen maar een Pavlov-reactie, men ziet ook dat
dit soort onderzoek dus interessant is."
"Ik vind het heel belangrijk om de steun voor beleid dat ik uitvoer te weten. Of nog
het grootste gedeelte van de mensen achter het beleid staat, of dat ik meer moet
communiceren, verduidelijken, uit moet leggen. Ik hou dat nauwkeurig in de gaten.
De JIM is niet mijn enige bron, ik haal dat soort informatie ook uit werkbezoeken,
burgerbrieven, de krant, maar het kan natuurlijk dat ik tijdens werkbezoeken ver-
keerde mensen tegenkom, die allemaal zeggen "U doet het geweldig". Dan komt de
JIM en dan zie ik dat maar 3o procent het met mijn beleid eens is. Als ik zie dat de
steun voor mijn beleid afneemt, zet me dat wel degelijk aan het denken. Wat moet ik
doen? Moet ik mijn boodschap anders overbrengen? Wíl ik mijn boodschappen an-
ders overbrengen? Kan ik daar misschien wat de scherpe kanten van afslijpen zon-
der de waarheid geweld aan te doen?"

g Kosten en baten
Zijn de opiniemonitoren alle tijd en energie waard? De bewindslieden stellen dui-
delijk prijs op deze informatie, maar zij hoeven natuurlijk niet al het werk te doen
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om deze te verzamelen. Bij de ambtenaren is het nogal eens moeilijk de tijd ervoor
vrij te maken en iedereen te motiveren. Enkele citaten van Justitie:

"Binnen de directie wordt de JIM meer als last dan als gemak ervaren. [... ] Het is
druk en je moet de JIM erbij doen. Ik moet op mezelf echt bevechten er energie in te
stoppen om vragen te maken enzo. [... ] Meer aandacht vanuit de DG, daar zouden
we wat aan hebben. "
"Ik heb het gevoel dat het moeizaam aan het worden is. Dat heeft te maken met het
gevoel van hoe lang gaan we dit nog doen en levert het nou echt iets op? Doen we er
iets mee, heb je er iets aan? Het heeft ook te maken met de moeizame bezetting van
de werkgroepjes. Het is moeilijk het enthousiasme erin te houden. Wie gaat zijn tijd
steken in iets waarvan niet duidelijk is dat het echt iets oplevert, waarvan je het ge-
voel hebt dat jouw directeur of DG dat belangrijk vindt."
"De JIM staat ofvalt met de kwaliteit van de monitorgroepen."

Bij OCW speelt deze problematiek veel minder. Dit hangt wellicht samen met het
feit dat zij maar eens per jaar onderzoek doen, en daarbij meer uitgaan van vaste
vragen. Bovendien komt het werk hier veel meer op de schouders van Voorlich-
ting, die veel tijd steekt in de monitor. Binnen deze directie speelde begin aoo5 de
vraag of het allemaaJ niet teveel tijd kost en gekozen moet worden voor een meer
bescheiden opzet.

4 CONCLUSIE

Het kost in de interviews soms enige moeite om een helder onderscheid te krijgen
tussen wat men wenselijk acht ten aanzien van omgevingsgerichtheid en opiníeon-
derzoek, en wat de feitelijke impact is van de JIM respectievelijk Onderwijsmeter
op de werkzaamheden van de respondenten. De laatste jaren is de aandacht voor
`externe oriëntatie', `omgevingsbewustzijn' en 'van buiten naar binnen redeneren'
bij deze en andere departementen sterk toegenomen. Er is brede consensus over de
wenselijkheid hiervan. Bij een aantal gesprekspartners moest dan ook door een
muur van mooie woorden over het grote belang van externe gerichtheid en
responsiviteit worden heen gebroken, voordat geconstateerd kon worden dat zij
met de JIMIOnderwijsmeter feitelijk weinig doen. Dit duidt overigens allerminst
op hypocrisie. Deze discrepantie kan voortkomen uit bijvoorbeeld twijfels over de
kwaliteit van de onderzoeksgegevens, of uit de omstandigheid dat de ambtelijke
c.q. politieke omgeving hierin niet altijd even behulpzaam en stimulerend is.

Het algemene beeld dat uit de gesprekken oprijst, is dat van moeizaam ploete-
ren om een instrument dat in wezen (nog) een perifere rol speelt in het departe-
ment toch ingang te doen vinden en te verankeren in de interne processen. Duide-
lijk is dat noch bij OCW noch bij Justitie het instrument directe beleidsimpact
heeft. Ook al betreffen deze casebeschrijvingen slechts kwalitatief onderzoek, over
deze uitkomst kan geen twijfel bestaan. Er zijn vijf redenen geïdentificeerd waar-
om de monitoren geen directe beleidsinvloed hebben:
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~ primaire beleidsdoelgroep. Voor wie beleid maakt voor bijvoorbeeld de straf-
keten ofhet lerarenbeleid, zijn burgers geen primaire doelgroep;

~ kwaliteit informatie. Voor werkelijke beleidsvorming acht men de gegevens te
oppervlakkig en fragmentarisch. Zij kunnen hooguit een signalerende functie
hebben. Sommigen betwijfelen de validiteit, betrouwbaarheid en representa-
tiviteit;

~ alternatieve informatiebronnen. Men hecht meer belang aan informatie uit
andere bronnen, die beter is toegesneden op de informatiebehoefte. Ge-
noemd worden bijvoorbeeld het SCP, de koerstrajecten in het onderwijs en
allerhande meer specifiek op de beleidskwestie toegesneden (monitor)onder-
zoeken;

~ taakverdeling democratie. De consensus is dat men niet zondermeer moet
doen wat burgers zeggen in enquêtes. Zij missen over het algemeen de kennis
en informatie om een beleidsterrein echt goed te overzien en integrale afwe-
gingen te maken.

~ politiek-bestuurlijke dynamiek. Het beleidsvormingsproces wordt gedreven
door wat er in het politiek-bestuurlijke circuit gebeurt, niet door de resultaten
van dit soort opinieonderzoek. De interne processen en incentives zijn hier-
van een afspiegeling. De onderzoeken staan buiten deze dynamiek en vormen
geen onderdeel van de beleidscyclus.

In dit laatste beeld past ook dat in reactie op bijvoorbeeld een presentatie van resul-
taten of een jaarrapport soms wordt gevraagd `wat hiermee nu te doen', of wordt
besloten tot het schrijven van een `plan van aanpak', maar dat deze initiatieven ver-
volgens doodbloeden. Dit soort acties zijn niet verweven met de - min ofineer - ge-
structureerde en geïnstitutionaliseerde interne processen. Daardoor vallen zij al
gauw tussen wal en schip en kan de aandacht makkelíjk verslappen. Een deel der
geïnterviewden antwoordt desgevraagd dat ze de JIM respectievelijk de Onderwijs-
meter niet zouden missen als die er niet waren, of antwoorden dat ze dat weliswaar
jammer zouden vinden maar dat het voor het werk geen verschil zou maken.

Toch vinden veel geïnterviewden het goed dat deze instrumenten er zijn. On-
der hen de drie ministers. Hiervoor worden ten eerste inhoudelijke argumenten
gegeven. De onderzoeken leveren puzzelstukjes informatie die, hoe gering soms
ook in betekenis, bijdragen aan het totale beeld dat men heeft van de (beleids)wer-
kelijkheid. Er is ook sprake van een wederzijdse validering van de gegevens uit de
JIMIOnderwijsmeter en andere informatiebronnen. Daardoor krijgt men per sal-
do meer zekerheid dat men op de goede weg zit. Voorts kan het onderzoek signa-
lerend werken. Als uit het opinieonderzoek blijkt dat er in het geheel geen draag-
vlak is voor het beleid dat het departement voorstaat, is dit relevant voor het
voorlichtingsbeleid en zou het uiteindelijk ook kunnen leiden tot inhoudelijke be-
zinning. Stel dat bijvoorbeeld plots een sterke verandering intreedt in de gemeten
trends, bijvoorbeeld afnemend vertrouwen in de rechtspraak, dan zou men zeker
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om de tafel gaan zitten om te kijken wat hier aan de hand is en wat beleidsmatig ge-
daan moet worden. Overigens heeft geen van beide instrumenten tot nu toe tot een
dergelijke inhoudelijke bezinning aanleiding gegeven. Een tweede reden waarom
men het toch waardeert dat de instrumenten er zijn, is dat men het in algemene zin
nuttig vindt dat de ministeries zich vergewissen van wat er in de omgeving speelt
en leeft. Alleen al het bestaan en het regelmatig terugkeren van de metingen, doet
iedereen er weer aan herinneren `voor wie men het uiteindelijk allemaal doet'. Het
stimuleert sommigen tot reflectie over wat beleid nu eigenlijk concreet voor de
burgers betekent.

Het praktische gebruik van de resultaten beperkt zich vooralsnog tot de com-
municatie. Veel respondenten achten de resultaten in eerste instantie relevant voor
het voorlichtingsbeleid. Negatieve scores wijzen op de noodzaak van `beter uitleg-
gen'. ( Wat uiteraard bijdraagt tot deze perceptie is het feit dat de directies Voorlich-
ting optreden als projectverantwoordelijke.) Voorts worden cijfers zo nu en dan re-
torisch ingezet als argument voor een bepaalde beleidslijn. Dit is overigens sterker
het geval bij OCW, waar de resultaten daadwerkelijk zo nu en dan worden aange-
haald in de externe communicatie en beleidsmatige publicaties, dan bij Justitie waar
de resultaten hooguit incidenteel in een speech ofartikel opduiken.

Concluderend, op de vraag wat de relevantie is van deze instrumenten voor de
beleidsvorming, luidt het antwoord dat zij geen rechtstreekse beleidsrelevantie
hebben, maar wel functioneren als een vorm van interne contextsturing. De on-
derzoeksresultaten hebben een - bescheiden - invloed op het beeld van de omge-
ving waarop beleid wordt gebaseerd en toegesneden, en stimuleren - in beschei-
den mate - de interne reflectie. Tot slot zij opgemerkt dat bovenstaande is
gebaseerd op onderzoek naar de situatie in aoo4 en de eerste helft van aoo5. Bij bei-
de departementen is de situatie niet statisch maar in ontwikkeling. Vanwege de
perifere positie en vooralsnog geringe beleidsbetekenis van de monitor, is het
voortbestaan en het gebruik ervan sterk afhankelijk van het enthousiasme en de
inzet van de betrokken ambtenaren, in het bijzonder de verantwoordelijke direc-
ties Voorlichting. Het is in eerste instantie hun geloof in het instrument, dat niet
geheel vrij is van enig professioneel idealisme, dat de zaak in de lucht houdt.



Hoofdstuk iz:

De Belevingsmonitor

In februari Zoo3 voert het kabinet Balkenende II voor het eerst de zogenaamde
Belevingsmonitor uit. Dit is een maandelijkse peiling onder een representatieve steek-
proef van burgers naar hun beleving, wensen en voorkeuren ten aanzien van maat-
schappelijke problemen en politieke issues. Ruim een half jaar later wordt de monitor
in de ministerraad geëvalueerd. Na enige discussie wordtbesloten ermee door te gaan,
maar wel in gewijzigde vorm. Het is een besluit dat niet onopgemerkt is gebleven, blij-
kens onderstaande opiniebijdrage uit de Vollcskrant van 7 december zoo3:

KABINET HEEFT LUISTEREN WEER SNEL AFGELEERD

Het leek zo mooi, eind zoo2. Balkenende ging het met zijn ploeg allemaal heel anders
doen. De kloof tussen burger en politiek moest worden gedicht, en wel zo snel moge-
lijk. De les van Pim Fortuyn was dat de politiek beter moest luisteren naar de burger.
En - toevallig of niet - er lag nog een advies van de Commissie toekomst overheids-
communicatie om periodiek onderzoek te doen naar de beleving van de burger. Kon
het mooier? De veel geroemde `belevingsmonitor' werd geboren. Nu, elf maanden la-
ter wordt diezelfde belevingsmonitor alweer de nek omgedraaid. De reden: de gemeten
`beleving' onder burgers was zo negatief dat het kabinet het niet langer aan kon horen.

Tsja, wat doe je als blijkt dat jouwoptreden als bestuurder slecht valt onder de bur-

gers? Je zou kunnen overwegen om je beleid bij te stellen. Ofje kunt investeren in goe-

de communicatie met de burger, zodat die beter begrijpt waarom je de dingen doet

zoals je ze doet. Niet dit kabinet echter: Krijgen we niet de gewenste positieve feed-

back? Noudan veranderen we toch gewoon de onderzoeksmethodiek. Zijnwevan het

gezeur af.
Op 7 november kondigt het kabinet aan de belevingsmonitor `aan te scherpen'. Dat

bestaat er ondermeer uit dat de burgers voortaan alleen nog bevraagd zullen worden

op `politiek relevante' thema's. Dat betekent zoveel als `thema's diede politiek belang-
rijk vindt'. Maar dat was nou toch juist niet de bedoeling? We wilden toch allemaal

dat de politiek zich meer ging richten op zaken die de burger bezighield? Het lijkt er

verdacht veel op dat het zachte pluche van de regeringszetel deze ambitie weer snel

heeft gesmoord.
Was het dan zo erg die resultaten van de belevingsmonitor? Ja, het was echt erg. Kijk

maar op www.regering.nl. In de laatste peiling, gehouden in september, scoorde de re-

gering op alle gemeten punten slechter dan ooit. En in de hele periode daarvoor had

het kabinet sowieso nog op geen enkel punt een voldoende gescoord in de visie van de

achthonderd respondenten. Waren het dan misschien vreemde thema's die aan de

orde werden gesteld? Nee hoor, want die kwamen rechtstreeks uit de eigen plannen
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van de beide Balkenende-kabinetten. Zorg en welzijn, normen en waarden, veiligheid
en ga zo maar door.

De realiteit is dat de gemiddelde Nederlander het kabinetsbeleid als slecht tot zeer
slecht beoordeelt. Ofdat leidt tot een verrassende verkiezingsuitslag over drie jaar? De
tijd zaJ het leren. Wat in ieder geval zeker is, is dat de door Fortuyn gemobiliseerde a-
politieke kiezers (en dat zijn er nogal wat) inmiddels weer net zo ver van Den Haag
zijn vervreemd als voorheen. De macht is weer terug waar hij was. Den Haag kan rus-
tig gaan slapen.

Michiel koorenhof
De auteur is senior comrrtunicntiendviseur
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Is deze kritiek terecht? De komende pagina's zullen hierover wellicht meer duidelijk-
heid geven. Dit hoofdstuk gaat over de Belevingsmonitor, nader bepaald over de eer-
ste fase van dat project. Deze liep vanaf het aantreden van het eerste kabinet Ballce-
nende tot aan het bovengenoemde besluit in de ministerraad van 7 november aoo3.
Daarmee startte de tweede fase. Deze is op het moment van schrijven nog niet for-
meel afgesloten. Ik concentreer me in dit hoofdstuk op de eerste fase, omdat die het
meest interessant is. Dit was de fase waarin het instrument vorm moest krijgen en ie-
dere nieuwe aflevering werd besproken in de ministerraad. In de tweede fase werd
het instrument weliswaar op een aantal punten verbeterd, maar de opzet werd niet
wezenlijk veranderd. De resultaten werden niet meer ingebracht in de reguliere ver-
gaderingen van de Ministerraad. Wat na afsluiting van de tweede fase is gebeurd, kon
niet meer worden meegenomen in dit proefschrift. Anders dan voor het vorige
hoofdstuk, heb ik voor deze case geen `officiële' interviews gehouden met betrokken
ambtenaren of bewindslieden. Ik heb mij in hoofdzaak gebaseerd op schriftelijke
stukken en E-mails. Wel heb ik met een aantal betrokkenen één of ineer achter-
grondgesprekken gevoerd.' Voorts is dit hoofdstuk voor commentaar en correctie
voorgelegd aan enkele hoofdrolspelers. De opbouw van het hoofdstuk is als volgt: de
eerste paragraaf gaat over het ontstaan van de Belevingsmonitor. Paragraaf 2 en 3 be-
schrijven doelstelling, rolverdeling, opzet en resultaten van de Belevingsmonitor.
Paragraaf 4 beschrijft de evaluatie van de monitor ten behoeve van de besluitvor-
ming in hetkabinet. In de lange vijfde paragraaftenslotte bespreek en beoordeel ik de
monitor aan de hand van de inzichten uit de voorgaande theoretische hoofdstukken.

t. In casu: Henk Brons (plaatsvervangend DG van de RVD en voorzitter van de Voorlichtings-
raad), Dirk Jan den Boer, (voormalig onderzoeksadviseur bij de directie Publiek en Communicatie
bij de RVD), Jan Ormel en Hanne Bikker (voormalig afdelingshoofd resp. voormalig onderzoeks-
adviseur bij de directie Voorlichting van het Ministerie van BZK), Nicole Hack (onderzoeksadvi-
seur bij de directie Voorlichting van OCW ), Robert Wester (directeur Voorlichting van het Minis-
terie van VenW), Maarten van Rooij (plaatsvervangend directeur Voorlichting bij het Ministerie
van Justitie) en Paul Dekker (onderzoeker bij het SCP). Ook is in sommige interviews ten behoeve
van het vorige hoofdstuk de Belevingsmonitor zijdelings ter sprake gekomen.
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1 ONTSTAAN

Hoe is de Belevingsmonitor ontstaan? Het idee voor een dergelijke monitor duikt

vrij plotseling in de stukken op, namelijk als voorstel in het Actieprogramma Elek-

tronische Overheid dat de demissionair minister-president op z4 mei zooa aan de

Tweede Kamer aanbiedt. Dit actieprogramma is een vervolg op het advies van de
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie van z7 augustus aooi (commissie
Wallage) en de kabinetsreactie op dit advies van z2 november zooi.2 Doel van het

nieuwe instrument is inzicht te verkrijgen "in de manier, waarop de burger het be-

leid van de overheid beleeft en hoe hijlzij bij het overheidsbeleid wenst te worden

betrokken." De veronderstelling is dat "de effectiviteit van het overheidshandelen
kan worden vergroot als met behulp van periodiek onderzoek inzichtelijk kan
worden gemaakt hoe de burgers aan de hand van hun perceptie van maatschappe-
lijke problemen, kennis en verwachtingen van oplossingen het handelen van de
overheid waarnemen en waarderen. .."3 In de stukken die nadien over de
Belevingsmonitor worden gepubliceerd, wordt regelmatig verwezen naar de com-

missie Wallage. Bij de openbaarmaking van de eerste aflevering van de monitor

schrijft de regering bijvoorbeeld op haar website dat de monitor een besluit is

"naar aanleiding van de observatie door de adviescommissie Toekomst Over-
heidscommunicatie dat steeds meer burgers een afstand tot de overheid beleven."4

In het voorjaar van aoo5 is de verbinding met de commissie Wallage nog directer

geworden. Nu staat op de site van de regering dat "[d]e Commissie Toekomst
Overheidscommunicatie [... ] het kabinet in aooi [adviseerde] om een belevings-
monitor te starten. In mei aooz heeft het kabinet de aanbeveling overgenomen en

opgenomen in het Actieprogramma Overheids-communicatie."5
De koppeling die wordt gelegd tussen de commissie Wallage en de monitor is

niet helemaal correct. Weliswaar bevat zijn rapport inderdaad analyses die argu-

ment kunnen zijn voor een dergelijke monitor ("In de huidige samenleving is [... ]

het consulteren van de burger onmisbaar geworden - waarbij de burger er vanuit

mag gaan dat er ook naar zijn mening wordt geluisterd."6), maar Wallage's aanbe-

velingen gaan richting interactieve beleidsvorming. Hij pleit voor interactief de-

mocratisch leiderschap. "Dit is een bestuursstijl waarbij gekozen politici zowel ac-

tief de interactie met de samenleving zoeken, als daarbij richtinggevend
leiderschap tonen. Onder interactie verstaat de Commissie niet dat de overheid

beleid voorbereidt, vaststelt en evalueert en daarbij de burger beperkte mogelijk-

heden van inbreng biedt en evenmin "de burger vraagt, wij draaien", waarbij de

z. Kamerstuk z6387, nr. tz.
3. Kamerstuk z6387, nr. i5, p. iz.
4. Factsheet Belevingsmonitor Rijksoverheid februari zoo3, http:llwww.regering.nUImagesl

factsheetbelmon-tcm4z-i5t 6z. pdf.
5. httpa~www.regering.nllactueeUdossieroverzichtl4z-i5i65.jsp.
6. Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, p. 34.
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overheid slechts een gewogen gemiddelde van de maatschappelijke opvattingen in
beleid vastlegt."~ Het advies van de Voorlichtingsraad naar aanleiding van het rap-
port Wallage bevat wél een zinsnede die beschouwd zou kunnen worden als
`intentieverklaring' tot een eventuele monitor. De raad beveelt aan dat "het be-
staande tracking- en Postbus 5r imago-onderzoek wordt uitgebreid ten behoeve
van het continue monitoren van maatschappelijke trends en ontwikkelingen, be-
reikbaarheid en responsiviteit."" Echter, in de daarna verschijnende kabinetsreac-
tie op het advies Wallage wordt niet gesproken over een publieksmonitor, en dat
gebeurt evenmin in het daaropvolgende kamerdebat over rapport en kabinetsre-
actie. Enige jaren later toont Wallage zich tegenover het blad Comma verbaasd dat
ter legitimering van de Belevingsmonitor zijn rapport wordt aangehaald. "Als
Commissie hebben we zoiets nooit voorgesteld en kan ook nooit in de plaats ko-
men van een inhoudelijke dialoog."9 De vraag is dus waarom plots de Belevings-
monitor aan het Wallage-pakket van maatregelen wordt toegevoegd. De volgende
redenen worden door meerdere betrokkenen genoemd.

~ Goede ervaringen met de `voorloper' van de Belevingsmonitor, in casu de
veiligheidsmonitor (zie hoofdstuk 4). Dit was een regelmatige opiniepeiling
die het kabinet kort na de aanslagen van ri september aooi begon af te nemen.
Men wilde zo de vinger aan de pols houden ten aanzien van onveiligheidsge-
voelens onder de bevolking. De veiligheidsmonitor was een gezamenlijk pro-
ject van enkele departementen. De wekelijkse rapportages uit de veiligheids-
monitor werden in een ambtelijke crisisstaf besproken en voorzien van
aanbeveling doorgestuurd naar de Ministerraad, en ook daar besproken. De
goede ervaring met deze monitor riep de vraag op of de rijksoverheid niet ei-
genlijk een continu monitoring-instrument moest hebben.

~`De schrik na Fortuyn'. De politiek voelde zich overvallen door de `burgerop-
stand' van aooa, die voor het eerst nadrukkelijk zichtbaar werd met Fortuyns
grote verkiezingszege in Rotterdam op 6 maart aooz. Vooral bij het Ministerie
van AZ ontstond de wens niet nóg een keer op een dergelijke manier te wor-
den verrast. Mede naar aanleiding van deze gebeurtenissen vroeg de Voor-
lichtingsraad aan Frits Spangenberg, directeur van bureau Motivaction, voor
de raad een presentatie te geven van zijn leefstijl-onderzoek. Motivaction had
ten behoeve van het rapport van Wallage reeds onderzoek gedaan naar
burgerschapsstijlen in Nederland (zie hoofdstuk 5), en Spangenberg cum suis
claimden dat zij op grond van hun onderzoek de `opstand' hadden zien aan-

7. Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, p. 46.
8. Advies Voorlichtingsraad inzake het rapport "In dienst van de democratie" van de Commissie
Toekomst Overheidscommunicatie, september zooi, p.i3.
9. Commissie Toekomst Overheidscommunicatie p. n.
io. Zie ook de Motivaction-SCP controverse in hoofdstuk io.
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komen (zie ook het krantenartikel in hoofdstuk io).'o Bij de aanwezigen ont-
stond het gevoel dat de overheid ook een dergelijk instrument zou moeten
hebben. Men wilde zelf kunnen begrijpen wat er leeft;

~ E~ciency. Een groeiend aantal departementen wilde monitoring-instrumen-
ten ontwikkelen of was daar reeds mee bezig. Als er één centrale monitor zou
zijn, dan zou niet ieder departement zijn eigen monitor hoeven te beginnen
en kon men profiteren van het schaalvoordeel.

A1 met al zou men kunnen concluderen dat monitoring een instrument was dat in
voorlichtingskringen reeds in de lucht hing, en door de Fortuyn-revolte een krach-
tige en beslissende impuls kreeg.

2 DOELSTELLING EN ROLVERDELING

In het selectiedocument voor de Europese aanbesteding van de monitor wordt
belangstellende bureaus de volgende doelstellingen meegegeven:

De doelstelling van de belevingsmonitor is het krijgen van inzicht in de manier

waarop de burger maatschappelijke problemen en het beleidvan de overheid beleeft

en hoe hijlzij bij het overheidsbeleid wenst te worden betrokken. Deze doelstelling is

uitgewerkt naar een aantal deelvragen:
~ Inzicht krijgen in welke maatschappelijke problemen gepercipieerd worden door

de burger en hun relatieve belang;
~ Inzicht krijgen in de kennis, verwachtingen en evaluatie van de voorgestelde

oplossingen (of het ontbreken daarvan) door de burger;
~ In relatie tot het bovenstaande inzicht krijgen in de waardering voor het handelen

van de overheid;
~ Inzicht krijgen in of en hoe de burger betrokken wil zijn bij de vorming van beleid

op deze terreinen.
Dit betekent dat het onderzoek zowel inventariserend (wat leeft er onder de bevol-

king en in welke mate wil de burger betrokken zijn bij deze onderwerpen?) als toet-

send van karakter is (hoe doet de overheid het in de perceptie van de burger?)."

De minister-president schrijft in één van de eerste dagen na zijn installatie aan het
parlement:

Eén van de belangrijkste uitdagingen waar het kabinet voor staat is het herwinnen

van het vertrouwen van grote groepen burgers. Dat begint met een open oog en oor

voor wat in de samenleving leeft. Het is belangrijk systematisch te meten en te weten

wat mensen vinden van het beleid van de overheid.
Daarom wil ik u graag informeren over een binnenkort te starten belevingsmonitor.

Dit onderzoek dient inzicht te bieden in de manier waarop verschillende groepen

li. Selectiedocument ten behoeve van de Europese aanbesteding belevingsmonítor, referentie-

nummer zoozlSiSo-n93oz, RVD zooz.
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burgers maatschappelijke problemen en het beleid van de overheid ervaren. Het
geeft ook aan hoe burgers bij het overheidsbeleid betrokken willen zijn.
De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor beleidsontwik-
keling en implementatie en voor de communicatie daarover. Het dekt alle belang-
rijke thema's van het kabinetsbeleid. Ministeries hebben de mogelijkheid met meer
specifieke onderwerpen aan te haken bij de monitor. Dit levert efficiencyvoordelen
op ten opzichte van de situatie die nu in de praktijk groeit. Bij het opstellen van de
vragenlijsten zijn de ministeries nauw betrokken.12

Eindverantwoordelijke voor de monitor is de Voorlichtingsraad (Vora, de verga-
dering van alle directeuren Voorlichting van de departementen). De voorzitter
van de Vora treedt op als projectleider, en wordt daarbij ondersteund door de di-
rectie Publiek en Communicatie van de RVD. Als uitvoerend bureau wordt de
combinatie MarketResponse~The Smart Agency geselecteerd. Voorts wordt een
begeleidingscommissie ingesteld. Deze adviseert over belangrijke stukken en be-
sluiten aangaande de monitor voordat zij aan de Vora worden voorgelegd. De be-
geleidingscommissie wordt voorgezeten door de directeur van de RVD, en bevat
als leden de voorzitter van de Vora, de SG van Financiën, het hoofd strategie van
LNV, de directeur Voorlichting van VenW, en een vertegenwoordiger van het
SCP. Op ad hoc basis schuiven ook anderen aan.

j OPZET EN RESULTATEN

De Belevingsmonitor bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. Het
kwantitatieve deel heeft de meeste aandacht gekregen, en staat mede daarom in dit
hoofdstuk centraal.

a Methode en vragen
Maandelijks wordt een representatieve steekproef van 80o Nederlanders geënquê-
teerd. Deze werden geselecteerd uit De Onderzoek Groep van MarketResponse.
Dit is een panel van ongeveer z5.ooo huishoudens met daarbinnen circa 60.000
personen. De leden van De Onderzoek Groep hebben aangegeven op regelmatige
basis mee te willen te doen aan marktonderzoek van MarketResponse. De respon-
denten kunnen naar keuze de schriftelijk-postaal of via een internetvragenlijst de
enquête invullen. Hierna staan de eerste pagina's van de vragenlijst afgedrukt (ver-
sie mei aoo3). Alle vragen worden iedere maand opnieuw gesteld, behalve die van
het - omvangrijke - onderdeel B. De inhoud hiervan varieert per aflevering. Een
korte toelichting bij de vier typen vragen die in onderdeel B worden gesteld:

iz. Brief z4 juli 2ooz. Het kabinet Balkenende werd geïnstalleerd op 2z juli zooz. Op z6 juli legde
het kabinet zijn regeringsverklaring af.
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~ Algemene onderwerpen, in de stukken ook wel aangeduid als `issues'. Welke
algemene onderwerpen aan de orde worden gesteld, verschilt per meting. Eens
per drie maanden gaan de vragen over een standaardlijst van vijftien algemene

issues, zoals `veiligheid in de samenleving', 'zorg en welzijn' en `financiën'. De
andere maanden wordt gevraagd naar een steeds wisselende selectie van meer

specifieke issues, zoals `leefbaarheid van de samenleving', `overdracht van nor-
men en waarden', toelatingsbeleid vreemdelingen' et cetera. Per issue moeten
de respondenten antwoorden of dit i) henzelf nu veel ofniet veel bezig houdt

2) dit nu van de Nederlandse regering veel of niet veel aandacht krijgt 3) men
tevreden of niet tevreden is over het regeringsbeleid ten aanzien van dit issue.
(Overigens, om de respondenten niet te zeer te belasten, bevat elke vragenlijst

een randomselectie van slechts tien issues uit de totale lijst van i5);
~`Aspecten'. Van de vijftien issues worden er in elke vragenlijst drie nader uit-

gediept. Dat wil zeggen, van deze issues wordt doorgevraagd op een vijftal as-

pecten per issue. Voor het issue `inrichting van de ruimte van Nederland' zijn
dat bijvoorbeeld aspecten als `voldoende ruimte voor woningen en bedrijfs-

terreinen' of `bereikbaarheid van nieuwe woningen en bedrijven per auto en

met openbaar vervoer'. Er wordt gevarieerd wélke blokken elke respondent
ter nadere bevraging krijgt voorgelegd. Zo kunnen toch alle i5 issues nader

worden bevraagd, zij het dat het aantal respondenten per issue dus geen 80o is
maar veel lager. Per aflevering worden dus 5 x i5 - 75 aspecten getest.

~ Gewenste richting beleid, in de stukken ook wel `just right' vragen genoemd.

Bij twee van de drie voorgelegde blokken met aspecten, krijgen de responden-
ten ook nog per aspect de vraag wat zij vinden van de richting van het rege-

ringsbeleid. Hier kunnen ze kiezen uit de alternatieven `meer prioriteit' `pre-

cies goed' en `minder prioriteit' (of een andere formulering die de gewenste
richting aangeeft). Ook hier wordt random geselecteerd, zodat in totaal ook

alle 75 aspecten op gewenste richting worden getest;
~ Na de specifieke blokken wordt in iedere aflevering de vraag gesteld `hoeveel

vertrouwen men al met al heeft in de regering'. Net als de voorgaande vragen

wordt dit gescoord op een vierpuntschaal zonder neutrale middencategorie.

In sommige afleveringen bevatte onderdeel B van de Belevingsmonitor ook nog

een aantal stellingen, maar dat gold niet voor de meimeting. Voorts bevatte de

monitor ook een aantal vaste onderdelen die hierna niet zijn afgedrukt. Deze heb-

ben te maken met de betrokkenheid van de respondent bij de politiek, en sociaal-
demografische en sociografische variabelen.
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BELEVINGSMONITOR NEDERLANDSE BEVOLKING

Periode: Mei 2003100001

Opdrachtqever. Rijksvoorlichtinqsdienst Den Haaq

De Nederlandse regering is gel'nteresseerd in wat de Nederlandse bevolking bazig houdt:
~ wat vinden de burgers belangrijke problemen?
o waar moet de regering vooral aandacht aan geven?

Elke maand wordt de meníng van de Nederlandse bevolking gemeten. De resuttaten gaan naar de regering
en de ministeries. De Balevingsmonitor is een enqulte van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Uw menina tektl

Achtereenvolgens komen da volgende onderwerpen aan de orde:
A. Uw mening over de Nedarlandse regering
B. Wat houdt u bezig?
C. Informatia en communicatie over het regeringsbeleid
D. Uw beUOkkenheid bij de poGtiek
E. Persoonsomschrijving
F. Algemene gegevens

Het invullen van de vragenlijst duurt ongevear 15 minuten.

Invulinstructies

1. Kleur inkt: Gebruik een BLAUWE of ZWARTE PEN; Uw antwoorden koman dan goed over.

2. Soorten vragen
In deze vragenlijst vindt U twee soorten vragen:
o vragen waarbij U antwoord geeR door het aankruisen van een hokje
O'open' vragen waarbij U in eigen woorden een antwoord kunt geven.

3. Aankruisen
Zet een KRUISJE IN het hokje bij UW antwoord.
Dus zo: X

4. Corrigaren
Stap 1: U kleurt het hokje dat U verkeerd heeR aangekruist volledig in.
Dus zo: -

Stap 2: Vervolgens zet U een krulsJe !n het hokje bij het Julste antwoord.

S. 'Open' vragen
Schrijf uw antwoord IN de speciaal op de vragenlijst open qelaten ruimte.

6. Op elke vraag uw antwoord
IVuis bij elke vraeg het hokje aen det HET MEEST overeenkomt met uw eigen mening.

Succes met het invullen van de vragenlijst
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A. Uw menina over de Nederlandse res~erins~

Mensen denken heel verschillend over het functioneren van de Nederlandse regering. Hieronder staat een
aantal uitspraken die kunnen weergeven hoe u hierover denkt. Geeft u door middel van een kruisje aan in
hoeverre u het met de uitspraak eens bent.

tt betekent: helemaal mee eens, - - betekent helemaal mee oneens

De Nederlandse re~ering: ti t ---
1.weet wat er in de samenteving gebeurt Q Q~~

2.is gevoelig voor wat er in de samenbving leeft ~ Q~ Q
3 sháu~dts bij haar plannen zoveel mogelijk rekening met de belangen van burgers en organi- ~~~~

4.informeert burgers en organisaties over de resuRaten van haar beleid ~ Q~ Q

5. betrekt burgers en organisaties bij de uirioering van haar beleid ~~ O~

6. bereikt de doelen die àj àch heeft gesteld
a o 0 0

7.doet het zo skcht nog niet vergebken met andere Europese landen Q~~~

8.doet wat het beste is voor het land ~~ a~

9.grijpt tijdig in wanneer iets in het land niet goed gaat ~ Q Q~

t0.beschermt de belangen van iedereen
a o 0 0
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B. Wat houdt u bezis~?

1.0 Hieronder staat een aantal a emene onderwerpen. Wift u voor elk onderwerp aangeven of:

o het uzelf nu veel (!) of niet veel (!) bezig houdt;

o het nu van de Nederlandse regering veel (~) of niet veel (!) aandacht krijgt:

o u tevreden (tt) of niet tevreden (--) bent over het regaringsbeleid op dk punt.

'~Houdt uzeHnu vsel De Nedsrlandse Bent u nu wel of ~
of niet vsel bezig: regenng geeft nu niet tevredsn over

veel of niet veel het regeringsbeleid
~~

I

aandacht aan: La.v.:

Algemane onderwerpen I I ~ ~ i ! ! ! i
- -

if 4 - -
-

1.Onderwils Q Q Q Q Q Q Q Q ~ Q Q Q I

aarheid en dienstverlening , O ~
2' v

Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~
o erheid

3.Mobilite8, verkeer en vervoer Q Q ~ Q Q Q Q Q Q Q Q ~

4.Financiën ~ Q Q ~ Q ~ Q Q Q Q Q ~ Q

S.OntwikkeNngssamenwerking Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

6. Besfijding cdminalReit ~i Q Q
~

~ Q Q Q Q Q Q Q Q Q
-

I
Integratielmmigratle

~' ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 0 ~ ~ ~(vreemdelingenbeleid)

S.Vailigheid in de samenkving Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q I

d ~-E 1uropa en eRol van Nederland in9. ~ Q ~ ~ ~ 0 ~~ ~ ~ ~ 0 ~wereld I

10.Natuuren mikeu Q Q Q Q~ Q Q Q Q Q Q Q Q
~

I

1.1. Hierboven heeft u kunnen aangevan welke onderw erpen u in het algemeen bezighouden. Zijn er nog zaken
die niet vermekl zi'n, maar die u ook in belan ri-ke mate bezi houden, dan kunt u dat hieronder aan even:
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2.0 Hiervoor zijn algemene onderwerpen aan de orde geweest. De vobende vragen gaan wat dieper in
op aen aantal van deze ondarwerpen. Het gaat om:

Blok 1 ~Onderwijs
Blok 2:BeVOUwbaarheid en dienstverlening overheid
Blok 3:Mobilíteit, verkeer en vervoer

BLOK 1: Onderwijs
Witt u voor elk onderwerp weer aangeven of:

o het uzelf nu veel (!) of niet veel (!) bezig houdt;

o het nu van de Nederlandse regering veel (~) of niet veel (!) aandacM krijgt;

a u tevreden (ti) of niet tevreden (--) bent over het regeringsbeleid op dit punt.

Vutt u de vragen onderwerp voor onderwerp in (dus van links naar rechts).

1. Beloning van leraren

2.De kwalkekvan leraren

3. Werkdruk van leraren

4,Tekort aan leraren

Kwaliteit van het onderwijs: leren
5'leerlingen de goede dingen?

Houdt uzeH nu veel De Nederlandse
o} niet veel beziq: rcqerinq qeeft nu

veel o} niet veel
aandachtaan:

aooa

0 0 ~ ~

o~ao

oooa

Bent u nu wel ot
niet tevrcden over

hetrcqerinqstxleid
t.a.v.:

a

aoo 0

aao 0
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BLOK 2: Betrouwbaarheid en dienstverlening overheid
2.1. WiR u voor elk onderwerp weer aangeven of:

O het uzeH nu veel (~) of niet veel (!) bezig houdt;

o het nu van de Nederlandse regering veel (!) of niet veal (!) aandacht krijgt;

o u tevreden (it) of niet tevreden (--) bent over het regeringsbeleid op dR punt.

Vutt u de vragen onderwerp voor onderwerp in (dus van links naar rechts).

1 Diensrierlening door de ovarheid via
internet

2. Betrouwbaarheid van ambtenaren

3. Betrouwbaarheid van de overheid

4.Service van de ambtenaren

S.Servica van de overheid

Houdt uzeM nu veel De Nederlandse I
of niet vecl bezig: regering geeft nu

~I veel of niet veel
I aandachtaan:

! ! ! ~ ~ ~ ~ ~ !

oooo~ ~aooo
oaaa~ ~oooo

f0000

ooaa

oaao

oooa

Bent u nu wel of ~
niet tevrcden over

het regeringsbeleid
t.a.v.:

.t t - -- ~

000 0

000 0
~ ~ 0 ~

~ 0 ~ ~
I

2.2. KuM u voor de volgende aspecten aangeven of het beleid van de Nederlandse regering voor u de goede kant
opgaat?

Richting

t ti-
1 Diensrierlening door de overheid via r, moef maer, ~: precies goed, -: moef minder I Q Q Qinternet

2.Betrouwbaarheid van ambtenaren r~ moet maer, ~-: pn3cies goad, -: moet minder

3. Betrouwbaarheid van de overheid r~ moet meer, ~-: precies goed, -: moet minder

4. Service van de ambtenaren r: moet meer, ~-: precies goed, -: moet minder

46i

5. Service van de overheid t moef inear. ~: pracies goed, -: moat minder Q Q Q



462 HET GEHEIM VAN DE BURGER

BLOK 3: Mobiliteit, verkeer en vervoer
WiR u voor elk onderwerp weer aangeven of:

o het uzelf nu veel (~) of niet veel (!) bezig houdt;

o het nu van de Nederlandse regering veel (~) of niet veel (!) aandacM krijgt

o u tevreden (tt) of niet tevreden (--) bent over het regeringsbeleid op dR puM.

VuR u de vragen onderwerp voor onderwerp in (dus van links naar rechts).

Geweld en agressie in tram, trein,
~ ~ bus of inetro

2.Veiligheid in het verkeer op de weg

Bent u nu wel of
niet tevrcden over
het rcgeringsbeleid

t.a.v.:

Houdt uzeH nu veel ~ De Nedertandse
of niet veel bezig: I rcgering geett nu

veel of niet veel
aandachtaan:

I

~

[ ~ I I

oooa
oaoo

Aantrekkelijkheid en kwalitait van i~ ~~ O
3'tram, bus of inetro

4 Het geregeld en op tijd rijden van
tremen

5 Files en langzaam rijdend verkeer op
snelwegen

00o a

~ 0 0 ~

0 0 0 ~

0000

~ 0 ~ 0

I~

2.3. Kunt u voor de volgende aspecten aangeven of het beleid van de Nederlandse regering voor u de goede kant
opgaat?

Geweld en agressie in tram, trein, r~ beleid moet strenger. ~: precies goed, -: beleid
~~ bus of inetro moet minder streng

Richtíng

ah -

~ 0 ~

2. Veiligheid in het verkeer op de weg ~~ beleid moet strenger, rI-: pnecies goed, -: beleid I~ ~~
moet minder streng

. .. .. . .. .. .. . . .... . . ...- .. ..... - -~. - -.
Aantrekkelijkheid en kwaliteit van r- dient meer pnoriteit te krijgen, !~ : precies goed, -: i~ Q~

3~tram, bus of inetro dient minder prionteit te knjgen

4 Het geregeki en op tijd rijden van
tremen

r: beleid moet strenger, rI- :pnecies goed, -: beleid
moet minder streng

5 Files en langzaam rijdend verkeer op r: dient meer prioriteit te krijgen, ~: precies goed, -:
snelwegen dient minder priorrteit te krijgen

~ 0 0

3 5 Alles bij elkaar genomen, hoeveel vertrouwen heeR u in de Nederlandse regering? Q~~~
ti betekent heel veel vertrouwen, -- betekent heel weinig vertrouwen
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C. Informatie en communicatie over het reaerinasbeleid

De volgende vragen gaan over de informatie, die de Nedertandse regering aan u ovar haar beleid verstrekt.
Deze informatie stett u als burger in staat met de regering mee te denken en de regering te be oordelen. De
informatie heeft betrekking op zaken als:
o de plannen die de regering maakt;
a de manier waarop de plannen worden uitgevoerd;
a de resuttaten die worden bereikt.

3.0 Hieronder volgt waer een aantal uitsprakan. Geeft u door middel van een kruisje aan in hoeverre u
het met de uitspraak eens bent.

rt betekent helemaal mae eens, -- betekent helemaal mee oneens

De Nederlandse regering: t4 t --
t.informeert mij volledig

~~~~~

Q Q Q ~

2.informeertmijtijdig

-

Q Q Q Q

3.geeft eerlijke informatie Q Q ~ 0

4. maakt het mij gemakkelijk informatie te vinden Q ~ Q Q

5.informeert mij actief over belangrijke zakan Q Q Q Q

6.doet haar best de informatie zo begrijpelijk mogeHjk te maken Q Q Q Q

7.doet haar best mij te betrekken bij het maken van haar plannen Q Q Q Q

8.staat open voor mijn ideeën Q Q Q Q

9. reageert snel op mijn vragen en commentaren Q Q Q Q

4 f Alles bij elkaar genomen, hoa tevreden bent u over de Nederlandse regering voor wat betreft
ti a - --

a~~~
de informatie en communicade over haar beleid?
ti betekent zeer tevreden, -- betekent zeer ontevreden
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b Resultaten
De vragenlijst levert een stortvloed aan resultaten op. Het is onmogelijk en ook on-
nodig al deze resultaten te noemen. Daarom hieronder slechts een representatieve
selectie. Allereerst de resultaten voor de algemene vraag naar het vertrouwen in de
regering (vraag 3.5) Het percentage Nederlanders dat hier positief antwoordt, laat
in de loop van Zoo3 een dalende tendens zien:

feb mrt apr mei juni juli sept
(enig) vertrouwen 51 44 34 36 43 41 32

De resultaten voor de issues worden in de rapportages weergegeven in grafieken
met `aandachtskloven' (zie onder). Op de verticale as staat in hoeverre een issue de
respondenten bezighoudt, op de horizontale as in hoeverre de respondenten me-
nen dat het issue de aandacht heeft van de regering. Zo is bijvoorbeeld `zorg en
welzijn' een onderwerp dat de respondenten sterker bezighoudt dan het volgens
hen aandacht van de regering krijgt. Voor `ontwikkelingssamenwerking' geldt het
omgekeerde. De omvang van het bolletje geeft aan hoe ontevreden men is over het
regeringsbeleid. Bij alle issues blijkt de groep ontevredenen groter dan de groep te-
vredenen. Het slechtst scoort `zorg en welzijn', waar 77 procent zegt ontevreden te
zijn met het regeringsbeleid. Het minst slecht scoort ontwikkelingssamenwerking,
hoewel daar toch nog altijd 64 procent ontevreden is.

1
Aandachtskloof

r
r

r
Normen en waarden ~

Economw~Nederland

N~Finanàën
~5ociale ukerheid

~obilitei verkeer en vervoer

Onderwijs

~

, .Integratie I émmigratie

Aandacht van de Nederlandse regering
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Dit negatieve beeld blijkt ook uit de vragen naar aspecten. De tabellen op de vol-
gende twee pagina's bevatten een selectie van de antwoorden. De eerste tabel bevat
resultaten uit de meimeting (zie de toelichting onder de tabel voor een leesvoor-
beeld). Het blijkt dat bij geen enkel aspect een meerderheid tevreden is met het re-
geringsbeleid, en dat in veel gevallen een forse meerderheid vindt dat de regering
hieraan `meer' moet doen. Alleen als het gaat om maatregelen die tot gevolg zou-
den hebben dat de overheid minder geld kan uitgeven, overheerst de mening dat
de regering het wel wat rustiger aan mag doen (zie de gearceerde vlakken). De
tweede tabel bevat resultaten voor enkele issues en aspecten uit de julimeting. De
meimeting was namelijk één van de drie `algemene metingen', terwijl de julime-
ting een `tussenmeting' is waarin over meer gedetailleerde issues en aspecten wer-
den gevraagd. De resultaten blijken hier minder uitgesproken dan in de algemene
meting, maar de teneur is dezelfde. A1 met al waren de resultaten geen reden voor
grote vrolijkheid. Jan Bos, secretaris van de Voorlichtingsraad: "In de zes metingen
is in totaal over 45o verschillende onderwerpen gevraagd of inen al dan niet tevre-
den was over het regeringsbeleid. Bij zeker 9o procent van de onderwerpen is een
meerderheid ontevreden. Bij welgeteld één van de 90 onderwerpen uit bijvoor-
beeld de tweede meting geeft een kleine meerderheid een voldoende voor het rege-
ringsbeleid: 58 procent vindt dat het beleid ten aanzien van het `behoud van inter-
nationale concurrentiepositie van mainports' tot tevredenheid stemt. In de 89
andere gevallen vormen de ontevreden burgers de meerderheid [...] Of nu ge-
vraagd wordt naar de staatsschuld of het reïntegratiebeleid, voor de meesten kan
de overheid weinig goed doen. En zo ging het iedere maand: steeds kreeg het kabi-
net een rapport met een groot aantal dikke onvoldoendes."1j

4 KWALITATIEF ONDERZOEK

Als onderdeel van de Belevingsmonitor is in de eerste fase ook drie keer kwalitatief
onderzoek gedaan naar specifieke thema's, te weten de betrokkenheid van burgers
bij beleidsvorming, normen en waarden, en de betrokkenheid bij Europa. Elke
ronde bestond uit vier groepsdiscussies met elk zes tot negen deelnemers. Dit kwa-
litatieve onderzoek heeft minder aandacht gekregen dan het kwantitatieve deel.
Om een indruk te geven van de uitkomsten volgen enkele resultaten van het eerste
kwalitatieve onderzoek, zoals beschreven in het onderzoeksverslag.'4 "[I]n geen
van de groepen zeggen respondenten spontaan dat ze meer betrokken willen wor-
den bij beleid of beleidsvorming, en in geen van de groepen zijn vraagtekens ge-
plaatst bij de effectiviteit of legitimiteit van het huidige systeem van volksvertegen-

i3. "De Belevingsmonitor is niet voor bange mensen", Jan Bos in Jaarboek Overheidscommuni-
catie zoo3, p.146.
i4. Zie: httpalwww.regering.nUImageslo5z3belmonkwal-tcm4z-i763z.pdf.
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ssues en aspecten juti-monitor

Inrichting van de ruimte in Yederland

Voldnende ruimte voor woningen en bedrijfsterreinen

Bereikbaarheid van nieuwe woningen en bedrijven per auto en met openbaar

Verrommeling van het landschap, bijv. door het bouwen langs snelwegen of het aanleggen van kleine

en grote bedrijventerreinen

Voldoende ruimte voor recreatie (parken, bossen, water, fietsroutes, etc.)

Nieuwe woningen en bedrijven zo veel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen bouwen (zodat het

Iandschap open blijft)

Belang van onlwikkelingssamenwerking

Hoeveelheid geld besteed aan ontwikkelingssamenwerking
De samenhang tussen ontwikkelingssamenwerking met handel- en landbouwbeleid

Overheidssteun voor ontwikkelingsorganisaties zoals NOVIB, Terre des Hommes

Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking i.v.m. de economische recessie

Voorlichting en informatie over ontwikkelingssamenwerking

C:ehddshinder cn geluid.YOVerlast door het verkeer

Geluidsoverlast en verstoring ten gevolge van verkeer op regíonale wegen en snelwegen

Geluidsoverlast of verstoring door het treinverkeer

Geluidsoverlast of verstoring door het luchtverkeer
Con[role en toezicht op geluidsnomten voor het luchrverkeer

Verstoring ten gevolge van geluid verkeer bij recreatie in natuurgebieden

Bescherming van natuurgebieden
Natuurgebieden verbinden waardoor dieren meer ruimte krijgen

Zorg voor het vuortbestaan van bedreigde dieren in Nederland

Zorg voor het voortbestaan van bedreigde planten in Nederland

Zorg voor de beschertning van bedreigde dieren in andere landen

Zorg voor de beschertning van bedreigde planten in andere landen

Efficiénte omgang van gemeenten met aanvragen ot verzoeken van btagers

Het gemak waartnee ik verzoeken en aanvragen bij de gemeente kan indienen

De snelheid van afhandeling van een verzoek of aanvraag bij de gemeente

Het begrip en de interesse van een gemeenteambtenaar voor mijn aanvraag of verzoek
De duidelijkheid over de wijze van afhandeling van een verzoek of aanvraag bij de gemeente

Een fatsoenlijke afhandeling door de gemeenten van mijn vragen en klachten

Leesw~~rer: zie vorige tabel.
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5 ERVARINGEN IN DE EERSTE FASE EN EVALUATIE

De belevingsmonitor is in de eerste fase niet vrij van kritiek gebleven, onder ande-
re van de departementen zelf. Veel van deze kritiek heeft haar weg gevonden naar
een evaluatie die de RVD heeft opgesteld voor de ministerraad, met daarin advies
over hoe verder te gaan. De evaluatie werd midden Zoo3 door de RVD zelf uitge-
voerd en werd gebaseerd op de commentaren en ervaringen die door de departe-
menten en de begeleidingscommissie werden aangeleverd.~9

a Kritiek van departementen en de begeleidingscommissie
Een eerste punt van kritiek spitst zich toe op de validiteit. Wat meet de belevings-
monitor nu eigenlijk? En wordt dat wel correct gemeten? Opvallend zijn de nega-
tieve scores.

"De negatieve resultaten van de belevingsmonitor worden voor een belangrijk deel
in de hand gewerkt door de wijze van vraagstelling (en de formulering van een aan-
tal vragen) en door de selectie van de in het onderzoek opgenomen issues en
beleidsthema's."ZO (Begeleidingscommissie)
"Door de selectie van onderwerpen (namelijk de issues die maatschappelijk een
probleem vormen) ontstaat er een erg negatief beeld over de rijksoverheid als ge-
heel. Omdat deze negatieve resultaten openbaar zijn en in de media aandacht krij-
gen, ontstaat er een zichzelf versterkend beeld. Is het niet mogelijk de Belevings-
monitor om te bouwen naar een vorm van `imago-onderzoek' waarbij alle aspecten
van het beleid van de rijksoverheid worden gemeten, ook de positief~neutrale?"21
(Financiën)
"De onvrede van burgers met de politiek (kabinet, overheid, Tweede Kamer, poli-
tieke partijen, Den Haag) kleurt hun antwoorden over de verschillende beleidson-
derwerpen. Het instrument is daardoor vooral een barometer van de politieke on-
vrede van burgers (ongeacht het beleidsterrein), in plaats van een instrument om de
opinies over beleidsterreinen te monitoren."ZZ (OCW)
"De huidige formulering om de probleembeleving te meten -`houdt het onderwerp
u bezig' - kent een aantal serieuze bezwaren. I) je kunt je veel met een onderwerp
bezighouden, terwijl je het geen probleem vindt, 2) het kan op een persoonlijk ni-
veau betrekking hebben, maar ook maatschappelijk van aard zijn, 3) het geeft teveel
ruimte aan allerlei verschillende responsmogelijkheden (gaat het om zorgen, irrita-
ties, etc. ). Ook het meten van de aandachtskloof zoals nu wordt gedaan is bezwaar-
lijk zoals nadrukkelijk is besproken tijdens de laatste zitting van de begeleidings-
commissie. Belangrijkste probleem: discrepantie tussen aandacht van de regering

19. Overigens vonden verscheidene departementen het toen eigenlijk nog te vroeg- men had nog
nauwelijks ervaring kunnen opdoen met het instrument.
zo. Brief zonder nummer van begeleidingscommissie n.a.v. haar vergadering op 13 maart zoo3
aan Vora.
2i. Mail van Ministerie van Financiën aan RVD.
zz. Brief OCW VLICIzoo3Iz5186 d.d. 4 juni 2003 aan Ministerie van AZ.
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en de aandacht van de burger hoeft helemaal geen negatief oordeel in te houden. Al-
leen bij sterke discrepanties is deze interpretatie houdbaar."~3 (VenW)

De negatieve oordelen en gebrekkige validiteit vinden deels hun oorzaak in het strak-
ke vraagstramien. Dat wordt door verschillende betrokkenen als keurslijf beschouwd.

"De vragen waarmee de `aandachtskloof' wordt vastgesteld zijn rigide en de formu-
lering van de issues en aspecten vaak weinig adequaat. Het is bijvoorbeeld evident
dat het aspect `het vergroten van de deelname van allochtonen aan vrijwilligerswerk'
deburger niet bezig houdt. Op dit aspect wordt dan ook een zeer diffuse houdingtot
uitdrukking gebracht."~ (Begeleidingscommissie)
"Het ontbreken van de `weet nietlgeen mening' categorie [...] is ons inziens toch
een bezwaar. Het probleem doet zich vooral voor als mensen geen mening hebben
over een bepaald onderwerp. Zij worden dan gedwongen te kiezen voor een nega-
tieve of positieve antwoordmogelijkheid. In discussies met beleid komt dit aan de
orde als het gaat om onderwerpen waarbij bekend is dat een kleine groep doorgaans
vrij negatieve oordelen heeft, terwijl het merendeel doorgaans neutraal oordeelt. Dit
maakt het eindresultaat van de beoordeling soms te negatief, en voor de beleidsafde-
lingen te ongeloofwaardig."ZS (VenW)
"In de opzet van de Belevingsmonitor is er voor gekozen een veelheid aan onder-
werpen te monitoren. Dit heeft tot gevolg dat het aantal vragen per onderwerp zeer
beperkt is. Er kunnen derhalve geen vragen worden opgenomen over kennis en er-
varing met het onderwerp. De resultaten zijn hierdoor moeilijk te interpreteren.
Geadviseerd wordt vragen betreffende de kennis en ervaring in de vragenlijst op te
nemen."z6 (Begeleidingscommissie)

De verschillende partijen zetten dan ook vraagtekens bij de bruikbaarheid van de
Belevingsmonitor.

"De resultaten van het onderzoek zijn te weinig specifiek voor beleid. Nader onder-
zoek zal dan ook altijd noodzakelijk zijn."Z~ (Begeleidingscommissie)
"De aansluiting van de opgenomen beleidsthema's met het hoofdlijnenakkoordlde
regeringsverklaring van het kabinet is onvoldoende. De politieke relevantie is daar-
door beperkt. Geadviseerd wordt de op te nemen beleidsonderwerpen in overleg
met de bewindslieden en de ambtelijke top opnieuw te toetsen (ook aan de hand van
de beleidsagenda's)."Zg (Begeleidingscommissie)
"Resultaten goed bruikbaar, echter vergt nog wel wat creativiteit om ermee om te
gaan, om intern te verkopen, om juiste vraagstellingen te stellen."~9(EZ)

z3. Brief Caljé, Koler en Wester (VenW) aan Bos en Arnold (RVD) d.d.16 juni zoo3.
z4. Brief begeleidingscommissie naar aanleiding van bijeenkomst z5 juni zoo3.
z5. Evaluatie belevingsmonitor VenW.
z6. Brief zonder nummer van begeleidingscommissie n.a.v. haar vergadering op i3 maart zoo3
aan Vora.
z]. Brief zonder nummer van begeleidingscommissie n.a.v. haar vergadering op 13 maart 2003
aan Vora.
28. Brief begeleidingscommissie n.a.v. haar vergadering d.d. z5 juni 2003.
z9. Mail van Ministerie van EZ aan RVD.



DE BELEVINGSMONITOR 4~1

"De wijze van vraagstelling en het gekozen meetmodel levert [.. .] in sommige geval-
len problemen op omdat de resultaten voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit leidt
ertoe dat de acceptatie van de gegevens bij de doorvertaling binnen het departement
meer problematisch is en daardoor niet tot de gewenste acties kunnen leiden."3o
(VenW)
"Het vragenstramien bij de beleidsissues en -aspecten is te star. Alleen de stellingen
in de specifieke metingen, en de `just right'-vraag bij de beleidsaspecten bieden eni-
ge ruimte om een vraagformulering toe te spitsen op de informatiebehoefre over
een bepaald onderwerp. [... ] De gebruikswaarde van de Belevingsmonitor zal waar-
schijnlijk toenemen als er trendinformatie beschikbaar komt; eenmalige uitkom-
sten zeggen nog niet zoveel. Toch zullen meestal aanvullende (onderzoeks)gegevens
nodig zijn, om afwegingen te kunnen maken over bijstelling van beleid en
communicatie. De ambities van de Belevingsmonitor moeten in dit licht worden
bijgesteld: het agendeert meer de onderwerpen waarmee je als ministerie aan de slag
moet, dan dat het hieraan richting geeft." (OCW)
"De suggestie dat "altijd" vervolgonderzoek nodig is om erachter te komen wat er
nu aan de hand is, leidt tot wrijvingen. Het is vaak intern onverkoopbaar last (on-
rust) te veroorzaken, waar je alleen uít kunt komen via nog meer onderzoek. Dat
leidt ertoe dat men zich in een situatie gemanoeuvreerd voelt waar men alleen uit
kan komen: I) Na enige tijd (maar intussen gaan die vervelende cijfers wel naar de
MR en de Tweede Kamer... dus we zijn de regie kwijt) 2) En na inzet van meer geld
(want meer onderzoek nodig ... Terwijl we moeten bezuinigen... ).3' (Jus)

De beleidsimpact van de monitor bestaat er dus uit dat het bij een aantal departe-
menten agenderend werkt. "De signaalwerking wordt door een aantal departe-
menten onderkend," aldus het verslag van het SG-Beraad van zz oktober. "Gevon-
den wordt dat de Belevingsmonitor een ordelijke manier is om signalen van de
burger naar de politieke agenda door te vertalen."3~ De monitor heeft echter ook
onbedoelde gevolgen. Het maandelijks genereren van een nieuwe lading negatieve
resultaten zonder dat duidelijk is wat daar nu op korte termijn aan gedaan kan
worden, leidt tot de kritiek dat met de belevingsmonitor `we onze eigen ellende or-
ganiseren'. De monitor heeft tot gevolg dat iedere maand opnieuw de ambtelijke
en politieke top onder de neus wordt gewreven dat de burgers nog altijd zeer onte-
vreden zijn, zonder dat uitzicht op een oplossing wordt geboden.

"De maandelijkse frequentie dreigt ook teveel de werking te krijgen van het steken
door een mug. Kan die mug niet worden verjaagd of kunnen we geen hor instal-
leren? Het is nu nog wachten op het moment dat men om een verdelgingsmiddel
vraagt. Bestuurders vinden het concluderend best als er iets geagendeerd wordt,
maar ze willen daar graag vervolgens een oplossing bij. Nu voelen ze zich vooral
steeds (ten onrechte) in de hoek gezet: wat u doet is niet goed, de burgers vinden dat

30. Evaluatie belevingsmonitor VenW.
3i. Mail M. van Rooij ( Justitie) aan M. Amold (AZ) d.d. Iz juni zoo3.
3a. Kort verslag SG-beraad zz oktober zoo3.
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u uw aandacht niet goed besteedt en zijn ontevreden over uw beleid. Binnen de top
van Justitie dreigt een stemming te ontstaan om de Belevingsmonitor "buiten de
orde te stellen" ( Justitie).33
"Steeds meer ging de vraag overheersen: wat moeten we hier nu mee? [... ] Je kreeg
over heel veel heel weinig informatie, de resultaten lieten zich moeilijk vertalen naar
concrete vervolgacties.Op den duur leidde al die loze informatie tot irritatie en ging
het als een boemerang tegen het instrument werken." ( Nicole Hack, communicatie-
adviseur bij OCW )34

Ook in het SG-Beraad van zz oktober wordt gewezen op dit aspect van organiseren
van eigen ellende. Blijkens het verslag wordt in de discussie over de monitor en de
evaluatie ondermeer de vraag gesteld: "Hoe kunnen we masochisme voorkomen
("zie ons het eens fout doen")."35 Het meest kritisch is het Ministerie van BZK.
Daar heerst grote onvrede over het instrument. Toen duidelijk werd dat er een Be-
levingsmonitor zou komen, had men de voorbereidingen voor een eigen monitor-
instrument gestaakt. Maar nu de Belevingsmonitor er eenmaal is, blijkt die totaal
niet te voldoen aan de informatiebehoefte van BZK. Men heeft grote twijfels bij va-
liditeit, betrouwbaarheid en kosten van het instrument, en acht de resultaten on-
bruikbaar. Op basis van ambtelijke advisering besluit minister De Graaf dat de
monitor dan maar helemaal stopgezet moet worden. Min ofineer per ongeluk ver-
schijnt hierover een artikel in het interne blad van BZK.

BZK WIL AF VAN BELEVINGSMONITOR

De Belevingsmonitor is in de huidige vorm geen geschikt instrument om de beleving
van de burger te peilen. Dit concludeert de ministersstaf van BZK na evaluatie van de
zeven maandelijkse metingen die dit jaar met de Belevingsmonitor zijn gehouden.

De Belevingsmonitor komt voort uit de aanbevelingen van de commissie Wallage
over een moderner communicatiebeleid van de overheid: meer luisteren naar de bur-
ger en weten wat er leeft in de samenleving. De Rijksvoorlichtingsdienst ontwikkelde
de monitor; de eerste meting was in februari zoo3. De monitor is een peiling onder
duizend mensen, die `klein Nederland' representeren.

Het periodieke onderzoek naar de beleving van de burger heeft tot nu toe alleen de
constatering opgeleverd dat het vertrouwen in de regering of de overheid laag is. Vol-
gens minister De Graafgenereert de monitor op deze manier alleen maarmeer kritiek op
de overheid. Hij is dan ook tegen voortzetting van de monitor in de huidige vorm,
daarbij gesteund door de ambtelijke top. Ook de beleidsmedewerkers en onderzoeks-
medewerkers, verenigd in de klankbord groep van BZK, zijn van mening dat de mo-
nitor geen toegevoegde waarde heeft. `De monitor is te star en te technocratisch opge-
zet', licht communicatieadviseur Hanne Bikker het standpunt van de klankbordgroep

33. Mail M. van Rooij ( Justitie) aan M. Arnold (AZ) d.d. I2 juni 2003.

34. Jaarboek Overheidscommunicatie zoo3, p. t46.
35. Kort verslag SG-beraad zz oktober zoo3.
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toe. `Het waarom en het hoe van de beleving van de burgers wordt met dit instrument
niet gemeten.' De klankbordgroep adviseerde een radicaal andere opzet van de moni-
tor: kwalitatief, afhankelijk van de behoefte per ministerie, beter aansluiten bij be-
staande monitoren, een nieuwe naam. Nu de ministersstaf van BZK de huidige moni-
tor afwijst, is deze nieuwe opzet voorlopig ook van de baan. `Je zou slimmer gebruik
moeten maken van wat er al ligt', zegt Bikker. Zo doet het Sociaal Cultureel Planbu-
reau al één of twee keer per jaar onderzoek naar de beleving van de burger. `Daar zou
je op mee kunnen liften.' Het voortbestaan van de Belevingsmonitor staat op a4 okto-
ber op de agenda van de ministerraad.

Uit: BinnensteBuiten (intern blad Ministerie van BZK),
nr. 3i, i oktober Zoo3, accentuering WLT
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In een mondelinge toelichting aan mij, vertelt de genoemde Hanne Bikker dat
BZK op zich geen bezwaar heeft tegen slechte resultaten, als deze dan maar zijn ge-
baseerd op deugdelijk onderzoek. De Belevingsmonitor vindt men echter niet va-
lide. De vragen zijn zodanig dat dit vanzelf tot een vertekening naar negatiever re-
sultaten leidt. "Dit is een zweep die we over onszelf afroepen, dat moeten we niet
willen. [. .. ] Het onderzoek deugt niet, en om dan op basis daarvan met slechte re-
sultaten jezelf om de oren te slaan, dat moet je niet willen."36

b De evaluatie
Anders dan BZK vinden de meeste departementen niet dat het instrument hele-
maal stopgezet moetworden, wel dat het moet worden verbeterd. Dit is dan ook de
strekking van de evaluatienotitie die voor het kabinet wordt opgesteld. In de con-
cept-evaluatie die de Vora op 25 september z,oo3 bespreekt, wordt wat betreft
vraagstelling en methodologie het volgende geadviseerd (in de definitieve evalua-
tie die naar de Ministerraad gaat, worden deze methodologische verbeteringsvoor-
stellen beknopt genoemd)37:

~"In de huidige formulering wordt geen onderscheid gemaakt tussen het belang

van het thema voor de burger zelf en het belang voor de Nederlandse samen-

leving als geheel. Dit onderscheid is echter wel noodzakelijk om een uitkomst

goed te kunnen interpreteren. Voorgesteld wordt om dit onderscheid aan te

brengen.
~ De aandachtsmaten werden tot op heden weergegeven voor het algemeen pu-

bliek. Dit levert een diffuus beeld op omdat niet elke burger over evenveel kennis

van een thema beschikt. Het is eveneens relevant om in kaart te brengen of de

burger persoonlijke ervaring heefr opgedaan (bijvoorbeeld als reiziger van het

36. Mondelinge toelichting door Hanne Bikker d.d. io december Zoo3.
37. Alleen het vijfde punt wordt niet genoemd maar wel in de tweede fase doorgevoerd.
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openbaar vervoer of door gebruik gemaakt te hebben van een zorginstelling).
Vaak leiden kennis en ervaring tot genuanceerdere oordelen. Voorgesteld wordt
om vragen over zowel kennis als ervaring toe te voegen.

~ Behalve de aandachtskloof wordt in de huidige monitor ookde tevredenheid over
het beleid gemeten. Ook dit onderdeel moet meer worden toegespitst. De huidige
vraagstelling kan namelijk verschillend worden geïnterpreteerd: gaat het om
(on)tevredenheid over de gemaakte beleidskeuzes of (on)tevredenheid over de
slagvaardigheid en handhaving van het beleid. Opnieuw zijn beide zaken relevant.
Daarom wordt voorgesteld om beide aspecten eacpliciet te meten.

~ Om meer inzicht te krijgen in de waardering van het communicatiebeleid van de
rijksoverheid wordt ten slotte voorgesteld om op het niveau van de issues enkele
vragen over de communicatie toe te voegen.

~ Anders dan in de huidige opzet waarin met een vierpuntschaal is gewerkt, zal de
mogelijkheid worden getest om vragen met `geen mening' te beantwoorden.
Deelnemers worden in dat geval dus niet meer `verplicht' een positiefofnegatief
standpunt in te nemen. Ook zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om
de vragen over een bepaald issue op de vragenlijst met enkele zinnen in te lei-
den."

Leverde de Belevingsmonitor nu ook bruikbare resultaten op? Dat viel tegen, zo
constateert de begeleidingscommissie in haar brief naar aanleiding van haar be-
spreking op a5 juni over de evaluatie.

"De aansluiting van de opgenomen beleidsthema's met het hoofdlijnenakkoordlde
regeringsverklaring van het kabinet is onvoldoende. De politieke relevantie is daar-
door beperkt. Geadviseerd wordt de op te nemen beleidsonderwerpen in overleg
met bewindslieden en de ambtelijke top opnieuw te toetsen (ook aan de hand van
de beleidsagenda's). Daarnaast wordt benadrukt dat er voldoende aandacht dient
te blijven voor het vaststellen van de burgeragenda. Een van de doelstellingen van
de Belevingsmonitor is immers "Den Haag" meer inzicht te geven in de publieke
agenda."38

In de definitieve evaluatie schrijft de RVD dat "in een aantal gevallen [...] de moni-
tor een handvat [bood] om het beleid of de communicatie van de overheid aan te
scherpen, maar te vaak bood het verkregen inzicht te weinig aanknopingspunten
om het overheidshandelen of de overheidscommunicatie te beïnvloeden. In dat
opzicht schiet de belevingsmonitor in zijn huidige opzet tekort."39 Men constateert
dat het instrument nog focus mist.

"De belevingsmonitor heeft betrekking op het gehele overheidsbeleid. In ieder
onderzoek kwamen maar liefst negentig onderwerpen aan de orde en in totaal zijn
45o verschillende onderwerpen onder de loep genomen, variërend van `veiligheid'

38. Brief begeleidingscommissie n.a.v. haar vergadering d.d. z5 juni aoo3.
39. Evaluatienotitie van Vora aan regering, z9 oktober 2003.
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tot de `zorg voor de bescherming van bedreigde planten in andere landen'. Dat is te-

veel van het goede gebleken. Door de enorme hoeveelheid gegevens is het moeilijk

om precies de vinger op de zere plek te leggen. Bovendien stond de onderwerpskeu-

ze los van de politieke actualiteit. Om in te kunnen spelen op politieke besluitvor-

ming en met gerichte aanbevelingen te kunnen komen, is het nodig dat meer focus

in het onderzoek wordt aangebracht, ook door de selectie van onderwerpen over de

grenzen van de departementen heen."4"

Nader bepaald wordt voorgesteld het accent voortaan sterker te leggen op het
`Hoofdlijnenakkoord' en het `Beleidsprogramma' van het kabinet:

"Het ligt voor de hand de onderwerpen van de belevingsmonitor aan deze beleids-

documenten te ontlenen. De monitor moet niet alles willen onderzoeken, maar het

accent leggen op de zaken die de komende jaren door het kabinet in gang worden ge-

zet. Dat verhoogt de bruikbaarheid van de uitkomsten, omdat deze een rol kunnen

spelen bij de invulling van het beleid. Door de onderwerpen in samenspraak met de

ambtelijke top en de bewindslieden van een departement te selecteren, kan worden

gegarandeerd dat de monitor zich ook echt richt op de politiek relevante thema's."4'

Overigens doet alle aandacht die het kwantitatieve deel van de Belevingsmonitor

heeft gekregen, haast vergeten dat er ook nog een kwalitatief deel was. Geconclu-
deerd wordt dat dit onderdeel zeer werd gewaardeerd, maar te weinig aandacht

heeft gekregen. In de evaluatie wordt geadviseerd de rol van het kwalitatief onder-
zoek te versterken. Daarnaast wordt voorgesteld de meetfrequentie te verlagen
naar eens per kwartaal om zo de werkdruk voor de departementen te verlagen. In

de Vora-vergadering van 25 september spreken alle ministeries, met uitzondering
van BZK, zich uit voor het voortzetten van de Belevingsmonitor in de geschetste
aangepaste richting. Op 7 november Zoo3 gaat de ministerraad - naar verluidt pas
na de nodige discussie - akkoord met de voortzetting van de monitor en de voor-

gestelde aanpassingen.

ó BESPREKING

Tot zover de eerste fase van de Belevingsmonitor. Anders dan bij de Justitie Issue

Monitor en de Onderwijsmeter, wordt de validiteit van de Belevingsmonitor door
de betrokken ambtenaren wezenlijk ter discussie gesteld. Zo meent men dat de ne-
gatieve resultaten (op zijn minst ten dele) een artefact zijn van de vraagstelling. Is

dit inderdaad een reële veronderstelling? Voor een bespreking van deze kwestie zal
ik een onderscheid maken tussen de issue- en aspectvragen enerzijds en de algeme-
ne vertrouwensvraag over de regering anderzijds.

40. Evaluatienotitie van Vora aan regering, z9 oktober zoo3.

4i. Evaluatienotitie van Vora aan regering, z9 oktober ioo3.
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a Issue- en aspectvragen
De inzichten uit de vorige hoofdstukken maken aannemelijk dat we bij de issue- en
aspectvragen inderdaad te maken hebben met geconstrueerde negatieve resulta-
ten. Ik noem vier redenen. Ten eerste is er het probleem van het algemene karakter
van veel aangesneden issues. Er wordt gevraagd naar oordelen over `mobiliteit,
verkeer en vervoer' of `onderwijs'. Deze onbepaaldheid biedt alle ruimte om eigen
specifieke en idiosyncratische ervaringen met het onderwerp in kwestie te gebrui-
ken als grondslag voor een oordeel over de prestaties van de regering op dat gebied
als geheel. Stel bijvoorbeeld dat:

~ 8o procent van de burgers tevreden is over de kwaliteit van de leraren, maar zo
procent niet;

~ 8o procent tevreden is over de kwaliteit van de schoolgebouwen, maar Zo pro-
cent niet;

~ 8o procent van de burgers vind dat kinderen genoeg leren op school, maar ao
procent niet.

Vraagt men dan - zoals in de Belevingsmonitor - of inen tevreden is over het rege-
ringsbeleid op het gebied van onderwijs, dan is denkbaar dat 6o procent vanuit zijn
specifiek ervaring antwoordt dat men ontevreden is. Over elk deelaspect is dus een
ruime meerderheid tevreden, maar toch rolt uit de monitor een negatieve score.
Nu zou men hierop kunnen tegenwerpen dat een dergelijke uitvergroting van per-
soonlijke ervaring tot algemeen oordeel natuurlijk evenzeer in omgekeerde rich-
ting kan werken. Wie een specifieke positieve ervaring heeft, kan deze evenzeer
uitvergroten tot een positiefoordeel over het beleid in het algemeen. Negatieve en
positieve uitvergrotingen houden elkaar in evenwicht, zodat per saldo de meting
toch valide is. In theorie is dit inderdaad mogelijk. Het is alleen niet waarschijnlijk.
Opinieonderzoek is immers meestal gefocust op identificatie van problemen. Dat
is waar de opdrachtgever iets aan moet doen. Respondenten weten dit, en daarom
activeert opinieonderzoek een mentale predispositie om in het geheugen vooral te
zoeken naar problemen en slechte ervaringen, naar zaken die voor verbetering vat-
baar zijn, en niet naar wat reeds goed gaat. Dit is als het ware de impliciete meta-
vraag van het medium opinieonderzoek. Bovendien zet de Belevingsmonitor de
respondent nog eens expliciet op dat spoor, doordat aan het begin van de vragen-
lijst wordt gezegd dat de Nederlandse regering "geïnteresseerd [is] in wat de Ne-
derlandse bevolking bezighoudt: wat vinden de burgers belangrijke problemen?
Waar moet de regering vooral aandacht aan geven?" Het was eenvoudig geweest
hier nog de opmerking toe te voegen "En wat doet de regering volgens u juist
goed?" en daarover ook opinievragen te stellen. Maar dat gebeurt niet. Natuurlijk
klinkt het sympathiek als een enquête begint met de woorden dat "wij graag willen
weten wat we beter kunnen doen," maar logisch gevolg is natuurlijk dat respon-
denten vervolgens vooral focussen op waarover zij ontevreden zijn.
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Ten tweede bevordert de opbouw van de vragenlijst een negatief oordeel. Per
issue wordt de respondent steeds dezelfde drieslag voorgelegd: houdt onderwerp x

u wel ofniet bezig? Geeft de Nederlandse regering wel ofniet veel aandacht aan on-
derwerp x? Bent u wel ofniet tevreden over het regeringsbeleid ten aanzien van on-
derwerp x? Als opinieonderzoek slechts volledig uitgekristalliseerde opinies zou

onthullen, is dit geen probleem. Per vraag zal de respondent gewoon de reeds lang
gevormde opinie rapporteren. Daarentegen, bij onderwerpen waar geen sprake is

van uitgekristalliseerde meningen en oordelen, is het waarschijnlijk dat het ant-
woord bij de derde vraag over tevredenheid wordt beïnvloed door de zojuist gege-

ven antwoorden op de eerste twee vragen. Deze vragen primen bepaalde evaluatie-

criteria voor het tevredenheidsoordeel, in casu het persoonlijk belang en de

waargenomen regeringsaandacht (in plaats van bijvoorbeeld een criterium als de
effectiviteit van het beleid). In welke richting gaat dit primingeffect? In die van een
negatief oordeel. Het is namelijk logisch te veronderstellen dat als iemand ant-

woordt dat een bepaald issue hem zeer bezighoudt, deze preoccupatie niet wordt
veroorzaakt doordat hij zo tevreden is over de actuele stand van zaken, maar door-

dat volgens hem hier juist sprake is van een probleem. En dus is er reden voor een

negatief oordeel over de prestaties van de regering. Strikt genomen zou er pas re-

den zijn voor tevredenheid als er geen enkel probleem (meer) is. Bovendien, als

men vervolgens ook nog eens meent dat de regering weinig aandacht geeft aan dat
probleem, is dat des te meer reden voor ontevredenheid. Hoe verhoudt deze theo-

rie over het mentale proces van de respondent zich tot de cijfers? Hieronder de

exacte cijfers voor de issues van de meimeting:

aandacht aandacht aandachts- ontevreden
burger regering kloof (o~o)

(schaall-4) (schaall-4)

normen en waarden 3,27 2,54 0~73 67
veiligheid in de samenleving 3,19 2,50 0,69 67

zorg en welzijn 3,II 2,39 0,72 77
bestrijding criminaliteit 2,97 2~42 0~55 72
economie van NL 2,97 2,86 o,u 65

financiën 2,97 2~95 0,02 68

sociale zekerheid 2,95 2~55 0~40 76
mobiliteit, verkeer en vervoer 2,83 2,42 o,41 71

natuur en milieu 2,8i 2,30 o,SI 60

onderwijs 2,76 2~35 o~41 70
wonen: huren kopen 2,64 2,2I o,43 66

betrouwbaarheid overheid 2,55 2,16 0,39 73
integratielimmigratie 2,48 2,68 -0,20 64

Rol NL in Eur 2,3i 2,70 -0,39 58
ontwikkelingssamenwerking 2,06 2,43 -0,37 55
gemiddelde 2,79 2,50 0,29 67
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Er blijkt op geaggregeerd niveau een duidelijke correlatie tussen de aandacht van
de burger en de ontevredenheidsscore, namelijk van o,6i.4~ De correlatie tussen de
aandachtskloof (het verschil van de eerste twee kolommen) en ontevredenheid is
nog iets hoger, namelijk o,66. (De correlatie tussen de aandacht van de regering en
ontevredenheid is zeer gering, namelijk -0,2). Dit kan beschouwd worden als steun
voor de theorie dat wie bij de eerste vraag heeft gezegd dat een onderwerp hem veel
bezig houdt, eigenlijk al ten dele antwoord heeft gegeven op de tevredenheids-
vraag. De vraag naar tevredenheid is tot op zekere hoogte dus slechts een andere
manier om te vragen naar wat respondenten bezighoudt, en het antwoord op deze
vraag weerspiegelt hooguit ten dele wat respondenten vinden van de feitelijke
prestaties van de regering. Nu zou dit mechanisme natuurlijk nog niet tot zo'n
stortvloed van negatieve tevredenheidsscores hoeven te leiden als de vragenlijst
ook voldoende issues zou bevatten die de burgers niet of nauwelijks bezighouden.
Maar dat is natuurlijk niet de opzet. Zoals ook door de critici opgemerkt, bevat de
vragenlijst vooral zaken met een problematisch karakter. Daarmee wordt dus in
wezen gesolliciteerd naar een negatief tevredenheidsoordeel.

Ten derde kan een respondent bij onderwerpen waarover hij geen uitgekris-
talliseerde mening heeft, ook op een andere manier tot een oordeel komen. In
plaats van zich te baseren op de vraag of het onderwerp hem persoonlijk bezig-
houdt, kan hij zijn tevredenheidsoordeel ook baseren op zijn algemene indruk van
de regering. De meeste mensen willen graag consistent zijn. Als het algemene oor-
deel over de regering in meerderheid negatief is - zoals in op één na alle metingen
- zal men dus ook op de afzonderlijke issues en aspecten in meerderheid negatief
oordelen. Voor wie politiek zeer geïnformeerd en betrokken is, bevat de vragenlijst
een grote rijkdom aan kwesties die men elk op hun merites kan beoordelen. Maar
voor wie nauwelijks enige politieke kennis bezit, is de enquête in wezen een lange
reeks variaties op steeds dezelfde vraag: wat vindt u van de huidige regering? Hier
treedt waarschijnlijk hetzelfde mechanisme op als bij de vraag van Converse naar
het oordeel over `negers' waarmee hoofdstuk 9 werd afgesloten.

Ten vierde hoeven de respondenten in de Belevingsmonitor geen trade-offs te
maken tussen verschillende wenselijkheden. Daardoor weerhoudt niets de respon-
denten ervan om op alle voorgelegde issues en aspecten te antwoorden dat de regering
daaraan meer aandacht moet besteden, en dat men ontevreden is over haar prestaties
tot nu toe. Dit is een fundamenteel probleem. De vorige drie problemen zijn `uitvoe-
ringskwesties' die in principe zijn op te lossen door een slimmere inrichting van de
vragenlijst (in de tweede fase is dat ten dele ook gebeurd). Dit vierde probleem is ech-
ter onoplosbaar. De Belevingsmonitor bevat nogal wat issues waar eigenlijk niemand
tegen zal zijn, zoals `aanpak agressie en zinloos geweld', `de zekerheid van een goed
pensioen' `aanpak van jeugdcriminaliteit' `betaalbaarheid van huurwoningen' et cete-

4z. Ofop individueel niveau ook dergelijke correlaties bestaan is niet duidelijk.
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ra. Dat wil toch iedereen? Zolang we de ideale situatie op dit gebied nog niet hebben
bereikt, is hier nog sprake van `een maatschappelijk probleem'. En zolang responden-
ten de mogelijke nadelen en kosten van intensivering van het beleid op deze gebieden
niet hoeven mee te wegen, is er niets dat hen verbiedt te antwoorden dat men voorals-
nog ontevreden is met de overheidsprestaties in dezen, en dat de regering hieraan
meer moet doen. Evenmin wordt de respondent op enige manier verhinderd hierbij
te vragen naar onderling strijdige zaken. Het is in de monitor mogelijk om zowel te
vragen om meer aandacht voor `natuur en milieu' als om meer aandacht voor `mobi-
liteit, verkeer en vervoer'. Men kan vragen om zowel `betere toegang tot de WAO' als
om `sneller aflossen van de staatsschuld'. Uiteraard bestaat er een spanning tussen
deze doelen, maar deze spanning ontbreekt in de vragenlijst. Uit de tabellen van enige
pagina's terug blijkt dan ook dat men voor vrijwel alle onderwerpen een `meer' wenst,
zonder dat zullcs ergens wordt gecompenseerd door een `minder' (ofhet moet zijn dat
hetaflossen van de staatsschuld en enkele activiteiten van Nederland over de grens wel
wat minder mogen). Als de respondenten waren gedwongen zich rekenschap te geven
van alle trade-offs die inherent zijn aan beleidsvorming, zouden zij waarschijnlijk mil-
der zijn geweest in hun oordelen over de regering en haar beleid. Maar omdat zij dit
niet hoeven, is de Belevingsmonitor een variant op de `free lunch' enquêtes waarover
Weissberg zich zo kan opwinden. Dit probleem is niet goed oplosbaar 43 Kwantitatief
opinieonderzoek is altijd een grove simplificatie van de keuzesituatie waarin de be-
leidsmaker staat. De respondent kan nooit werkelijk in de schoenen van de beleids-
makerworden geplaatst, maar blijft altijd de bekende stuurman aan de wal.~

A1 met al is aannemelijk dat de slechte cijfers ten dele een artefact zijn. Dit is
echter niet meer dan een theoretische veronderstelling. Om hiervoor empirische
ondersteuning te krijgen, zou men een vergelijking moeten maken met ander on-
derzoek waarin dezelfde vragen worden gesteld maar dat bovenstaande tekortko-
mingen niet kent. Dergelijk onderzoek bestaat echter niet, en kán ook niet bestaan
vanwege de zojuist genoemde onmogelijkheid alle trade-offs die eigen zijn aan be-
leidsvorming in opinieonderzoek te reproduceren.45 Overigens neemt dit alles niet
weg dat men op basis van de monitor wel relatieve uitspraken kan doen. Men kan

43. Het SCP vindt in haar onderzoek naar culturele veranderingen hetzelfde resultaat, namelijk

dat van bijna alle voorgelegde voorzieningen de respondenten vinden dat de overheid daar meer

aan moet doen (zie zoo5~ p. 34z).
44. Qverigens wordt het volledig ontbreken van elke poging tot afweging tussen strijdige belangen

begrijpelijker als men erbij betrekt hoe de opzet van de Belevingsmonitor is. Ieder departement le-

vert zijn eigen onderwerpen aan, en bemoeit zich in principe niet met de onderwerpen van de an-

der, en er is geen overkoepelend inhoudelijk niveau. Als in de monitor expliciet een afweging zou

worden gemaakt tussen de doelen van het ene departement en het andere, zou dit het instrument

een ambtelijke en politieke lading geven die binnen de huidige Haagse verhoudingen en cultuur

niet goed denkbaar is.

45. De onderzoeksmethode die nog het meest erin slaagt de keuzesituatie waarin een beleidsma-

ker staat na te bootsen, zijn de `deliberative polls' van Fishkin (zie hoofdstuk t). Hier worden inder-

daad aanmerkelijke verschillen tussen `mening voor' en `mening na' gemeten.
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uit de resultaten concluderen dat de respondenten het van sommige onderwerpen
belangrijker vinden dat de regering daaraan meer aandacht besteedt dan van ande-
re, en dat zij bij sommige onderwerpen tevredener zijn over het regeringsbeleid
zijn dan bij andere. Over rangorde en ontwikkeling kan men op basis van de moni-
tor uitspraken doen. Het onaangename is alleen dat de prijs van deze informatie
hoog is: absolute cijfers die laag uitvallen en daardoor voor de regering niet prettig
ogen.

Stel nu eens dat dit tóch de echte percentages zijn. Stel dat de Belevingsmonitor
ondanks alles tóch valide en betrouwbaar heeft gemeten wat burgers `echt' vinden?
Zijn bovenstaande cijfers dan reden om te spreken van een crisis? Dit roept de
vraag op bij welke resultaten staat en burgers eigenlijk tevreden zouden mogen
zijn. Wellicht denken veel mensen onwillekeurig dat toch minstens 5i procent po-
sitiefzou moeten antwoorden bij de onderscheiden onderwerpen. Democratie be-
tekent toch dat men doet wat de meerderheid wil? Bij nadere beschouwing is dit
echter niet reëel. Nader bepaald:

~ sommige beleidsmaatregelen zullen het belang van de meerderheid dienen.
Daarmee is echter niet gezegd dat ook een meerderheid in onderzoek zal ant-
woorden die maatregel te steunen, want er kan een verschil zijn tussen verlicht
en gepercipieerd belang. Het is mogelijk dat de concrete instrumentatie wel
het verlicht belang der meerderheid dient, maar dat dit slechts door een min-
derheid ook als zodanig wordt ervaren;

~ andere maatregelen zullen slechts het belang van de minderheid dienen. Dat
is nu eenmaal eigen aan democratie. Vaak laten meerderheidscoalities zich al-
leen smeden als men minderheden op voor hen belangrijke punten hun zin
geeft. Tot op zekere hoogte is honoreren van minderheidwensen dus niet af-
keurenswaardig, maar noodzakelijk voor het voortbestaan en het probleem-
oplossend vermogen van de politieke gemeenschap. Het is overigens niet ge-
zegd dat in zulke gevallen ook slechts een minderheid in onderzoek steun zal
uitspreken voor maatregelen die het belang van de minderheid dienen. Hier
kan evenzeer een verschil optreden tussen verlicht en gepercipieerd belang.
Het is goed mogelijk dat een meerderheid zich uitspreekt voor deze maatrege-
len, ook al zijn die niet in hun verlicht belang.

Kortom, ook als we de cijfers uit de Belevingsmonitor als valide zouden beschou-
wen, kan niet zondermeer worden geconcludeerd dat het kabinet `niet luistert' en
slecht werk zou leveren. Het is heel goed mogelijk dat ondanks negatieve scores het
regeringsbeleid wel degelijk het (verlicht) belang van de meerderheid dient. Men
zou zelfs kunnen beargumenteren dat de lage scores uitwijzen dat de democratie
kennelijk in goede gezondheid verkeert. Blijkbaar worden de cohesie en het ver-
trouwen in de samenleving zo groot geacht dat de regering zich kan permitteren af
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te wijken van de gepercipieerde belangen. En dat is een goede zaak. Natuurlijk
moet de kloof niet te groot worden, maar als de kloof te klein wordt, hebben we
evenzeer een probleem. Dan zijn we in een `u vraagt, wij draaien' democratie te-
recht gekomen waarin de werkelijke problemen en sociale conflicten niet worden
gepacificeerd maar verhuld.

b De algemene vertrouwensvraag
Bij de issue-~7agen is het slechte oordeel dus tcn dele een artefact van de vragen-
lijst. Geldt dat ook voor het algemene vertrouwensoordeel? Dat valt waarschijnlijk
wel mee. De vraag naar vertrouwen in de regering is een soort totaaloordeel waar-
in trade-off-problematiek geen rol speelt - of beter gezegd, in feite juist al is ver-
disconteerd. In de Eurobarometer - een vragenlijst die anders is opgebouwd -
wordt een vergelijkbare vraag gesteld. Zoals uit de tabel blijkt, is er inderdaad geen
sprake van grote verschillen:

maart 2003 (oIo) najaar zoo3 (o~o)

Belevingsmonitor4ó
Eurobarometer

44
45

32
38

Wel is een probleem bij de vraag naar vertrouwen dat niet erg duidelijk is wat het
totaaloordeel dan precies weerspiegelt. Geeft het de mate aan waarin men de rege-
ring competent acht en opgewassen voor haar taak? De mate waarin men het be-
leid van de regering steunt? De mate waarin de bewindslieden eerlijk en integer
zijn? Zij de indruk wekken de problemen van de burger te begrijpen? Volgens SCP-
onderzoekers Dekker, Maas- De Waal en Van der Meer is onduidelijk wat algeme-
ne vragen naar vertrouwen in instituties precies meten (en dus ook niet wat te
doen om het vertrouwen te verhogen). "Criteria om vertrouwen te beoordelen
zullen verschillen afhankelijk van de institutie en de soort respondent. Het ver-
trouwensoordeel is ook afhankelijk van allerlei persoonskenmerken en persoon-
lijkheidstrekken, van opvattingen over verwante of althans verwant geachte maat-
schappelijke en politieke verschijnselen, van de ontvankelijkheid voor de
stemming van de publieke opinie, soms van specifieke kennis en van ervaringen
met een institutie. Dat alles zal meewegen in antwoorden op simpele vragen naar
vertrouwen." De antwoorden weerspiegelen volgens hen dan ook slechts "een dif-
fuse, een meer positieve of eerder negatieve, houding tegenover instituties, of op-

46. De bronnen en meetmomenten zijn:.
Eurobarometer voorjaar 2003: EB 59: 44 procent (i8 maart 2003).
Eurobarometer najaar zoo3 : EB 60: 37 procent (veldwerk 3 oktober zoo3-7 november zoo3).
Belevingsmonitor maart: 44 procent (6 maart-z5 maart zoo3).
Belevingsmonitor sept: 3z procent (veldwerk 18 september zoo3-8 oktober zoo3).
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geteld: van hun publieke imago."47 Laten we daarom concluderen dat de vraag
naar vertrouwen in de regering in wezen een algemene positieve of negatieve eva-

luatie van de regering meet. Als dat zo is, moeten we de gemeten percentages dan
beschouwen als hoge of lage scores? Zijn ze reden voor paníek? Het lijkt mij van
wel indien dit de scores zouden zijn voor de vraag naar de attitude ten aanzien van

`de overheid' of `de rechtsstaat'. Daar zou men toch aanmerkelijk hogere scores

wensen, anders zou de politieke gemeenschap wel eens in ernstig gevaar kunnen
zijn. Het is echter discutabel of een grote meerderheid ookwaarschijnlijk ofnood-
zakelijk is als het gaat om het vertrouwen in de regering (en het is zelfs discutabel of

het wenselijk is). Het is niet onredelijk te veronderstellen dat het aantal mensen dat
zegt vertrouwen te hebben in de regering, in beginsel ongeveer gelijk zou moeten
zijn aan het percentage dat heeft gestemd op één van de coalitiepartijen. Een stem

is immers ook een soort van totaal evaluatief oordeel, men geeft een partij zijn ver-

trouwen. Dit percentage is dus als het ware het `start-vertrouwen' bij het begin van

een nieuw kabinet. Vervolgens kan het percentage dat vertrouwen heeft in de rege-
ring gaan groeien als de regering het beter blijkt te doen dan haar tegenstanders
hadden verwacht, of gaan dalen als zij het slechter doet dan haar aanhangers had-

den verwacht.
De feitelijk gemeten percentages stemmen goed overeen met deze veronder-

stelling. De eerste Belevingsmonitor vond plaats kort na de verkiezingen van zoo3.

Daarbij wonnen de partijen van de zittende demissionaire regering Balkenende I

in totaal8o zetels, terwijl de partijen die enkele maanden later het nieuwe kabinet

zouden vormen, in totaal 78 zetels wonnen. Als men deze zetelaantallen beschouwt

als indicaties voor het vertrouwen, dan had omgerekend op de verkiezingsdag de

zittende demissionaire regering een vertrouwen van 53 procent en de aanstaande

nieuwe regering een vertrouwen van 5z procent. Dat is vrijwel gelijk aan het resul-
taat van de Belevingsmonitor die enkele weken later werd afgenomen: 5i procent.

Geheel in lijn met deze redenering is ook dat het vertrouwen in het kabinet Kok II

groter was. Sinds i998 wordt in de Eurobarometer regelmatig gevraagd naar het

vertrouwen in de nationale regering. De rode lijn in onderstaande grafiek geeft de

resultaten. Het tweede kabinet Kok steunde op in totaa197 zetels. Het mocht daar-

om als `startsituatie' rekenen op 65 procent vertrouwen. Het gemiddelde van de

vier meetpunten gedurende de periode Kok II ligt daar slechts enkele procentpun-

ten boven.48

47. Dekker, Maas-De Waal en Van der Meer (zoo4), p. 24.

48. Dat in de meting van april zooz de regering, ondanks de inmiddels door Fortuyn luidruchtig

geagendeerde `puinhopen' nog altijd een vertrouwen heeft van 64 procent, is niet geheel onbegríj-

pelijk als men er rekening mee houdt dat ook in zijn laatste maanden Kok II nog altijd kon steunen

op die 97 zetels. (Opvallend is overigens de hoge score eind zooi. Het veldwerk hiervoor vond

plaats van i7 oktober zooi tot i6 november zoot. Dus na de aanslagen van 9lti, maar vóórdat op z5

november Pim Fortuyn werd gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland).
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Deze verschillende startposities nemen echter niet weg dat het kabinet Kok II zijn
gehele zittingsduur kon rekenen op een iets hoger vertrouwen dan waar het ge-
zien zijn zetelaantal `recht op had', terwijl het kabinet Balkenende II vrijwel on-
middellijk na zijn aantreden genoegen moest nemen met flink minder. Moeten
we hieruit concluderen dat Kok het dus iets beter deed dan verwacht en Balke-
nende veel slechter? Niet zondermeer. Er moet op de cijfers nog een `correctie'
worden aangebracht voor wat men kan aanduiden als `algemene maatschappelij-
ke stemming'. In de Eurobarometer wordt van in totaal vijftien instituties ge-
vraagd hoeveel vertrouwen men daarin heeft (politie, leger, parlement, kerken
etc). De zwarte lijn geeft het gemiddelde aan van het vertrouwen in deze vijftien
instituties. Er blijkt sprake van een algemene afname in vertrouwen. Volgens de
Belgische onderzoeker Van de Walle duidt dit op een verandering in `social
mood'. Hij doelt met deze term op een algemeen maatschappelijk optimisme of
pessimisme dat zowel van invloed is op oordelen over de overheid als op oordelen
over de economie.49 "When outspoken political or economic crises are absent,
consumer confidence and political trust are an expression of a submerged socie-
tal mood."So (Hij schrijft dan ook dat "the recent tendency in Belgium to speak
about verzuring is perhaps more representative of reality than was the earlier dis-
cours on political distrust and the gap between citizens and politics."5') Van de
Walle vindt in bijna alle EUiS-landen een duidelijke correlatie tussen de index
voor consumentenvertrouwen en `satisfaction with democracy'. Nederland is
geen uitzondering. Hieronder staat de grafiek met de scores van Nederland voor
de vraag naar tevredenheid met de democratie (dit is dezelfde grafiek als die in

49. Hij volgt hiermee het werk van de Amerikaanse wetenschapper Stimson.
50. Van de Walle (zoo4) p. zt9. Overigens gaat van de Walle niet uit van oordelen over de rege-
ring, maar oordelen over de politiek of de overheid of de democratie.
5i. Van de Walle (zoo4), p. u9, accentuering in origineel.
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hoofdstuk 4) en daaronder een grafiek met de ontwikkeling van het consumen-
tenvertrouwen gedurende diezelfde periode.SZ

Percentage Nederlanders dat redelijk of zeer tevreden is
met hoe de democratie in Nederland werkt

ioo

40
1973 1976 i979 i98z i985 i988 1991 1994 ~997 zooo zoo3

Bron: diverse Eurobarometers, http:lleuropa.eu.intlcommlpublic-opinionlstandard-en.htm

Bron: CBS-statline

De gelijkenis van beide grafieken is treffend. Als men de meest recente jaren onder
de loep neemt, blijkt de tweede helft van zooi het omslagpunt. De laatste jaren
vóór dat moment fluctueerde het consumentenvertrouwen op een niveau van on-
geveer t zo, daarna raakt het in een vrije val. Kortom, dat het kabinet Balkenende

5z. De grafieken zijn overigens niet afkomstig uit de publicatie van Van de Walle, maar heb ik zelf

samengesteld.
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II een lager vertrouwen genoot dan 52 procent wordt ten dele veroorzaakt door al-
geheel maatschappelijk pessimisme.s3

A1 met al kan - met de wijsheid van de blik achteraf - worden geconcludeerd
dat de Belevingsmonitor voor de regering welhaast moest uitlopen op een vorm
van masochisme, vanwege de combinatie van een zeer kleine meerderheid in de
Tweede Kamer en de sombere maatschappelijke gemoedstoestand. Als Balkenen-
de onder die condities een vergelijkbare vertrouwensscore zou halen als Kok tot op
bepaalde hoogte in de schoot kreeg geworpen, was dat werkelijk een topprestatie
geweest. Deze `verzachtende omstandigheden' nemen overigens niet weg dat na-
dat Balkenende aan zijn tweede kabinet begon, het vertrouwen dat de regering ge-
noot geleidelijk aan minder werd.

c Dubbele doelstelling
Dan een ander onderwerp. Opvallend is de dubbele doelstelling van de Belevings-
monitor: enerzijds de belevingswereld van de burgers in kaart brengen, anderzijds
toetsen hoe de burgers over het regeringsbeleid denken. Het instrument probeert
in feite twee perspectieven te verenigen. Uiteindelijk adviseert de RVD het kabinet
te focussen op het Hoofdlijnenakkoord en het Beleidsprogramma. Zoals gezegd
neemt het kabinet dit advies over, en zulks wordt ook gemeld in een persbericht.
Dit doet echter niet alleen bij de briefschrijver aan het begin van dit hoofdstuk,
maar ook bij de Tweede Kamer de vraag rijzen of de regering soms niet meer
geïnteresseerd is in de burger. De Kamer stelt hierover vragen. Waarom wil de re-
gering meer nadruk leggen op wat zij beschouwt als politiek relevante thema's?
"Op welke wijze kunnen burgers hun oordeel geven over zaken die het kabinet
juist niet in gang zet, maar die zij wel van belang achten?" De regering antwoordt
hierop dat het niet erom gaat in de monitor "per se alle beleidsterreinen evenwich-
tig aan bod te laten komen." Door groter accent te leggen op zaken die het kabinet
in gang zet "ontstaat de mogelijkheid om bij de vormgeving van nieuwbeleid reke-
ning te houden met de uitkomsten van de belevingsmonitor. Bovendien is het re-
levant om het oordeel van de burger te vernemen over de beleidsvoornemens van
het kabinet."54 En ter geruststelling: de monitor biedt nog steeds de mogelijkheid
zich over andere onderwerpen uit te spreken. Ten eerste wordt bij ieder issue de
open vraag gesteld welke onderwerpen binnen dat issue de respondent zelf het
eerst zou aanpakken, en ten tweede is er de aanvulling van het kwalitatief onder-
zoek. Daarin "worden de bevindingen uit het kwantitatieve onderzoek nader uit-
gediept en wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen die het publiek belangrijk

53. Maar voor een ander deel waarschijnlijk doordat mensen daadwerkelijk vinden dat het kabi-
net slecht werk levert. Empirische evidentie hiervoor levert het SCP (zoo5), hoofdstuk i3.
54. Tweede Kamer, vergaderjaar zoo3-zoo4, z9 zoo III, nr. i5.
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vindt en nog niet de aandacht van de regering hebben." Kortom, er blijft ruim aan-
dacht voor agenda en beleving van de burger...

Hoe zit het nu? Is er de facto nu wel ofniet sprake van een verschuiving in doel-
stelling? Dit valt lastig te beoordelen. Het lijkt erop dat de monitor aanvankelijk
vooral bedoeld was als tweede oog waarmee men sluimerende onvrede tijdig hoop-
te te kunnen identificeren, maar naarmate de schrik na de Fortuyn-revolte afnam,
uit behoefte de praktische bruikbaarheid en het bestaansrecht van het instrument te
vergroten, de doelstelling enigszins is verschoven naar ondersteuning van de rege-
ringsambities. Hier staat tegenover dat de voorgenomen aanscherping van de
kwantitatieve monitor feitelijk vooral neerkwam op het schrappen uit de vragenlijst
van betrekkelijk detaillistische onderwerpen die noch voor burger noch voor rege-
ring van groot belang waren. De lijst van onderwerpen was inmiddels uitgedijd tot
maar liefst 450, en dat was echt `te veel van het goede'. Bovendien was de intentie het
kwalitatief onderzoek te intensiveren. A1 met al is het moeilijk in dezen uitsluitsel te
geven. Vermoedelijk bevatten beide visies op de zaak een kern van waarheid.

De fundamentele achterliggende vraag waar het in feite om draait, maar die
niet wordt uitgesproken, is deze: is de Belevingsmonitor nu primair een instru-
ment van de staat ofprimair een instrument van de dienstdoende politici? Dient
het middel in de eerste plaats het voortbestaan van de politieke gemeenschap als

geheel, ofde belangen van de groep die op dat moment de lege plaats van de macht
bewonen? In overheidskringen is een goede gewoonte alleen belastinggeld te beste-
den aan zaken die - zoals dat heet - meerwaarde opleveren. Het probleem is alleen
dat daarbij vaak onuitgesproken blijft wat het criterium is om te bepalen of er in-
derdaad sprake is van meerwaarde. Gaat het om meerwaarde voor de staat of om
meerwaarde voor de regering? Op basis van de vorige hoofdstukken, valt het vol-

gende te concluderen:

~ van meerwaarde voor de staat is sprake als de opiniegegevens leiden tot beter
zicht op problemen en conflicten in de samenleving die de continuïteit van de
politieke gemeenschap kunnen bedreigen, of als de opiniegegevens bijdragen
aan effectiever beleid om deze te pacificeren c.q. op te lossen. Het maakt daar-
bij voor de staat niet uit welke concrete groepen winnen ofverliezen door het
zichtbaar maken en aanpakken van deze problemen en conflicten, zolang de
samenleving als geheel er maar beter op wordt. De samenleving kan nu een-
maal slechts een bepaalde hoeveelheid stress en conflict verdragen, en alle

deugdelijke informatie die kan bijdragen aan succesvol stressmanagement is
daarom nuttig en wenselijk;

~ van meerwaarde voor de zittende regering is daarentegen alleen sprake als

dergelijke opiniegegevens leiden tot groter draagvlak voor haar beleidsvoor-
stellen enlofkunnen helpen tegenstanders te overtuigen van de wenselijkheid
van die voorstellen. Strikt genomen is meer informatie over wat nu precies de
problemen en conflicten in de samenleving zijn voor de regering helemaal
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niet relevant. De coalitiepartijen zijn immers aan de macht gekomen op basis
van een programma en beloftes aan de kiezer die reeds een bepaalde pro-
bleemanalyse en keuze voor oplossingen impliceren. Het beleids-voorberei-
dende werk is in wezen al gedaan. Als men dat zou herhalen en vervolgens tot
andere beleidsmaatregelen zou komen, leidt dat niet alleen tot vertraging,
maar het kan zelfs beschouwd worden als kiezersbedrog.

Er is dus sprake van een faseverschil, waardoor de meerwaarde voor de ene partij
potentieel de minderwaarde is voor de andere partij. Als het regeerakkoord een-
maal is vastgesteld, is voor de regering in grote lijnen de beleidsbepaling afgerond.
Men heeft in principe de parlementaire meerderheid die nodig is voor goedkeu-
ring. Waar het nu dus op aankomt is zodanig politiek en tactisch handwerk dat
men de plannen ook echt kan verzilveren. Als ambtenaren dan nog eens aanko-
men met geheel nieuwe informatie over hoe de werkelijkheid in elkaar zou steken,
heeft men daar niet veel aan. Integendeel, het levert waarschijnlijk alleen maar `ge-
doe' op. Deze achterliggende spanning wordt in de officiële stukken over de Bele-
vingsmonitor niet benoemd. Er wordt verwezen naar `de kloof' en de opdracht tot
`beter luisteren' als rechtvaardiging voor de Belevingsmonitor, maar evenzeer
wordt het instrument voorgesteld als middel dat het kabinet kan helpen bij het rea-
liseren van zijn ambities. Natuurlijk zullen beide doelstellingen in veel gevallen
goed samengaan, maar soms zal er een spanning zijn die kan leiden tot voor de re-
gering onprettige gevolgen die gaandeweg het project duidelijk werden.

Tegen deze achtergrond wordt de ontstaansgeschiedenis van de monitor be-
grijpelijker. Anders dan de stukken suggereren, kwam het initiatief voor de moni-
tor niet uit politieke kringen maar uit de ambtelijke wereld. Men zou de Belevings-
monitor kunnen beschouwen als een bescheiden ambtelijke poging tot
rationalisering van de communicatie en beleidsvorming. Dit was niet gemotiveerd
door ambtelijk eigenbelang, maar kwam voort uit professionele zorg over de enor-
me kloof tussen burgers en staat die zich met het stormachtig succes van Fortuyn
plots had geopenbaard, en de daaruit voortvloeiende wens het algemeen belang te
dienen door op het hoogste niveau een tweede oog te openen. Zo hoopte men het
reflectief vermogen van de staat te vergroten. Omdat zoals hierboven uiteengezet
de regering bij een dergelijk instrument relatief weinig heeft te winnen en potenti-
eel veel te verliezen, valt een dergelijk voorstel niet zo snel te verwachten uit rege-
ringskringen. Dat de regering het voorstel vervolgens toch heeft goedgekeurd,
heeft mogelijk te maken met de timing. Het voorstel werd in de wat stuurloze pe-
riode van een demissionair kabinet en verkiezingen `ingestoken' in het politieke
circuit, en vervolgens als beslispunt voorgelegd aan een onervaren minister-presi-
dent die pas twee dagen in dienst was, en wellicht nog onder de indruk van de elec-
torale aardverschuiving die Fortuyn had veroorzaakt. Dit was een gunstige periode
voor accordering van een instrument dat mogelijk politiek onwelgevallige infor-
matie zou kunnen genereren. Hiermee is beslist niet gezegd dat sprake was van een
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bewuste strategie van de ambtelijke wereld, maar eerder van een gelukkige coïnci-

dentie. Het is de vraag of de Belevingsmonitor ooit van de grond was gekomen
wanneer zich niet een dergelijke window of opportunity had geopend, en het plan
had moeten worden goedgekeurd door een volledig functionerende regering.

d Gekendheid en ongekendheid
De Belevingsmonitor blijkt dus midden in het spanningsveld te staan van onthul-
len versus verhullen, van gekendheid versus ongekendheid, van ambtelijke profes-
sionaliteit versus politieke opportuniteit. De moeilijkheden in dit spanningsveld

ontstaan doordat de monitor niet alleen vraagt naar wat mensen bezighoudt, maar
ook naar wat zij vinden van het handelen van de regering, en deze informatie ver-

volgens in de publieke sfeer wordt verspreid. Zoals in hoofdstuk io betoogd, kan
dergelijke informatie de idee ondermijnen dat wat de regering doet overeenstemt
met de wil der meerderheid. Dit kan de effectiviteit en de legitimiteit van de poli-

tieke machinerie schaden, en potentieel zelfs de politieke gemeenschap in gevaar
brengen. Het is nu deze afstand tussen regeringsbeleid en de wens van de meerder-
heid waarop de Belevingsmonitor steeds weer opnieuw de aandacht vestigt. Iedere

maand opnieuw luidt de boodschap dat er een - in veel gevallen grote - kloofbe-
staat tussen wat burgers willen en wat zij menen dat de staat doet. Bovendien

wordt op metaniveau impliciet nog een tweede boodschap gecommuniceerd, na-
melijk dat deze kloof een probleem is. Want waarom zou men er anders duur
onderzoek naar doen, en dat zelfs maandelijks herhalen? Kortom, iedere maand

wordt de boodschap gecommuniceerd dat we een serieus probleem hebben, na-
melijk dat de regering er volgens `de burgers' niets van bakt. Nu zou men nog kun-
nen volhouden dat deze kloof nu eenmaal een werkelijkheid is die we maar beter

onder ogen kunnen zien. Het is onprettig dat we niet langer kunnen geloven dat in
een democratie enkel wordt gedaan wat de meerderheid wil, maar we kunnen ons-

zelf troosten met de gedachte dat deze `onttovering' uiteindelijk beter zicht geeft

op de realiteit, en daardoor succesvolle probleemoplossing dichterbij brengt. Dit is

een verdedigbare redenering. Het vervelende is alleen dat als de negatieve uitkom-

sten deels artefact zijn - zoals in de Belevingsmonitor - de afstand groter wordt
voorgesteld dan gerechtvaardigd is. Bovendien kan de werkelijkheid zich vervol-

gens naar deze uitvergroting gaan voegen. De kloof is immers geen reëel verschijn-

sel als de Grand Canyon, maar een (in eerste aanleg) discursieve realiteit die ont-
staat doordat zij wordt afgekondigd, en vervolgens kan sedimenteren in politieke

en sociale praktijken. Zo beschouwd heeft de Belevingsmonitor de kloof tussen

staat en burger waarschijnlijk niet kleiner gemaakt maar juist groter.
Goed, dat mag allemaal zo wezen, zo luidt een volgende mogelijke tegenwer-

ping, maar een instrument als de Belevingsmonitor is toch noodzakelijk om bij te
houden ofniet onverhoopt een onbeheersbaar verticaal conflict ontstaat? En daar-
bij gaat het toch juist om het meten van sentimenten, ook al zijn die misschien niet
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reëel? Dit is op zich juist. Alleen, als het gaat om voorkómen van verticaal conflict
zijn `vertrouwen in de regering' of `tevredenheid over regeringsbeleid' op de keper
beschouwd niet de meest relevante variabelen. Beter zou men kunnen vragen naar
steun voor de rechtsstaat, de democratie, of andere - partijpolitiek neutrale -
grootheden die aangeven in hoeverre men steun geeft aan de set van regels voor
probleemoplossing die de staat in feite is, en in hoeverre men bereid is zich neer te
leggen bij de uitkomsten hiervan. Wanneer de staat tijdelijk wordt bestuurd door
een waardeloze regering komt dat zijn imago wellicht niet ten goede, maar hoeft
dat uiteindelijk geen probleem te zijn, zolang men maar vertrouwen behoudt in de
staat als zodanig. Een slechte regering kan men immers wegsturen. Het is een mis-
verstand uit lage scores voor de regering zondermeer te concluderen dat er een
schadelijke kloofbestaat tussen `de burgers' en `de staat' en dat de set van regels dus
herzien moet worden. Het kan net zo goed betekenen dat een deel der kiezers zich
niet kan vinden in het beleid. Dat is de normale situatie in een democratie. De For-
tuyn-revolte kan ook moeilijk geïnterpreteerd worden als bewijs dat de Neder-
landse democratie niet goed zou functioneren. Het omgekeerde valt ook te verde-
digen. Zij bewees dat - anders dan Fortuyn beweerde - het Nederlandse systeem
wel degelijk open staat voor nieuwe partijen en geluiden, veel meer dan bijvoor-
beeld systemen met twee partijen enlofhoge kiesdrempel.

Dit brengt me bij het volgende. Dat de Belevingsmonitor voeding geeft aan
het verticaal conflict, is nog slechts het halve verhaal. De andere helft is dat de mo-
nitor bovendien het horizontale conflict verhult. Het instrument is uitgesproken
apolitiek van opzet. Zoals reeds gezegd, ontbreekt in de monitor een categorie die
de essentie vormt van politiek, namelijk de afweging van strijdige belangen. De
respondenten hoeven geen trade-offs te maken maar kunnen alles tegelijk verlan-
gen. Ook naar twee andere politiek relevante opinies wordt niet gevraagd. Er
wordt niet gevraagd of inen vindt dat de staat zich wel dient bezig te houden met
alle onderwerpen die worden genoemd. Evenmin wordt gevraagd wat eigenlijk de
politieke voorkeur is van de respondenten. Daardoor is het onmogelijk verschil te
maken tussen bijvoorbeeld respondenten wier politieke sympathie bij de coalitie
ligt, en respondenten wier sympathie bij de oppositie ligt. Bij de analyse van de re-
sultaten is wel een segmentatie tussen verschillende groepen burgers gemaakt,
maar die is niet politiek van aard doch gebaseerd op levensstijlen. Of en hoe de
wensen van de verschillende segmenten met elkaar op gespannen voet staan,
wordt niet besproken. Wat voorts opvalt, is dat bij de deelvragen naar de waarde-
ring voor de regering (onderdeel A) geen vragen zijn opgenomen die e~cpliciet par-
tijpolitiek van aard zijn. Er wordt bijvoorbeeld nergens een oordeel gevraagd over
een denkbare stelling als `de regering probeert de belangen van haar kiezers zo
goed mogelijk te verwezenlijken'. Integendeel, de meeste vragen lijken ervan uit te
gaan dat de regering tot taak heeft de belangen van alle mensen in het land in gelij-
ke mate te dienen. Tot slot, de probleemanalyse die aan het instrument ten grond-
slag lijkt te liggen, is dat het gebrek aan vertrouwen van de burgers dat zich in zooa
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manifesteerde, werd veroorzaakt door een informationele kloof tussen de staat en
`de' burger. Centraal staan immers de `aandachtskloven'. In de concept-evaluatie
die in de Vora wordt besproken, staat dat de resultaten kunnen "worden benut om
de aandachtskloven te verkleinen waarmee uiteindelijk het vertrouwen tussen
overheid en burger kan worden versterkt."55 De analyse luidt dus niet dat verschil-
lende groepen burgers nu eenmaal verschillende dingen willen, en dat een bepaal-
de groep het gewoon hartgrondig oneens was met het regeringsbeleid, en daarom
geen vertrouwen (meer) had in de Paarse regering. Nee, de impliciete beleidstheo-
rie achter de monitor is dat als de regering meer zichtbaar haar inspanningen richt
op de onderwerpen die de burger belangrijk vindt, de `aandachtskloof' afneemt en
daarmee het vertrouwen toeneemt.

Het is door deze combinatie van constructie~aanscherpen van verticaal con-
flict enerzijds en verhullen van horizontaal conflict anderzijds, dat de Belevings-
monitor in feite voeding geeft aan het populistisch discours. Hoe men populisme
ook definieert, centraal definiërend element is de tegenstelling tussen enerzijds een
ongedeeld volk en anderzijds een van het volk vervreemde politieke elite. Onge-
twijfeld is het nooit de bedoeling van de Voorlichtingsraad ofde regering geweest
grondstof voor populisme aan te leveren, maar het dreigde wel zo uit te pakken.
Als de monitor reeds bestaan had toen Fortuyn nog leefde, had hij zeker instem-
mend verwezen naar de `desastreuze resultaten' uit de monitor. Hoe groot For-
tuyns invloed is geweest blijkt dus wel hieruit, dat een instrument dat - mede - tot
doel heeft een volgende golf van populisme te voorkomen, op dieper liggend ni-
veau zich in wezen volledig heeft geconformeerd aan zijn probleemanalyse, en
deze reïficeert en reproduceert.

Hoe moeten we al met al de eerste fase van de Belevingsmonitor waarderen? Het is
zondermeer nuttig als de regering de vinger aan de pols houdt wanneer het gaat
om het draagvlak voor de staat, teneinde te voorkomen dat onverhoopt een ge-
vaarlijk verticaal conflict ontstaat. Weliswaar is `vertrouwen in de regering' - wat
dat ook precies mag wezen - niet de eerst aangewezen indicator om dat draagvlak
te bepalen, maar periodiek peilen van dit vertrouwen valt te verdedigen. Tenslotte
zullen voor veel mensen `de regering' en `de staat' begrippen zijn die enigszins
door elkaar lopen, en zegt hun vertrouwen in de regering waarschijnlijk iets over
hun houding ten aanzien van de staat. Voorts is zondermeer positief dat de rege-
ring beter tracht te achterhalen waarover burgers zich zorgen maken. De steeds
herhaalde standaardvraag in hoeverre onderwerp x de respondenten bezighoudt,
levert voor de beleidsvorming in principe nuttige informatie op. Dat geldt echter
niet voor de lange reeks vragen over het handelen van de regering. Het is onwaar-

55- Evaluatie belevingsmonitor (d.d. i9 september zoo3, besproken in de Vora van z5 september
aoo3).
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schijnlijk dat met deze informatie op één of andere wijze de verlichte belangen der
burgers zijn gediend, terwijl tegelijkertijd wél het verticale conflict nodeloos wordt
aangeblazen. Bovendien kan men in het instrument - en de nadruk op de daarin
gemeten kloven - gemakkelijk de metaboodschap lezen dat het handelen van de
regering kennelijk voortdurend zou moeten corresponderen met de wens van (de
meerderheid van) de bevolking. Zoals eerder uitputtend betoogd, getuigt deze op-
vatting van een verkeerd begrip van de werking van de representatieve democratie.
Daarmee straalt de monitor impliciet een boodschap uit die het probleemoplos-
send vermogen van de representatieve democratie kan frustreren. De `case Bele-
vingsmonitor' vormt daarmee een voorbeeld van de potentieel schadelijke ellende
die kan ontstaan als men in opinieonderzoek niet alleen kijkt naar de problemen
die de burgers ervaren, maar de vragenlijst ook uitbreidt naar het domein van op-
lossingen, en de resultaten vervolgens worden verspreid in de publieke sfeer.sb

56. Zou men het onderzoek `geheim' kunnen houden, dan zou de redenering anders luiden. De
Wet Openbaarheid Bestuur verbiedt dit echter.



Conclusies en slotbeschouwing

Waarom (representatieve) democratie? Waarom geen absolute monarchie of aris-
tocratie? Anders dan foundationalistische politieke filosofen menen, is er uitein-
delijk geen essentie, beginpunt of denksysteem buiten de concrete en contingente
geschiedenis waaruit men onweerlegbaar kan afleiden dat de democratie het enig
juiste, logische of rechtvaardige systeem zou zijn en alternatieve systemen verwor-
pen moeten worden. Uiteindelijk is de rechtvaardiging voor de democratische
rechtstaat een pragmatische: tot nu toe is in de praktijk gebleken dat deze staats-
vorm in termen van positieve en negatieve vrijheid het beste heeft gepresteerd. De
alternatieve systemen hebben het tot op heden veel slechter gedaan. Dahls belis-
sende argument vóór democratie, te weten de `presumption of personal autono-
my', is dan ook geen onwrikbaar epistemologisch principe, maar een `rule of pru-
dence'. Toegegeven, deze pragmatische legitimatie voor (representatieve)
democratie als staatsvorm is theoretisch nogal teleurstellend en armoedig, maar -
om te variëren op Churchill - de andere rechtvaardigingen zijn nog slechter. Eén
en ander impliceert dat het handelen van de staat in laatste instantie niet beoor-
deeld kan worden aan de hand van bepaalde essenties, beginpunten of denksyste-
men. In laatste instantie draait het om de vraag in welke mate het handelen van de
staat, gezien de specifieke omstandigheden op dát punt in de geschiedenis, het
voortbestaan van de politieke gemeenschap veilig stelt en bevordert dat burgers
hun wensen kunnen verwezenlijken. Vertrek- en eindpunt van het democratisch
handelen liggen dus niet in het transcendente maar in het immanente, nader be-
paald: het antwoord op de vragen `wat willen burgers (nu en morgen)' en `wat
werkt (gezien wat we momenteel kunnen weten)'. Daarmee komt het instrument
van opinieonderzoek in beeld. De hoofdvraag van dit proefschrift luidt: wat is de
wenselijkheid van opinieonderzoek door de staatonder burgers ten behoeve van de be-
leidsvorming in een representatieve democratie?

Voor de beantwoording van deze vraag heb ik verschillende normatieve uit-
gangspunten gekozen. Eén en ander werd geordend door een stapsgewijze uit-
bouw van de categorieën (burgers, staat, publieke sfeer) die werden betrokken in
de beschouwing. Ook is aandacht besteed aan de potentiële vertekeningen die
eigen zijn aan opinieonderzoek en aan `concurrerende' vormen van representatie,
zoals de traditionele politieke representatie. Voorts heb ik drie monitoronderzoe-
ken van de Nederlandse rijksoverheid uitgebreid belicht. Dit hoofdstuk begint met
twee paragrafen waarin de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken worden



494 HET GEHEiM VAN DE BURGER

samengevat en geïntegreerd. Zij vormen daarmee een antwoord op de hoofdvraag
in strikte zin. Daarna volgen drie paragrafen met beschouwingen waarin, terug-
grijpend op elementen uit de afgelopen hoofdstukken, opinieonderzoek ten be-
hoeve van beleidsvorming in een breder kader wordt geplaatst. Hierin ook enkele
kritische kanttekeningen, met name over `de opstand der burgers' van z,ooa.

I SAMENVATTING EN CONCLUSIE THEORETISCHE BESCHOUWINGEN

a Representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid
Allereerst de kwaliteit van het meetinstrument zelf. In hoeverre kan opinieonder-
zoek representatief, valide en betrouwbaar meten wat `de burgers' vinden? Het
blijkt dat de volgende problemen zich kunnen voordoen:

~ de representativiteit kan problematisch zijn. In kwantitatief onderzoek kan
deze worden aangetast door nonresponse en (mogelijk ook) door weet
niet~geen mening-antwoorden. De resultaten van kwalitatief onderzoek kun-
nen alleen worden gegeneraliseerd naar variatie en niet naar proportie;

~ de validiteit en betrouwbaarheid kunnen worden aangetast door:
- kenmerken van het onderzoeksinstrument zélf: er kunnen vertekeningen ont-
staan door ambiguïteit van de gehanteerde termen, vormeffecten (weet nietlgeen
mening), formuleringseffecten, vraagvolgorde-effecten en de interviewsituatie.
Bovendien kan er verschil zijn tussen de private en de gerapporteerde mening;
- kenmerken van de informationele context: de actuele informatiestromen
in de omgeving van de respondenten, bijvoorbeeld in de massamedia, kunnen
via het mechanisme van priming leiden tot een `accessibility bias'.

Gelukkig zijn representativiteit en mogelijk vertekenende kenmerken van het
onderzoeksinstrument zélf controleerbaar. Hier liggen niet zozeer principiële be-
zwaren tegen het gebruik van opinieonderzoek voor beleidsvorming, als wel prakti-
sche aansporingen om het onderzoek zodanig vorm te geven dat de kans op verte-
keningen minimaal is. Bovendien kunnen specifieke vertekeningen van het
onderzoeksinstrument worden `geneutraliseerd' door niet naar het absolute niveau
van de resultaten te kijken maar naar het relatieve niveau. Wat is de verandering van
de huidige meting ten opzichte van de vorige? Tot slot zij opgemerkt dat opinieon-
derzoek qua representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid niet per se slechter
hoeft te scoren dan `traditionele' vormen van informatiegaring, zoals via publiek
debat. Sociale wenselijkheid zou wel eens een veel grotere rol kunnen spelen in face-
to-face gesprekssituaties dan in een anonieme enquête via lnternet. Tekenend is dat
velen jarenlang het gevoel hadden dat ze niet hardop mochten zeggen dat er `teveel
buitenlanders zijn', terwijl in enquêtes reeds jarenlang zichtbaar was dat een fors
deel der Nederlanders weinig moest hebben van `de multiculturele samenleving'.
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Niet controleerbaar daarentegen is het laatst genoemde effect, priming door
bijvoorbeeld massamedia. Dat kan leiden tot response-instabiliteit, dat wil zeggen,
een tijdelijke verandering in opinies als gevolg van media-aandacht, die echter uit-
sterft zodra die media-aandacht voorbij is. Dergelijke `mood changes' zijn moeilijk
te onderscheiden van werkelijke attitudeverandering. De kans op `accessibility
bias' is geringer naarmate een respondent beter over het onderwerp is geïnfor-
meerd enlofer meer bij betrokken is.` Dit impliceert dat men bij onderwerpen die
onderdeel zijn van de dagelijkse levenservaring een grotere stabiliteit mag ver-
wachten dan bij meer abstracte ver-van-mijn-bed onderwerpen. Vertaald naar po-
litieke thema's: iemands opinie over zijn eigen woonsituatie zal stabieler zijn dan
zijn opinie over het huisvestingsbeleid van de regering. Iemands mening over de
veiligheid in zijn eigen wijk zal stabieler zijn dan zijn opinie over de veiligheid in
Nederland in het algemeen. Overigens, ook hier geldt dat het geen specifiek ken-
merk van opinieonderzoek betreft. Representatie via gekozen vertegenwoordiging
ofvia nieuwsmedia is evenmin vrij van invloeden vanuit de informationele omge-
ving, zoals bijvoorbeeld wordt gedemonstreerd door de wederzijdse beïnvloeding
van politiek en media tijdens mediahypes.

b Als middel totgoede beleidstheorieën
Zelfs wie niets moet hebben van opinieonderzoek onder burgers naar hun pro-
bleemervaring en beleidsvoorkeuren, kan niet ontkennen dat kennis van de drijf-
veren van onderdanen nuttig is om tot goede beleidstheorieën te komen. Wat ook
verder zijn opvatting is over de gewenste verhouding tussen burger en staat, iedere
beleidsmaker die streeft naar effectiviteit, zal willen weten wat mensen beweegt en
hoe zij op beleidsprikkels zullen reageren. Voor een goede beleidstheorie kan men
in eerste instantie te rade gaan bij de wetenschap of andere materiedeskundigen.
Die hebben echter niet altijd theorieën beschikbaar die goed aansluiten op het con-
crete beleidsprobleem waarvoor de beleidsmaker staat. Zo heeft de wetenschap
over keuzeprocessen in het algemeen het nodige te vertellen, maar naar een speci-
fieke (beleids)theorie over hoe mensen bijvoorbeeld een energie-aanbieder of
zorgverzekeraar kiezen, zal men tevergeefs zoeken. Eigen onderzoek naar de drijf-
veren van burgers is dan nodig.

Uiteraard kan men de vraag stellen of inensen in opinieonderzoek wel zo'n
betrouwbaar beeld geven van hun eigen drijfveren. Geven ze geen sociaal wenselij-
ke antwoorden of rationalisaties achteraf? Kunnen we niet beter kijken naar wat ze
dóen in plaats van wat ze zeggen? Op zich is dit juist. Het probleem is alleen dat bij
beleidsvorming vaak geen sprake is van relevant gedrag dat nu geobserveerd kan

L De uitzondering kan optreden wanneer het gaat om een keus in twee wezenlijk verschillende
waarden, zoals bij voorbeeld de pro-life of pro-choice tegenstelling in het abortusdebat.
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worden, omdat het gaat om het verwachte gedrag in een nog niet bestaande, toe-
komstige situatie. Naar wellc gedrag zouden we bijvoorbeeld nu moeten kijken als
we willen voorspellen wat stráks de consequenties van rekeningrijden zijn? Ofvan
horizontalisering? Tenzij de mogelijkheid bestaat van kleinschalige experimenten,
hebben we gewoon niets beters dan de zelfrapportage van mensen over hun drijf-
veren en verwachte gedrag.

Wat is dan de waarde van opinieonderzoek voor de totstandkoming en accep-
tatie van een zo goed mogelijke beleidstheorie? Ervan uitgaande dat dit onderzoek
representatief, valide en betrouwbaar is, zijn de conclusies als volgt:

~ daar waar nog geen beleidstheorie beschikbaar is, kan opinieonderzoek een
basis van empirische gegevens leggen op grond waarvan een beleidstheorie
geformuleerd kan worden. Aangezien het hierbij vaak zal gaan om het achter-
halen van de diepere drijfveren en het `waarom' van gedrag, ligt een kwalita-
tiefonderzoek als startpunt voor de hand;

~ in een `normale' periode, dus als er één dominante beleidstheorie is, doet men
er verstandig aan de uitwerking en articulatie van deze theorie voortdurend te
begeleiden met empirisch onderzoek. Dit is niet gericht op onmiddellijke ver-
werping van de beleidstheorie, maar wel een voorwaarde voor een goede na-
dere invulling van deze theorie, en legt in zekere zin het fundament waarop
een nieuwe betere opvolger kan ontstaan;

~ in een 'revolutionaire' periode, dus wanneer er sprake is van concurrerende
beleidstheorieën, kan opinieonderzoek worden ingezet:
- voor het bepalen welke van de concurrerende beleidstheorieën de groot-
ste empirische inhoud heeft als het gaat om de veronderstelde drijfveren van
mensen, en dus in termen van doel-middel effectiviteit de beste is;
- als bondgenoot ten gunste van de discourscoalitie rond de ene beleidstheorie
en als breekijzer van de andere discourscoalitie rond de andere beleidstheorie.
Omdat dergelijke coalities vaak zijn verbonden met specifieke politieke en~of
strategische belangen, krijgt opinieonderzoek hierdoor dus een politieke lading.

Nu is het zo dat in de gefragmenteerde samenleving van de aie eeuw veel politieke
besluitvorming is verplaatst naar arena's en netwerken buiten de staat, en dat niet
goed identificeerbaar is waar en wanneer de feitelijke beleidsbesluiten nu eigenlijk
worden genomen. Het blijft echter van belang dat ook deze besluiten zijn geba-
seerd op zo goed mogelijke beleidstheorieën. Staat en burgers worden immers ge-
confronteerd met de gevolgen van deze besluiten. Wat nu als het vermoeden be-
staat dat dergelijke besluiten niet worden gebaseerd op valide en betrouwbare
gegevens over de drijfveren van mensen, maar op een discutabele beeldvorming
hiervan? In zulke gevallen doet de staat er verstandig aan deugdelijk op het beleids-
probleem toegesneden opinieonderzoek te laten verrichten, en deze - als een vorm
van contextsturing - in de relevante arena's en netwerken in te brengen.
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Eén kanttekening dient wel geplaatst te worden bij deze redenering. Zij is al-
leen van toepassing wanneer het de bedoeling is daadwerkelijk maatschappelijke
problemen op te lossen door effectief te interveniëren in de reële condities die
daaraan ten grondslag liggen. Voor maatschappelijke conflicthantering is dat niet
altijd nodig en zelfs niet altijd wenselijk. Soms gaat de voorkeur uit naar pacificatie
door middel van een symbolische politieke actie. Voor pacificatie is het soms
noodzakelijk dat iedereen gelooft dat beleid x in de nabije toekomst de problemen
succesvol zal gaan oplossen. In zulke gevallen kan opinieonderzoek naar wat bur-
gers feitelijk beweegt juist werken als een stoorzender, namelijk wanneer het dit
geloofontmaskert als illusie. In zulke gevallen is het vermogen van de staat om so-
ciale en politieke conflicten op te lossen juist gebaat bij ongekendheid.

c Vier uitgangspunten en redeneringen
Deze eerste twee `technische' paragraafjes waren de aanloop tot de meer politieke
kwestie die voor velen het meest interessante vraagstuk is, namelijk: wat is de wense-
lijkheid van opinieonderzoek naar de problemen die burgers ervaren en naar hun be-
leidsvoorkeuren? In dit proefschrift zijn vier uitgangspunten geïdentificeerd aan de
hand waarvan deze wenselijkheid is beredeneerd. Hieronder komen zij aan de orde.

Het eerste uitgangspunt is ook het meest gebruikelijke vertrekpunt, namelijk
de (regulatieve) idee van volkssoevereiniteit: wat de staat doet, dient een zo goed
mogelijke afspiegeling te zijn van `de wil van het volk'. De idee is dat opinieonder-
zoek kan fungeren als hulpmiddel om die wil beter te bepalen. George Gallup was
één der eerste en bekendste pleitbezorgers van een dergelijk gebruik van opinieon-
derzoek. Hoe moeten we deze gedachtegang beoordelen? Voor een goed oordeel
over de wenselijkheid van opinieonderzoek in dezen, dient het middel te worden af-
gezet tegen andere informatie-bronnen en hun specifieke kenmerken. Zie de fi-
guur.Z Hierin staan vier potentiële informatiebronnen over `de wil van allen' (de to-
tale verzameling van - onderling vaak strijdige - willen van de individuele burgers)
waarop de staat zich kan baseren voor de bepaling van de `algemene wil' (de enkel-
voudige mening van de gemeenschap als organisch geheel, die duidelijk maakt wat
nu te doen). Het punt is nu dit: het is zeer aannemelijk dat de eerste drie informatie-
bronnen relatief makkelijk kunnen leiden tot een vertekend beeld van wat burgers
willen. Uiteraard zullen we nooit met zekerheid kunnen weten wat de burgers `echt'
willen, want we beschikken niet over een onafhankelijke kennis daarvan. We kun-
nen dus ook nooit met zekerheid vaststellen dat deze drie bronnen een vertekend

z. Opmerking bij deze figuur: men zou allerlei interacties tussen de verschillende elementen
kunnen denken, in de vorm van horizontale en verticale pijlen. Zo worden bijvoorbeeld de menin-
gen van parlementsleden en belangen-groepen wederzijds béinvloed, en worden beide weer beïn-
vloed door wat gebeurt binnen het blokje deliberatie~politieke bewerking. Omwille van de over-
zichtelijkheid zijn deze pijlen weggelaten.
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Informatiebron i: mening parlement
. principe: verkiezingen
. intrinsieke bias: selectie van besten (zie hfdst. a)

Informatiebron z:
belangengroperingen I interactieve beleídvorming
. principe: zelforganisatie I -selectie
. intrinsieke bias:selectie naar vaardigheid,
motivatie, gelegenheid (zie hfdst. 5)

Informatiebron 3: nieuwsmedia
. principe: nieuws
. intrinsieke bias: selectie van wat recent en concreet

is veranderd, medialogica (zie hfdst. 7)

Informatiebron q: opinieonderzoek
. principe: sampling
. intrinsieke bias: afhankelijk van steekproefcriteria

algemene wil
~1 ofwel'watte

doen'

beeld geven van die `echte' meningen. De kans daarop is echter relatief groot, van-
wege het constituerend principe van elk van deze bronnen. Want:

~ zoals Manin beargumenteert is het parlement geen willekeurige dwarsdoor-
snee van de bevolking, maar juist een a-typisch gezelschap van `de besten' op
relevant geachte criteria. Het is een gekozen aristocratie, en dus is het onmo-
gelijk dat het parlement "an exact portrait, in miniature, of the people at
large" is, zoals de anti-federalisten wilden;3

~ belangenbehartiging door zelforganisatie is in termen van Schattschneider
`the organization ofbias', en wel van de belangen van wie beschikt over de ge-
legenheid, vaardigheid en motivatie tot effectieve zelforganisatie;

~ representatie door de nieuwsmedia bevestigt ofversterkt de eerste twee verte-
keningen, omdat de nieuwsmedia zich vooral richten op de instituties van de
staat en de (belangen)organisaties waarmee deze interacteert. In feite is poli-
tieke journalistiek een `representatie van representatie' door politici en belan-
genbehartigers. Daarnaast heeft de medialogica hier een potentieel verteke-
nende invloed.

In praktijk betekenen deze drie vertekenende mechanismen dat het geluid van la-
gere maatschappelijke regionen relatief slecht zal doorkomen. Zo niet bij opinieon-
derzoek. Hier klinkt ieders stem even hard. Statistisch representatief, valide en be-
trouwbaar opinieonderzoek is de enige informatiebron over de meningen van
burgers die - gemeten naar sociaal-demografische criteria - niet vertekend is. Het

HET GEHEI~1 VAN DE BURGER

3. John Adams, aangehaald in Pitkin (t968), p. 60.
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biedt ten opzichte van de andere informatiebronnen over `de wil van allen' dus een
wezenlijke meerwaarde. Het leidt tot een rijker beeld van de maatschappelijke wer-
kelijkheid. Alleen daarom al is het wenselijk, ten eerste voor de staat zelf, ten twee-
de als een vorm van `democratische dienstverlening' aan de burgers. (Met dit laat-
ste doel ik op actieve verspreiding van opiniegegevens in de publieke sfeer, met als
bedoeling dat burgers hun politieke mening kunnen funderen op zo'n rijk en vol-
ledig mogelijk beeld van de werkelijkheid.) Ten derde is opinieonderzoek over wat
burgers willen een zinvolle aanvulling bij interactieve beleidsvormingstrajecten en
andere vormen van verplaatste politiek. In zulke trajecten ontbreekt namelijk de
representatie via parlementaire vertegenwoordiging. De Tweede Kamer krijgt al-
leen het eindproduct te zien, niet zelden met de boodschap dat ons vreselijk onheil
staat te wachten als men niet onverkort akkoord gaat met het onderhandelings-
resultaat. In het feitelijke traject van beleidsvorming zijn dus eigenlijk maar twee
vormen van representatie werkzaam: belangenbehartiging en nieuwsverslagge-
ving. Opinieonderzoek kan hier een nuttige meerwaarde hebben door - als een
plaatsvervangende volksvertegenwoordiging - zichtbaar te maken wat de mening
is van mensen die niet kunnen ofwillen deelnemen aan dit soort trajecten.

Nu zijn dit ongevaarlijke conclusies. Meer informatie over burgers is natuurlijk al-
tijd leuk. Wie zou daar nu tegen zijn? Waar het om gaat is wat de politiek er vervol-
gens mee doet. De cruciale vraag is ofinen de resultaten van opinieonderzoek moet
beschouwen als slechts één informationeel ingrediënt voor de bepaling van de al-
gemene wil of als het enige legitieme ingrediënt? Zijn resultaten van opinieonder-
zoek slechts één van de zaken die men - in meer ofmindere mate - kan meewegen
bij de bepaling van `de algemene wil', ofverdienen zij het primaat, dat wil zeggen,
moet de `de algemene wil' voornamelijk of zelfs uitsluitend worden gebaseerd op
opinieonderzoek (en niet op de andere informatiebronnen)? De tweede stelling-
name is controversieel, en stuit bij velen op heftig verzet. Toch is dit de onvermij-
delijke conclusie voor wie meent dat de mening van elke burger even zwaar moet
tellen bij de bepaling van `wat te doen'. Natuurlijk, elke voorstelling van de alge-
mene wil is `slechts' een interpretatie en bewerking van de individuele willen die
men waarneemt, en er bestaan geen universele criteria om te beslissen welke inter-
pretatie de beste is. Welke methode men ook volgt, uiteindelijk is altijd een creatie-
ve sprong nodig om die afzonderlijke willen te vertalen naar één ongedeelde wil
van het volk. Maar bij deze creatieve activiteit dienen vertegenwoordigers wel res-
ponsief te zijn voor de kiezers. En het is dáár dat zich de meerwaarde manifesteert
van opinieonderzoek ten opzichte van de andere informatiebronnen. Opinieon-
derzoek biedt namelijk betere condities voor ma~cimale responsiviteit. Om precies
te zijn: het verschil zit hem in de empirische basis van waaruit de creatieve sprong
wordt gemaakt, de verzameling van waargenomen afzonderlijke willen. Bij de eer-
ste drie informatiebronnen is reeds die basis vertekend. Een niet-random segment
van individuele willen is daarin ondervertegenwoordigd of zelfs volledig weggefil-
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terd. Die individuele willen worden minder snel of in het geheel niet gezien. Daar-
entegen is bij een representatieve steekproef per definitie geen sprake van een der-
gelijke filtering ofvertekening. Alle individuele willen hebben even grote kans om
waargenomen te worden. Daarom biedt dit instrument een beter uitgangspunt om
daadwerkelijk te komen tot een formulering van de `algemene wil' waarin een zo
groot mogelijk aantal afzonderlijke willen betekenisvol is georganiseerd.

Overigens heeft de potentiële winst in responsiviteit en legitimiteit die men
boekt indien men in de bepaling van de algemene wil het primaat legt bij opinieon-
derzoek wel een prijs, namelijk dat politieke zelforganisatie in belang afneemt, in fei-
te irrelevant wordt. Waarom zou men zich nog organiseren in belangengroepen als
er toch niet meer naar wordt geluisterd? Sommigen zouden dit beschouwen als een
groot verlies. Als politieke associatie overbodig zou worden, zullen we volgens
auteurs als Tocqueville, Mill en - heden ten dage - Putnam een onmisbaar nevenef-
fect verliezen, namelijk de democratische gezindheid die men al doende aanleert door
zelforganisatie voor de politieke zaak. Van politieke participatie verwachten zij veel
goeds. Maar... ligt hier nu werkelijk een bezwaar tegen een primaat in descriptieve
vertegenwoordiging voor opinieonderzoek? Zoals in hoofdstuk io uiteengezet kan
men op theoretische gronden betwijfelen ofer zonder politieke participatie en delibe-
ratie nu werkelijk zo'n unieke democratische meerwaarde verloren gaat. Het spaar-
zame empirische onderzoek op dit gebied plaatst in ieder geval grote vraagtekens bij
deze veronderstelde heilzame effecten. Mendelberg concludeert op basis van het
beschikbare empirische materiaal dat "when groups engage in discussion, we cannot
count on them to generate empathy and diminish narrow self-interest, to afford equal
opportunities for participation and influence even to the powerless, to approach the
discussion with an open mind to change, and to be influenced not bysocial pressures,
unthinking commitments to social identities, or power, but by the exchange of rele-
vant and sound reasons."4 Deliberatie lijkt vooral te mislukken "when strong social
pressures or identities exist, conflict is deep, and the matter at hand centers on values
rather than facts."5 Kortom, als er politiek dus echt iets op het spel staat.

Nee, het werkelijke bezwaar tegen een primaat voor opinieonderzoek ligt el-
ders, namelijk in het daaraan ten grondslag liggende uitgangspunt dat ieders me-
ning even zwaar dient te worden gewogen. Op het eerste gezicht lijkt dat een heel
democratische gedachte. Iedere burger heeft tenslotte evenveel recht op een veilige
leefomgeving, een schoon milieu, goed onderwijs voor zijn kinderen, enz. Boven-
dien kan niemand zo goed de eigen levenssituatie beoordelen als de burger in
kwestie zelf. Het is niet voor niets dat in verkiezingen ieders stem even zwaar telt.
Bij nader inzien is het echter discutabel ofdeze gelijkheid in gewicht zich ook moet
uitstrekken tot de keuze van beleidsoplossingen. Wil men valide en betrouwbaar

4. Mendelberg (zooz), p. i8o.
5. Mendelberg (zooz), p. i8i.
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meten wat de burger zou doen als hij in de schoenen van de beleidsmakers zou
staan, dan moet men de keuzesituatie van de beleidsmakers natuurgetrouw repro-
duceren. Zeker bij kwantitatief onderzoek is dat onmogelijk. Beleidsmakers die-
nen niet alleen te kijken naar de wenselijkheid van maatregel x als zodanig, maar
ook naar alternatieve beleidsopties, naar kosten, voor- en nadelen van alle opties,
de kans van slagen, risico's en onzekerheden, gevolgen voor andere beleidsterrei-
nen, trade-offs, et cetera. Het is onmogelijk al deze omstandigheden in een vragen-
lijst te noemen en door de respondent te laten meewegen. Gevolg is dat het resul-
taat van opinieonderzoek sterk afhankelijk wordt van wat er nog wél aan
alternatieve opties en relevante overwegingen wordt gepresenteerd. De uitkom-
sten worden daardoor in wezen artefacten van de vragenlijst. Het onderzoek van
Sniderman en vooral dat van Weissberg zijn in dit opzicht vernietigend. De resul-
taten van opinieonderzoek naar beleidsvoorkeuren blijken voor beleidsmakers in
de regel non-informatie.

Het fundamentele achterliggende probleem is dat men onderscheid moet ma-
ken tussen het gepercipieerd en het verlicht belang van burgers. Het eerste duidt
op hun huidige voorkeur, het tweede op de voorkeur die zij zouden uitspreken in-
dien zij op de hoogte zouden zijn van alle (redelijkerwijs) beschikbare informatie
over de gevolgen van hun keuze. Het handelen van de staat dient normaliter aan te
grijpen op dit verlicht belang en niet op het gepercipieerd belang, want normaliter
zijn de burgers uiteindelijk het meest gediend met realisering van dit verlicht be-
lang. Het bezwaar tegen opinieonderzoek is nu dat daarin weinig geïnformeerde of
doordachte opinies net zo zwaar tellen als goed geïnformeerde en doordachte opi-
nies. Het geaggregeerde resultaat van zulk onderzoek geeft daardoor een minder
goede representatie van het verlicht belang van de burgers dan de uitkomstvan een
ideale machtsvrije dialoog tussen deze burgers. Een dergelijke dialoog biedt name-
lijk de mogelijkheid van wederzijdse verlichting.

Het cruciale criterium is daarom ofhet gaat om onderwerpen waarin meer in-
formatie leídt tot andere opvattingen. Bij sommige onderwerpen speelt de mate
van geïnformeerdheid nauwelijks een rol. Zo is bijvoorbeeld de vraag of inen vóór
oftegen abortus is een relatief geïsoleerde kwestie die weinig sensitíef is voor meer
informatie. Bij dit soort onderwerpen is het wenselijk de 'wil van het volk' te base-
ren op de resultaten van representatief, valide en betrouwbaar opinieonderzoek.
Bij de meeste onderwerpen speelt de mate van geïnformeerdheid echter wel dege-
lijk een grote rol. Neem bijvoorbeeld vragen over economische maatregelen. Dit
zijn ingewikkelde kwesties met repercussies voor diverse andere beleidsterreinen.
Een verstandig oordeel vergt hier de nodige deskundigheid. Daarom dient men bij
dit soort onderwerpen groter gewicht te geven aan de opinies van mensen die
maximaal zijn geïnformeerd. Het zij toegegeven, anno heden is dit geen populair
standpunt. In een tijd van `geëmancipeerde, mondige en goed opgeleide' burgers,
zullen beleidsmakers die menen `beter te weten' wat goed is voor de burgers al snel
het verwijt krijgen van `regenteske betutteling'. Toch dient men te bedenken dat
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uiteindelijk niemand beter wordt van een dokter die onder het motto `de klant is
koning' de patiënt elk medicijn geeft waar hij om vraagt.

Tot slot moeten nog twee andere potentiële bezwaren worden genoemd van
grotere responsiviteit voor opinieonderzoek. Ten eerste betekent zulks dat de me-
dia grotere invloed krijgen op de bepaling van `wat te doen'. Zij zullen immers via
priming de opinies van burgers beïnvloeden. In representatie via opinieonderzoek
hebben de mensen die het meest vatbaar zijn voor priming - de matig geïnformeer-
de burgers - een veel zwaarder gewicht in het geaggregeerde resultaat dan bij de an-
dere drie informatiebronnen. Indien de politiek responsiever wordt voor opinieon-
derzoek, kan dat dus leiden tot grotere aandacht voor de problemen en oplossingen
die op dat moment voldoen aan de medialogica. Aangezien de oplossingscapaciteit
van de staat begrensd is, betekent dit geringere aandacht voor weinig mediagenieke
dossiers. Ten tweede, wanneer de volkswil sterker wordt gebaseerd op opinieonder-
zoek, wordt de constructie van de volkswil meer een specialisme dat veel mensen
niet op kwaliteit kunnen beoordelen. Wie weet of Maurice de Hond zijn werk goed
heeft gedaan? Men wordt dus afhankelijker van onderzoeksdeskundigen die niet
rechtstreeks ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Een tweede uitgangspunt om de wenselijkheid van opinieonderzoek aan te ontle-
nen, is het beleidsdoel dat het naderbij brengt. Het normatieve uitgangspunt is dat
inzet van opinieonderzoek altijd legitiem en wenselijk is als dat een wenselijk be-
leidsdoel naderbij brengt. (Waaraan dat beleidsdoel zélf zijn wenselijkheid ont-
leent, doet verder niet ter zake.) Binnen de staat zijn het vooral politici die vanuit
een dergelijke gedachtegang gebruik kunnen maken van opinieonderzoek, name-
lijk als retorisch instrument. De idee is eenvoudig: voor een politicus is het wense-
lijk opinieonderzoek in de publiciteit te brengen als daaruit blijkt dat de meerder-
heid van de bevolking zijn beleid steunt, ofals meer algemeen daaruit blijkt dat zijn
beleid de belangen van de meerderheid dient. Het creëert aldus een druk op zijn te-
genstanders om in te binden. Zo trachtte vice-premier Zalm voorafgaand aan de
Eerste Kamer behandeling van het regeringsvoorstel voor de gekozen burge-
meester twijfelende senatoren over de streep te trekken door te wijzen op opinie-
onderzoek. "Tachtig procent van de bevolking wil de gekozen burgemeester, blijkt
uit onderzoek. Hier in Den Haag loopt men blijkbaar achter bij wat de mensen wil-
len," aldus Zalm.b Het achterliggend idee dat hier wordt geëxploiteerd, is dat veel
mensen vinden dat volkssoevereiniteit meer moet inhouden dan eens per vier jaar
leiders kiezen, en zij daarom mogelijk gevoelig zijn voor de resultaten van opinie-
onderzoek. Op de achtergrond speelt tevens de dreiging dat kamerleden die zulke
gegevens negeren, bij de volgende verkiezingen wel eens weggestemd zouden kun-
nen worden. Vooral kwantitatief opinieonderzoek leent zich voor retorisch ge-

6. Trouw, 5 februari zoo5.
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bruik. Ten eerste omdat het vanwege het beperkt aantal keuzemogelijkheden dat
wordt geboden mensen min ofineer dwingt tot een standpuntbepaling. Tot op ze-
kere hoogte kan het instrument meerderheden construeren. Ten tweede omdat
kwantitatief opinieonderzoek het odium heeft van politiek neutrale en objectieve
informatie. Het heeft het gezag van `harde cijfers'. Overigens, kan men vanuit dit
tweede uitgangspunt beredeneerd ook bezwaar maken tegen retorische inzet van
opinieonderzoek? Ja, want de winst van de één is hier natuurlijk het verlies van de
ander. Wie vreest dat dergelijk onderzoek aantoont dat slechts een minderheid
zijn plannen steunt, zal proberen zulk onderzoek uit de publiciteit te houden.

Politici kunnen opinieonderzoek ook op een heel andere manier gebruiken,
namelijk als technisch hulpmiddel om politieke communicatie zo overtuigend en
doeltreffend mogelijk te maken. In focusgroepen kan men bijvoorbeeld burgers
confronteren met verschillende varianten van argumenten en boodschappen, ten-
einde de meest succesvolle te kiezen en deze te optimaliseren. Sommige mensen
beschouwen dit als een verwerpelijke praktijk. Toch is er geen reden voor een prin-
cipiële afwijzing. De politieke theorie stelt dat volksvertegenwoordigers mogen af-
wijken van de wil van hun achterban, als zij maar aannemelijk kunnen maken dat
met deze schijnbaar ongewenste afwijking hun belang wel degelijk is gediend. Wel-
nu, er is niets op tegen als men gebruik maakt van technische hulpmiddelen om
daarbij tot zo goed mogelijke argumentatie te komen. Bezwaarlijk wordt het pas
als daarbij niet wordt ingezet op rationele argumenten, maar op zodanig bespelen
van emoties dat inhoudelijke afweging juist wordt verhinderd. Dit is een vorm van
manipulatie. Overigens, dat opinieonderzoek kan helpen om tot zo effectief moge-
lijke manipulatie te komen, kan moeilijk worden aangemerkt als geldig bezwaar
tegen opinieonderzoek als zodanig. Dat kwaadwillende politici hun slechte inten-
ties beter kunnen verwezenlijken naarmate zij over beter gereedschap beschikken,
kan men het gereedschap niet verwijten.

Een derde uitgangspunt voor het beredeneren van de wenselijkheid van opinieon-
derzoek, is de opdracht van de staat om de politieke gemeenschap bijeen te houden
door sociale conflicten op te lossen - zowel horizontale conflicten tussen burgers
onderling als verticale conflicten tussen burgers en de staat. Als hij daarin niet
slaagt, leidt dat in extremo tot een burgeroorlog ofburgeropstand. De politieke ge-
meenschap valt dan uiteen. De opdracht tot oplossen van conflicten betekent ove-
rigens niet noodzakelijkerwijs dat de reële condities die ten grondslag liggen aan
die conflicten moeten worden gewijzigd. Pacificatie van het conflict volstaat. Het is
voldoende wanneer de staat bereikt dat de antagonisten berusten in die condities,
zodat zij geen bron van conflict meer zijn. In dit uitgangspunt is de wenselijkheid
van opinieonderzoek dus afhankelijk van de vraag in welke mate het kan bijdragen
aan beheersing van sociale spanningen.

Te veel maatschappelijke spanning is niet goed, maar te weinig ook niet. Het is
zaak een gezond evenwicht te vinden. In de regel is opinieonderzoek wenselijk om-
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dat het maatschappelijke spanningen en conflicten zichtbaar kan maken, en zo de
staat kan helpen tot beter beleid te komen. Dit punt werd door Machiavelli reeds
gemaakt met zijn constatering dat de beste wetten ontstaan uit de botsing van de
belangen van het volk met de belangen van de elite. Daarom moest een verstandi-
ge staat niet alleen naar de wensen van de aanzienlijken luisteren. "Elke stad moet
het volk de kans geven om op de een of andere manier zijn eisen kenbaar te ma-
ken...."~ Dit stimuleert de staat tot het bedenken van nieuwe opties en compro-
missen die nooit bedacht hadden kunnen worden op basis van de mening van één
der afzonderlijke partijen, maar juist ontstaan uit de confrontatie van onverenig-
bare belangen. Alleen dan kan de staat de afzonderlijke belangen overstijgen en ko-
men tot iets wezenlijk nieuws, te weten een oplossing waarin beide partijen hun
belangen (gedeeltelijk) zien gehonoreerd.8 Spanning en conflict zijn een bron van
creativiteit en vormen in wezen de motor van het adaptief vermogen van de poli-
tieke gemeenschap.

Bovendien kan opinieonderzoek wenselijk zijn voor de staat om zicht te krij-
gen op het draagvlak voor zijn oplossingen. De staat kan nog zo goed beleid ma-
ken, als de burgers niets van dit beleid moeten hebben, het mogelijk zelfs als niet-
legitiem ervaren, vormt het een potentiële bron van spanningen. Ook ontstaat dan
het risico dat het beleid zal worden ontdoken, en dus ook nog eens ineffectief of
zelfs contraproductief blijkt te zijn. Dat draagt op zijn beurt weer bij tot verdere
ondergraving van de legitimiteit, enzovoort. Als dergelijke tegenstellingen tussen
burgers en staat slechts met mate voorkomen, hoeven zij geen gevaar te zijn voor
de politieke gemeenschap. Echter, wanneer een accumulatie ontstaat van als niet-
legitiem (en ineffectief) ervaren beleid, kan uiteindelijk de legitimiteit van de staat
als zodanig in gevaar komen. Het theoretische eindpunt van escalatie van dit verti-
cale conflict is uiteenvallen van de politieke gemeenschap. Uiteraard moet er heel
wat gebeuren voordat het daadwerkelijk zover komt. Maar het is wel een zeer ern-
stig probleem, want de representatieve democratie heeft geen middelen om dit
conflict te accommoderen. De enige mogelijkheid tot pacificatie is burgers hun zin
te geven. Wanneer de spanning tussen burgers en staat - latent aanwezig in iedere
politieke gemeenschap - zodanig dreigt te escaleren dat er daadwerkelijk een on-
herstelbare breuk lijkt te ontstaan, moet de staat niet uitgaan van het verlicht be-
langvan de burgers maar van hun gepercipieerd belang, in een laatste wanhoopspo-
ging zo het vertrouwen te herstellen. Om met Machiavelli te spreken, als het de
staat niet lukt goed te zijn, dan moet hij in ieder geval goed lijken. Overigens kan
het dan al te laat zijn. Als de staat uit angst voor zíjn burgers niet meer durft af te
wijken van het gepercipieerd belang van de meerderheid, is het gevaar reëel dat de

7. Machiavelli, Discorsi, hoofdstuk L4.
8. Overigens verhoudt deze redenering zich gced met de wenselijkheid van opinieonderzoek bere-
deneerd vanuit volkssoevereiniteit. De nadruk ligt hier alleen meer op het creatieve proces van de staat.
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gekozen beleidsmaatregelen de werkelijke problemen niet oplossen, mogelijk zelfs
erger maken, en dus eigenlijk de burgers van de wal in de sloot helpen. Het is als de
patiënt die steeds zieker wordt omdat de dokter hem elk medicijn geefr waarom hij
vraagt. Dit falen wordt echter de staat aangerekend, waarop deze nog meer legiti-
miteit verliest, enzovoort. Omdat deze neerwaartse spiraal zo gevaarlijk is, doet de
staat er verstandig aan continu te monitoren hoe het - los van specifieke beleids-
maatregelen - is gesteld met het draagvlak voor de staat en zijn instituties in het al-
gemeen. Het is als een vliegramp: uiterst zeldzaam, maar zo fataal dat continue
zorg ter voorkoming noodzakelijk is.

Bezien vanuit het perspectief van deze verticale spanning en mogelijke escala-
tie, is de vraag of het wel zo wenselijk is als zeer frequent opinieonderzoek wordt
gepubliceerd waaruit blijkt dat de politiek andere dingen doet dan de burgers (zeg-
gen te) willen. Natuurlijk, de staat moet zich niet afsluiten voor deze informatie.
Maar wat is het effect als iedere maand opnieuw onderzoek in de publieke sfeer
wordt gebracht waaruit blijkt dat Nederlanders zich grote zorgen maken over on-
veiligheid, over de kwaliteit van het onderwijs, over lange wachtlijsten.... De blik
wendt zich dan al snel richting overheid. Maar sommige problemen kán de over-

heid helemaal niet oplossen, of in ieder geval niet zo snel als gewenst. Bij andere
problemen zal zij wel willen ingrijpen, maar niet op de gewenste manier. Burgers
zeggen in een enquête bijvoorbeeld dat ze minder files willen, en daarom de wegen
breder moeten, maar wat doet de overheid vervolgens? Die besluit tot rekeningrij-
den, met het argument dat alleen zó de files echt worden opgelost. Als voortdurend
peilingen verschijnen waaruit blijkt dat de burgers iets anders willen dan hetgeen
de staat doet, kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat politici `niet luisteren' en de

democratie `dus' niet functioneert. Dat beeld wordt vervolgens nog eens bevestigd
als er lage scores komen uit het regelmatige opinieonderzoek naar vertrouwen in
regering, overheid en democratie.

Nu zou dit alles nog tot daaraan toe zijn, ware het niet dat de tweedelingen die
uit opinieonderzoek oprijzen soms (ten dele) geconstrueerd zijn. Kwantitatief on-

derzoek kent nauwelijks mogelijkheden tot het uitdrukken van nuances en ambiva-
lentie, men moet het standpunt vereenvoudigen tot een digitaal `voor' of `tegen'.
Ook biedt het instrument geen ruimte voor informatie-uitwisseling en overtuiging

die tot meer overeenstemming zou kunnen leiden. Gevolg is dat bij onderwerpen
waar de meningen in werkelijkheid niet zo zwart-wit liggen, kwantitatief opinieon-

derzoek leidt tot een meer gepolariseerd beeld dan de grijze werkelijkheid recht-
vaardigt. Aangezien de samenleving deels wordt geconstitueerd door hoe deze

wordt voorgesteld, kan men dus stellen dat `de kloof' tussen burgers en staat deels
hetgevolg is van dit soort onderzoek (of in ieder geval daardoor wordt vergroot).

Kan men volgens eenzelfde redenering ook bezwaar maken tegen het publice-

ren van opiniegegevens over horizontaal conflict? Aan de ene kant is het inderdaad

de vraag hoe zinnig het is voortdurend opinieonderzoek te publiceren waaruit bij-

voorbeeld blijkt dat autochtonen en allochtonen niets van elkaar moeten hebben,
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temeer omdat de gerapporteerde tegenstelling (ten dele) geconstrueerd kan zijn.
Aan de andere kant is de representatieve democratie juist ontworpen om dit soort
problemen op te lossen. Anders dan verticale conflicten, kan het systeem horizon-
tale conflicten goed aan. Wél is het zo dat opinieonderzoek kan verhinderen dat
men zich neerlegt bij de uitkomsten van dit democratische proces. Voor het juiste
begrip in dezen, is het nuttig onderscheid te maken naar de fase van het beleidsvor-
mingsproces. In de fasen van beleidsvoorbereiding en -bepaling kan opinieonder-
zoek helpen tot optimaal beleid te komen. Hoe meer informatie over de verschil-
lende wensen van de burgers, hoe beter. Echter, in de daarop volgende fase waarin
het beleid daadwerkelijk geaccepteerd en vastgesteld moet worden - er dus coali-
ties gesmeed moeten worden - kan opinieonderzoek juist bemoeilijken dat de ver-
liezende partij berust in de uitkomst van het democratisch proces. Het geloof dat
wat het parlement besluit gelijk staat aan de wil van het volk, maakt het makkelij-
ker zich bij dit besluit neer te leggen. Als opinieonderzoek duidelijk maakt dat dit
(voorgenomen) besluit helemaal niet overeenstemt met het (gepercipieerd) be-
lang van de meerderheid der burgers, wordt hierdoor in zekere zin zand in de pro-
bleemoplossingsmachine gestrooid. Het verhindert het geloofvan de verliezende
partij dat zij de strijdbijl maar beter kan begraven.

Het achterliggende probleem is dat hier twee verschillende democratische logi-
ca's metelkaar in botsing komen. Als we de staat beschouwen als een probleemoplos-
singsmachine, is de Nederlandse machine gebouwd volgens het ontwerp van repre-
sentatieve vertegenwoordiging, coalitieregeringen en regeerakkoorden. Regelmatig
publiceren van opinieonderzoek in de publieke sfeer suggereert echter een ander ont-
werp, namelijk een plebiscitaire democratie waarin elk onderwerp afzonderlijk op
zijn merites wordt beoordeeld. Er ontstaat dus een incongruentie tussen de feitelijke
vormgeving van de democratie en het type democratie dat in de collectieve verbeel-
ding wordt gesuggereerd. Dit kan het draagvlak voorde politieke besluiten fi-ustreren,
en daardoor meer algemeen het vertrouwen in de democratie schaden.

Het vierde en laatste uitgangspunt voor een antwoord op de vraag hoe wenselijk
opinieonderzoek is, ligt in de metaboodschap die hiermee wordt gecommuniceerd.
Elke politieke gemeenschap kent een (soms latent) systeemdebat over de gewenste
verhouding tussen burgers en staat. Hoe responsief vinden we dat de staat moet zijn
voor wat burgers willen? Beschouwen we een volksvertegenwoordiger vooral als ge-
delegeerde of vooral als vertrouweling? Hoe geloofwaardig achten we de uitkom-
sten van opinieonderzoek als indicatie van `de wil van het volk'? Het laten verrich-
ten~publiceren van opinieonderzoek door de staat als zodanig, communiceert
impliciet een standpuntbepaling over dit soort vragen. Kennelijk beschouwt de
staat de resultaten van zulk onderzoek niet als louter artefacten, en meent hij dat we
iets moeten met de resultaten. Waarom zou hij anders tijd en geld uittrekken voor
zulk duur onderzoek? Het verrichtenlpubliceren van opinieonderzoek is een taalzet
die een bepaalde boodschap communiceert. Bijvoorbeeld deze:
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~"Het is belangrijk om ook tussen verkiezingen te weten wat burgers vinden en
willen."

~"Het parlement, de media en belangengroeperingen geven niet noodzakelij-
kerwijs een goede representatie van wat burgers vinden en willen, en dus is
aanvullende informatie hierover gewenst."

~"De onderwerpen die in het opinieonderzoek in kwestie worden aangesne-
den, zijn onderwerpen waarmee de staat zich mag of zelfs moet bemoeien."

Afhankelijk van de vraag of inen het eens is met deze boodschappen of niet, kan
men verrichten~publiceren van opinieonderzoek als zodanig wenselijk ofjuist be-
zwaarlijk vinden. De ene beleidsmaker zal graag dergelijk onderzoek doen omdat
hij wil laten zien dat bij de beleidsvorming ook naar `gewone burgers' wordt ge-
luisterd, de ander zal dergelijk onderzoek juist bezwaarlijk vinden vanwege de im-
pliciete suggestie als zou de mening van `gewone burgers' in de fase van beleidsvor-
ming van belang zijn.

d Bespreking
Als we de bezwaren rond validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit buiten
beschouwing laten, hebben nagenoeg alle mogelijke bezwaren tegen opinieonder-
zoek te maken met de werking van zulk onderzoek in de publieke sfeer en de col-
lectieve verbeelding. Als de staat dergelijk onderzoek geheim kan houden en zelf
kan bepalen wat hij hiermee doet, is er geen wezenlijk probleem. `Geheim opinie-
onderzoek' is echter onder de Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur een on-
mogelijkheid - het onderzoek is op zijn minst passief openbaar.9 Daarom heb ik
ervoor gekozen de effecten van opinieonderzoek in de publieke sfeer nadrukkelijk
te betrekken in de overweging. Hiermee worden echter ook extra spanningen en
strijdigheden geïntroduceerd. Wat vanuit het ene normatieve vertrekpunt gezien
wenselijk is, blijkt juist bezwaarlijk vanuit een ander vertrekpunt.

Kijkt men bijvoorbeeld door de bril van de social engineer die beleid moet ont-
werpen om problemen zo goed mogelijk op te lossen, dan is zo nauwkeurig moge-
lijke beschrijving van de werkelijkheid noodzakelijk om te kunnen bepalen wat de
meest legitieme en effectieve oplossing zal zijn. Hier regeert wat Laclau en Mouffe
de logica van differentie noemen. Kijkt men echter door de bril van de politicus die

9. En dat lijkt mij terecht. Het principe van openbaarheid lijkt mij een `rule ofprudence', dat wil

zeggen, een regel die niet valt te verdedigen uit één of ander onwrikbaar principe, maar meer een

ervaringsregel die aangeefr waar de bewijslast ligt voor wie van de regel wil afwijken (zie hoofdstuk

I). Overigens, omdat departementen soms toch geheim opinieonderzoek willen doen, is de oplos-

sing dat het onderzoeksbureau alleen mondeling rapporteert. Voorzover er schriftelijke stukken

bestaan, worden die nooit formeel ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever, maar blijven deze

in het bezit van de opdrachtnemer. Die valt immers niet onder de WOB.
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een coalitie moet smeden, dan ziet de wereld er anders uit. Dan regeert de logicavan
equivalentie. Wie een meerderheid wil verwerven voor een bepaald beleid, is juist
gebaat bij ambiguïteit en ongekendheid, zodat hij meer partijen kan winnen voor
dit beleid. Hij zal alleen maar last hebben van opinieonderzoek waaruit misschien
wel zal blijken dat een meerderheid niets voelt voor dat beleid, ofdat de drijfveren
van burgers zodanig zijn dat dit beleid niet zal werken. Wanneer dergelijk ongun-
stig opinieonderzoek bestaat, zullen politici waarschijnlijk de neiging hebben dat
onderzoek binnenskamers te houden (zie het voorbeeld rond het nieuwe kiesstel-
sel). Tenzij natuurlijk daaruit blijkt dat de meerderheid der burgers hun beleid
steunt! Dan wordt zulk onderzoek nogal eens gebruikt als drukmiddel op tegen-
standers om akkoord te gaan. Nu kan echter weer een andere spanning ontstaan.
Een dergelijk retorische inzet van onderzoek kan vanuit het standpunt van volks-
soevereiniteit onwenselijk zijn wanneer het belang van deze politicus overeenstemt
met het gepercipieerd belang van de meerderheid der burgers, maar strijdig is met
het verlicht belang van de meerderheid der burgers. Hoe paradoxaal dat misschien
ook klinkt, hier wordt opinieonderzoek ingezet tégen de volkssoevereiniteit.

Gaat het echt om onderling strijdige normatieve uitgangspunten? Zijn ze niet
heel goed verenigbaar? Men kan toch poneren dat als de staat de politieke gemeen-
schap bij elkaar wil houden door sociale conflicten op te lossen, hij dat uiteindelijk
het beste kan doen door recht te doen aan de regulatieve idee van volkssoevereini-
teit (want anders zal hij vroeg of laat zijn legitimiteit verliezen.) En men kan toch
poneren dat volkssoevereiniteit uiteindelijk het meest gebaat is bij een sterke staat
die voldoende is toegerust om de problemen van de samenleving effectief aan te
pakken en op te lossen (want als de staat daartoe niet in de gelegenheid wordt ge-
steld, zal dit toch vroeg of laat ten koste gaan van de vrijheid en mogelijkheden van
de burgers.) En men kan toch poneren dat politici uiteindelijk de breedste coalities
zullen smeden als zij in hun plannen uitgaan van de wil van het volk en van effec-
tieve probleemoplossing (want anders zullen zij vroeg of laat worden wegge-
stemd.) Kortom, de vraag die zich opdringt, is ofwe door langer en dieper naden-
ken de verschillende normatieve vertrekpunten toch kunnen onderbrengen in één
overkoepelend verhaal, één achterliggend principe waaruit vervolgens heldere uit-
spraken over de wenselijkheid van opinieonderzoek kunnen worden afgeleid.
Vanuit deze essentie kunnen dan de spanningen en strijdigheden in het complex
van besproken wenselijkheden en bezwaren worden opgelost.

Helaas, dit zal niet lukken. Een dergelijk verhaal is alleen mogelijk indien men
veronderstelt dat burgers, staat en politici uiteindelijk alledrie hetzelfde willen. Dat
kan alleen waar zijn als er geen strijdigheid bestaat tussen deelbelangen en het alge-
meen belang. In voorgaande hoofdstukken is echter meermalen betoogd dat dit on-
mogelijk is. Informatievoorziening en deliberatie kunnen wel ertoe leiden dat de ver-
schillende belangen elkaar dichter naderen, er mogelijk zelfs consensus ontstaat over
een beste oplossing, maar gegarandeerd is dit niet. En zelfs áls men het eens wordt
over de beste oplossing voor de politieke gemeenschap als geheel, dan nog kunnen
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mensen besluiten tóch voor het eigen deelbelang te kiezen. 'Na ons de zondvloed'.
Een volledige opheffing van de strijdigheid tussen deelbelang en algemeen belang is
hooguit een theoretische mogelijkheid, een limiet waarnaar de deelbelangen zich
langzaam toebewegen als is voldaan aan condities van volledige informatie, volko-
men rationele gesprekspartners, onbegrensde deliberatie en een eeuwig leven.

Een veel praktischer en vruchtbaarder wijze om ordening aan te brengen in de
verschillende normatieve uitgangspunten, is door deze te verbinden met de ver-
schillende spelers in de maatschappelijk-politieke arena. Men kan de laatste vier
uitgangspunten beschouwen als vier verschillende perspectieven op dezelfde
maatschappelijke werkelijkheid, als vier verschillende `actoren' met elk hun eigen
bril (zie onder). Deze voorstelling van zaken is een ordening die in ieder geval be-
ter herkenbaar is in de werkelijkheid.

uitgangspunt dominante perspectief

volkssoevereiniteit burgers
coalities smeden politici
voortbestaan gemeenschap staat (ambtenaren)
metadebat `birds eye' (politieke gemeenschap als geheel)

Nu is dit uiteraard een simplificatie, gebaseerd op ideaaltypische rollen. Er zijn

maar weinig actoren die slechts één rol vervullen. De meeste politici doen meer
dan alleen maar coalities vormen voor plannen die ze om wat voor reden ook wen-

selijk achten. Ze stellen zich ook op als bestuurder die nieuwe maatschappelijke
conflicten ziet ontstaan en tracht deze op te lossen ofte pacificeren. Het is ook niet
zo dat politici tegenover de staat staan - ze zijn er veeleer de tijdelijke bewoners

van. Ook is de staat wel degelijk enigermate responsief voor de wil van het volk. De
ervaring van veel beleidsambtenaren is juist dat zij soepel moeten kunnen schake-
len tussen de verschillende perspectieven, en van daaruit een compromis moeten
zien te vinden. Juist omdat beleidsmakers deze verschillende rollen moeten spelen,
is het noodzakelijk dat in de beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid

van opinieonderzoek alle bijbehorende uitgangspunten zijn betrokken, en ook is
gekeken naar de effecten van dit onderzoek in de publieke sfeer.

Dit meervoudig perspectief sluit niet alleen aan op de werkelijkheid van alle-
dag, maar biedt ook conceptuele winst. De meeste literatuur over opinieonder-
zoek concentreert zich op het uitgangspunt van volkssoevereiniteit. De implicatie

is dat dit ook het enig geldige uitgangspunt is. Het nadeel van dit monistisch per-
spectief is dat daardoor bepaalde bezwaren tegen opinieonderzoek niet herkend

kunnen worden. Stel bijvoorbeeld dat een politicus in een bepaald geval bezwaar
maakt tegen verrichten of publiceren van opinieonderzoek. Hoe dit te interprete-
ren? Voor wie enkel uitgaat van de norm van volkssoevereiniteit, zijn er slechts

twee verklaringen denkbaar: i) deze politicus heeft kennelijk een lage dunk van de
capaciteiten van gewone burgers; a) deze politicus denkt alleen maar aan zijn eigen
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politieke hachje en niet aan het algemeen belang. Beide verklaringen voeden het
cynisme over de politiek.

Nu zou het naïef zijn te ontkennen dat dergelijke verklaringen vaak de juiste
zijn. Maar het is belangrijk te benadrukken dat ook ándere verklaringen mogelijk
zijn. Het kan bijvoorbeeld dat de politicus in kwestie wel degelijk het algemeen be-
lang voor ogen had, maar meent dat zullcs niet is gediend met dergelijk opinieon-
derzoek, bijvoorbeeld omdat zulk onderzoek juist bemoeilijkt om een verstandige
maar weinig populaire maatregel goedgekeurd te krijgen, of ineer algemeen de le-
gitimiteit van de staat aantast. Het is niet geheel onzinnig om de vraag te stellen wat
eigenlijk het nut ervan is als resultaten worden gepubliceerd waaruit blijkt dat de
burgers andere oplossingen willen dan de maatregelen die de politiek verstandig
acht. Het is ook niet geheel onzinnig om de vraag te stellen of inet maandelijkse
opiniepeilingen waaruit blijkt dat de staat ofzijn instituties weinig vertrouwen ge-
nieten, nog wel enig algemeen belang is gediend of dat het eerder schade aanricht.
Wordt hiermee niet juist een kloof geconstrueerd en het verticaal conflict gevoed?
Vanuit dat perspectief wordt het begrijpelijker dat minister De Graaf van de Bele-
vingsmonitor afwilde omdat deze `alleen maar kritiek genereerde op de overheid'.
Wie enkel redeneert vanuit volkssoevereiniteit kan zijn wens niet anders interpre-
teren dan als het nastreven van eigenbelang door een ouderwetse regent. Wanneer
men ook de andere perspectieven erbij betrekt, wordt de discussie een stuk interes-
santer. Dat is niet alleen theoretisch relevant, maar ook praktisch van belang: het
biedt een opening voor een minder cynische kijk op politici. Natuurlijk is dit alles
geen pleidooi om de kop in het zand te steken, integendeel. Het is alleen zaak ook
oog te hebben voor mogelijke onbedoelde gevolgen van (publicatie van) opinieon-
derzoek die voortkomen uit de reactie van de omgeving. Er zijn gevallen denkbaar
waarin de informationele meerwaarde van opinieonderzoek - en die is soms vrij-
wel nul - niet (meer) opweegt tegen deze onbedoelde gevolgen. Voor een compleet
oordeel over de (on)wenselijkheid van opinieonderzoek door de staat dienen ook
deze potentiële onbedoelde gevolgen te worden meegewogen.

Als we even afzien van deze mogelijke onbedoelde gevolgen van opinieonderzoek
in de publieke sfeer, wat kunnen we dan zeggen over het nut van opinieonderzoek
voor de beleidsontwikkeling binnen de staat? Anders gezegd, stel dat de staat dit
onderzoek geheim zou mogen houden, wat is dan de aanbeveling voor beleidsma-
kers die streven naar zo legitiem en effectief mogelijk beleid? Veel van het voor-
gaande kan worden samengevat in twee bijna synonieme vuistregels:

~ stel alleen vragen over onderwerpen waar meer informatie hoogstwaarschijn-
lijk niet tot andere antwoorden zal leiden;

~ stel alleen vragen naar het oordeel over het eigen leven en de omstandigheden
in de eigen levenssfeer, dan wel over de wenselijkheid van beleidsopties be-
oordeeld vanuit de eigen situatie.
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Opinieonderzoek dat voldoet aan deze regels is zinvol. Te denken valt bijvoorbeeld

over vragen naar de veiligheid in de eigen straat ofbuurt, tevredenheid over de eigen
school, mening over abortus ofeuthanasie als het gaat om het eigen leven, et cetera.

Dit proefschrift bevat diverse argumenten waarom beleidsmakers op dit gebied hun
activiteiten zouden moeten intensiveren. De recente politieke geschiedenis was mo-

gelijk heel anders verlopen als de staat eerder zijn oor te luisteren had gelegd bij `de

straat' en zich rekenschap had gegeven van het daar smeulende ongenoegen over `de
buitenlanders'. Voor de beleidsontwikkeling is het echter zinloos om vragen te gaan

stellen over maatschappelijke problemen die voorbij de levenssfeer liggen (zoals `de
stand van het land') en over al die andere beleidskwesties waarbij de antwoorden ge-

voelig zijn voor informatie-effecten. Wat men hier meet, zijn op z'n best reële publie-
ke sentimenten, op z'n slechtst artefacten van devraagstelling, en in ieder geval onge-
schikt als fundament voor beleid. Vragen hiernaar is alleen zinvol:

~ als de nadrukkelijke intentie is opinie-informatie te verzamelen en versprei-
den die relevant is om te bepalen wat het draagvlak is voor een bepaalde
voorgenomen maatregel. Het onderzoek levert dan een indicatie op in hoe-
verre het gewenst en noodzakelijk is (mede)burgers te overtuigen dat het
voorgenomen beleid in kwestie wel degelijk hun verlichte belangen dient.
We bevinden ons dan echter niet zozeer op het terrein van de beleidsvor-
ming, als wel op dat van de voorlichting. (Overigens is het wel zo dat men
kan besluiten aan zulke gegevens toch beleidsmatige consequenties te ver-
binden, namelijk als de conclusie luidt dat het voorgenomen beleid zozeer
steun onder de bevolking ontbeert dat het `niet valt uit te leggen', in feite
maatschappelijk onhaalbaar is.)

~ als het gaat om kwesties van zulk overweldigend conflictueel karakter dat het
voortbestaan van de politieke gemeenschap als zodanig in gevaar lijkt te ko-
men. In dat laatste geval moet men in de beleidsvorming niet uitgaan van ver-
lichte belangen, maar van gepercipieerde belangen.

Regelmatig berichten de media over opinieonderzoek onder `gemiddelde Neder-
landers' over kwesties voorbij de horizon van de eigen leefomgeving en over aller-

lei beleidsopties. De media lijken ook steeds vaker eigen onderzoek naar dit soort
zaken te doen, al dan niet via eigen onderzoekspanels. Voor wie beleid moet ont-

werpen, is het non-informatie die men in de regel het beste kan negeren.

2 DRIE CASES

Als illustratie bij de theorie en ter nadere beantwoording van de hoofdvraag zijn in

de laatste twee hoofdstukken drie monitor onderzoeken van de rijksoverheid be-
schreven, te weten:
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~ de Justitie Issue Monitor (JIM) van het Ministerie van Justitie. Dit is een
tweemaandelijkse opiniepeiling onder een representatieve steekproef van
burgers over beleidsonderwerpen op het gebied van het departement , die
sinds i998 wordt verricht. Ten behoeve van deze monitor worden ook regel-
matig focusgroepen gehouden;

~ de Onderwijsmeter van het Ministerie van OCW. Dit is een jaarlijkse enquête
onder `gemiddelde Nederlanders' en onder ouders van schoolgaande kinde-
ren met vragen over hun waardering voor de verschillende typen onderwijs,
en hun zorgen op dit gebied. De eerste aflevering stamt uit i999;

~ de (eerste fase van de) Belevingsmonitor. Dít was een maandelijkse enquête on-
der burgers over de hele breedte van het kabinetsbeleid, die sinds aoo3 door het
Ministerie van AZ werd uitgevoerd. Focusgroepen waren ook onderdeel van
deze monitor. Centraal staat de vraag wat burgers bezighoudt, en hoe tevreden
zij zijn over de inspanningen van de regering op diverse beleidsterreinen.

Voor een beschrijving van de waardering voor en het gebruik van de JIM en de
Onderwijsmeter heb ik in totaa137 medewerkers van beide departementen geïn-
terviewd, waaronder de drie betrokken ministers.

a Justitie Issue Monitor (JIM) en Onderwijsmeter
De JIM en de Onderwijsmeter hebben de pretentie niet alleen voor de communi-
catie maar ook voor het beleid relevante informatie te leveren. Geen van beide blij-
ken echter rechtstreekse impact op de beleidsvorming te hebben. Ook al betreft het
slechts kwalitatief onderzoek, over deze uitkomst kan geen twijfel bestaan. De re-
denen hiervoor zijn divers:

~ primaire beleidsdoelgroep. Voor wie beleid maakt voor bijvoorbeeld de straf-
keten ofhet lerarenbeleid, zijn burgers geen primaire doelgroep;

~ kwaliteit informatie. Voor werkelijke beleidsvorming zijn de gegevens te opper-
vlakkig en fragmentarisch. Zij kunnen hooguit een signalerende functie hebben.
Sommigen twijfelen aan de validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit;

~ alternatieve informatiebronnen. Men hecht meer belang aan informatie uit
andere bronnen, die beter is toegesneden op de informatiebehoefte. Genoemd
worden bijvoorbeeld het SCP, de koerstrajecten in het onderwijs en allerhande
meer specifiek op de beleidskwestie toegesneden ( monitor)onderzoeken;

~ taakverdeling democratie. De consensus onder de geïnterviewden is dat men
niet zonder meer moet doen wat burgers zeggen in enquêtes. Burgers missen
over het algemeen de kennis en informatie om een beleidsterrein echt goed te
kunnen overzien en integrale afwegingen te maken;

~ politiek-bestuurlijke dynamiek. Het beleidsvormingsproces wordt gedreven
en bepaald door wat er in het politiek-bestuurlijke circuit gebeurt, niet door



CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 513

de resultaten van dit soort opinieonderzoek. De interne processen en incenti-
ves zijn hiervan een afspiegeling. De onderzoeken staan buiten deze dyna-
miek, en vormen geen onderdeel van de beleidscyclus.

Ondanks dit gebrek aan directe beleidsrelevantie vinden veel géinterviewden - waar-
onder de drie bewindslieden - het goed dat deze monitorinstrumenten er zijn. Hier-
voor worden ten eerste inhoudelijke argumenten gegeven. De onderzoeken leveren
puzzelstukjes informatie die, hoe gering soms ook in betekenis, bijdragen aan het to-
tale beeld dat men heeft van de ( beleids)werkelijkheid. Er is sprake van een wederzijd-
se validering van de gegevens uit de JIM~Onderwijsmeter en andere informatiebron-
nen. Daardoor krijgt men per saldo meer zekerheid dat men op de goede weg zit.
Voorts kan het onderzoek signalerend werken. Als uit het opinieonderzoek blijkt dat
er in het geheel geen draagvlak is voor het beleid dat het departement voorstaat, is dit
relevant voor het voorlichtingsbeleid en zou het uiteindelijk ookkunnen leiden tot in-
houdelijke bezinning. Als plots een sterke verandering zou optreden in de gemeten
trends, bijvoorbeeld afnemend vertrouwen in de rechtspraak, dan zou men zeker om
tafel gaan zitten om te kijken wat hieraan de hand is en wat beleidsmatig gedaan moet
worden. Overigens heeft geen van beide instrumenten tot nu toe tot een dergelijke in-
houdelijke bezinning aanleiding gegeven. Een tweede reden waarom men het toch
waardeert dat de instrumenten er zijn, is dat men het in algemene zin nuttig vindt dat
de ministeries zich vergewissen van wat er in de omgeving speelt en leeft. Alleen al het
bestaan en het regelmatig terugkeren van de metingen, doet iedereen er weer aan her-
inneren `voor wie men het uiteindelijk allemaal doet'. Het stimuleert sommigen tot
reflectie over wat beleid nu eigenlijk concreet voor de burgers betekent.

Het praktische en concrete gebruik van de resultaten beperkt zich vooralsnog tot
de communicatie. Veel géinterviewden achten de resultaten in eerste instantie rele-
vant voor het voorlichtingsbeleid. Negatieve scores wijzen op de noodzaak van `beter
uitleggen'. Voorts worden cijfers zo nuen dan retorisch ingezet als argumentvoor een
bepaalde beleidslijn. Dit is overigens sterker het geval bij OCW, waar de resultaten
daadwerkelijk zo nu en dan worden aangehaald in beleidsmatige publicaties, dan bij
Justitie waar de resultaten hooguit incidenteel in een speech ofartikel opduiken.

Concluderend, op de vraag wat de relevantie is van deze instrumenten voor de
beleidsvorming, luidt het antwoord dat zij geen rechtstreekse beleidsrelevantie
hebben, maar wel functioneren als een vorm van interne contextsturing. De on-
derzoeksresultaten hebben een - bescheiden - invloed op het beeld van de omge-
ving waarop beleid wordt gebaseerd en toegesneden, en stimuleren - in beschei-
den mate - de interne reflectie.

Enkele alinea's terug is geconcludeerd dat opinievragen naar problemen in de
eigen levenssfeer kunnen leiden tot zinvolle beleidsinformatie, maar opinievragen
over problemen voorbij de eigen horizon en vragen over beleidsoplossingen niet.
Wat men in dit tweede geval meet, zijn gevoelens en sentimenten die op zich wel
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politiek relevant kunnen zijn, maar geen betrouwbaar fundament vormen voor de
beleidsvorming. In dit verband valt op dat de Onderwijsmeter vragen van beide
categorieën bevat, en de JIM zelfs vrijwel geheel bestaat uit vragen van de tweede
categorie. In de JIM wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe burgers verschillende moge-
lijkheden om de criminaliteit te bestrijden beoordelen, en wat zij vinden van as-
pecten van het uitzetbeleid voor asielzoekers. In de Onderwijsmeter wordt ge-
vraagd naar het oordeel over verschillende maatregelen om het lerarentekort op te
lossen, of hoe men staat tegenover meer autonomie. Bovendien worden in beide
instrumenten vragen gesteld naar problemen over zaken voorbij de eigen levens-
sfeer, zoals het oordeel over `de kwaliteit van de leraren in het algemeen' of over de
stelling `er is de laatste tijd veel meer criminaliteit'. Dit zijn onderwerpen waar de
meeste respondenten relatief weinig van zullen afweten in vergelijking tot een be-
leidsambtenaar die zich jarenlang professioneel heeft verdiept in de kwestie. Het is
dan ook niet verbazingwekkend dat in de interviews regelmatig de vraag werd op-
geworpen of burgers wel goed kunnen oordelen over de onderwerpen die hen
worden voorgelegd, en vooral bij Justitie de onderzoeksresultaten in eerste instan-
tie alleen relevant worden geacht voor het voorlichtingsbeleid.

De Onderwijsmeter bevat ook een hele batterij vragen over eigen ervaringen
met het onderwijs aan het eigen kind. Dit is een onderwerp waarover respondenten
per definitie het meest deskundig zijn. Wat in de antwoorden meteen opvalt is het
grote verschil tussen de kwaliteitsoordelen over het onderwijs en de leraren in het
algemeen, en de oordelen van ouders over de school en de leraren van hun eigen
kind. De laatste zijn veel positiever. De verschillen variëren voor het basisonderwijs
van o,6 tot o,9 punt in rapportcijfer. Kennelijk meent iedereen dat juist hij ofzij het
goed getroffen heeft met z'n basisschool. `I'm doing better than we are'. Nu moet
men hier rekening houden met de mogelijkheid van een `positivity bias' in het oor-
deel over de eigen situatie, maar het is onwaarschijnlijk dat hiermee het volledige
verschil kan worden verklaard."' De resultaten van de Onderwijsmeter roepen hier-
mee opnieuw de vraag op wat men nu eigenlijk meet wanneer men vraagt naar een
oordeel over omstandigheden buiten de eigen ervaring en levenssfeer.

Opvallend is dat beide departementen verschillend omgaan met de openbaar-
heid van de resultaten. Justitie heeft nadrukkelijk gekozen voor enkel intern ge-
bruik. Het instrument is niet bedoeld als `pr-middel', maar alleen ter verhoging van
de eigen omgevingsgerichtheid. Bij OCW daarentegen is actieve openbaarmaking
en beïnvloeding van het publieke debat juist expliciete doelstelling. Dit was de aan-
leiding om het instrument in the first place op te starten. De directie Voorlichting

ro. Temeer omdat de verschillen voor het voortgezet onderwijs een fractie lager liggen. Daar loopt

het van o,3 tot o,8. Aangezien ouders in het voortgezet onderwijs over het algemeen minder contact

hebben met de school dan ouders in het basisonderwijs, past dit geheel in het beeld. Hoe meer con-

tact, hoe positiever het oordeel. Uit alleen het optreden van een `positivity bias' zou men niet kun-

nen verklaren dat het gemiddelde verschil in het voortgezet onderwijs lager ligt.
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stuurt het rapport daarom naar de Tweede Kamer, verspreidt het onder onderwijs-
organisaties, en doet zijn best resultaten van elke nieuwe aflevering in de media te
krijgen. Langzaam maar zeker sijpelen het bestaan van de Onderwijsmeter en het
beeld dat daaruit oprijst dan ook door naar de buitenwereld. Ieder jaar verschijnen
er wel - soms erg korte - berichten in de landelijke media en in vakbladen, en de re-
sultaten worden aangehaald in publicaties van anderen, zoals het SCP, de Onder-
wijsraad en de onderwijsinspectie. Men zou kunnen concluderen dat waar de con-
textsturing bij Justitie zich beperkt tot de eigen beleidsorganisatie, bij OCW sprake
is van een doelbewuste poging tot contextsturing van de buitenwereld.

Overigens doet de opzet van OCW ook vermoeden dat hier sprake is van een
vorm van dienstverlenende voorlichting. Als één van de doelstellingen wordt name-
lijk genoemd "het bevorderen van de kwaliteit van het maatschappelijke en politieke
debat over het onderwijs door het leveren van feitelijke gegevens." Hier staat dat - os
van enig onmiddellijk instrumenteel doel - het ministerie óók beoogt burgers in
staat te stellen beter invulling te geven aan hun souvereiniteit. Het is te makkelijk om
een dergelijke formulering simpelweg af te doen als politiek correcte window dressing
door een ministerie dat eigenlijk alleen maar hoopt zijn eigen doelen beter te verwe-
zenlijken door empirisch niet verdedigbare beeldvorming te comgeren. Het is wel
degelijk mogelijk dat zulk onderzoek leidt tot resultaten die het ministerie slecht uit-
komen. Aan de andere kant is het wél weer zo dat het departement pas definitief
durfde te besluiten tot start van de Onderwijsmeter toen uit een kleinschalige `voor-
enquête' bleek dat men voor het ministerie gunstige resultaten mocht verwachten.

Wat voorts opvalt is hoezeer opinieonderzoek onder burgers in wezen een
vreemde eend in de bijt van de departementale processen is. Het is geen onderdeel
van de standard operatingprocedures. Het beleid wordt niet bepaald door dit soort
opiniegegevens, maar door de politieke en de bestuurlijke dynamiek van alledag.
Zoals één van de geïnterviewden het samenvat: "Het is belangrijker wat het parle-
ment denkt dan wat de gewone mensen denken." Opinieonderzoek heeft in de in-
terne procedures geen vaste plaats en er is weinig belangstelling voor. Als het on-
derzoek al eens aanleiding vormt tot een actie of een plan van aanpak, verwatert
dat toch vrij snel. Vanwege de perifere positie en geringe directe betekenis van bei-
de monitoren, is voortbestaan en gebruik ervan sterk afhankelijk van het enthou-
siasme en de inzet van de betrokken ambtenaren, in het bijzonder de directies
Voorlichting. Het is in eerste instantie hun geloof in het instrument dat de zaak in
de lucht houdt. In termen van de sociale systeemtheorie van Willke, zou men kun-
nen spreken van enkele `slimme ambtenaren' die werken in een `domme organisa-
tie'. Het systematisch scannen van opinies onder burgers is geen onderdeel van het
beleidsvormend subsysteem, maar van zijn omgeving, namelijk de betrokken
ambtenaren. Als zij de organisatie verlaten, is het goed mogelijk dat de onder-
zoeksinstrumenten verdwijnen of in ieder geval vervallen tot een slapend bestaan.
Van een vorm van institutionalisering van dergelijk onderzoek, zoals die in voor-
gaande hoofdstukken werd bepleit, is al helemaal geen sprake.
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Voor de verandering loopt Nederland met de genoemde bevindingen nu eens wél
in de pas met Amerika. De laatste jaren zijn aan de andere kant van de oceaan twee
studies verschenen die deze conclusie rechtvaardigen. In de zomer van i996 inter-
viewde Herbst zo stafinedewerkers van de `state legislature' van Illinois (hoofdstad
Springfield) over hun concepties van `de publieke opinie' en de wijze waarop zij
zich daarvan een beeld trachten te vormen. De werkzaamheden van dit soort men-
sen zijn goed te vergelijken met die van beleidsambtenaren bij Nederlandse depar-
tementen. Blijkens de bevindingen van Herbst maken deze Amerikaanse stafine-
dewerkers in het beleidsvormend proces weinig gebruik van opinieonderzoek. De
resultaten van zulk onderzoek zijn volgens hen (te) sterk afhankelijk van toevallig-
heden als bijvoorbeeld vraagformulering, de beleidsonderwerpen zijn vaak te
complex om te vangen in een paar simpele vragen, en men acht burgers in veel ge-
vallen onvoldoende geïnformeerd om goed te kunnen oordelen. Wat de publieke
opinie is ten aanzien van onderwerpen, leiden de stafinedewerkers veeleer afuit de
activiteiten van belangengroeperingen en de media.

"...since public opinion for them is typically defined as media content or interest

group communication, uninformed or passive citizen opinions are not part of their

universe. This is not to say that staffers do not thinkof the common citizen and what

he or she might feel about important policy issues debated in Springfield. [...] Yet

most often, in their world, democracy runs quite smoothly without attention to sur-
veys, direct constituent contact, or other forms of conventional public opinion
measurement [... ] the staffers conceptualize public opinion very much as Herbert
Blumer did, believing (perhaps realistically) that the opinions most intensely articu-
lated are the ones that matter.""

Een tweede relevante studie is die van Jacobs en Shapiro uit Zooo. Zij onderzoch-
ten het gebruik van opiniepeilingen in de nationale politiek aan de hand van twee
cases: de voorstellen voor hervorming van de gezondheidszorg van Clinton en het
`contract met Amerika' van de republikeinen van Gingrich. Hun theoretisch be-
toog en cases gaan in tegen de conventional wisdom dat de (Amerikaanse) beleids-
vorming steeds meer polldriven zou zijn en politici het veilige midden opzoeken.
Het is juist andersom: volgens hen neemt sinds de jaren'7o de responsiviteit voor
de centrist opinion af en de polarisatie toe. Alleen in verkiezingstijd betoont men
zich meer responsief voor de gemiddelde Amerikaan. Buiten verkiezingsjaren is
men vooral responsief voor partijactivisten en anderen die belangrijk zijn voor
steun. Het is dan ook onjuist dat opinieonderzoek gebruikt zou worden om beleid
op te baseren. Integendeel, men volgt de eigen doelen en partijagenda, en opinie-
onderzoek wordt vooral gebruikt voor `simulated responsiveness' en `crafted talk',
dat wil zeggen, het zodanig vormgeven van de communicatie dat deze maximaal
erin slaagt de publieke opinie te veranderen ten gunste van de eigen voorstellen.

u. Herbst (i998), p. 87.
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"We do not claim that polls, focus groups, and other indicators of public opinion
play no important role in the policymaking process. Information about public opi-
nion does play a role in the making of symbolic decisions (such as the location of
presidential vacations), minor policy decisions (Clinton's proposal before the 1996
election for school uniforms), and some important policy decisions (raising the mi-
nimum wage in the summer of1996). Our main point is that the influence of public
opinion on government policy is less than it has been in the past and certainly less
than commonly assumed by political pundits and some scholars. In addition, public
opinion research in American politics does play a critical role in how politicians and
other elites crafr their actions and statements to elicit public support. Finally, politi-
cians are not shy about brandishing polls that support their positions in order to
justify and promote them further."'Z

b De Belevingsmonitor
De uitkomsten van de Belevingsmonitor waren echter bepaald geen resultaten
waar de regering trots mee kon zwaaien. Integendeel, steevast luidde de uitkomst
dat de burgers weinig vertrouwen hebben in de regering en ontevreden zijn over
haar beleid. "Of nu gevraagd wordt naar de staatsschuld of het reïntegratiebeleid,
voor de meesten kan de overheid weinig goed doen. En zo ging het iedere maand:
steeds kreeg het kabinet een rapport met een groot aantal dilcke onvoldoendes," al-
dus de secretaris van de Voorlichtingsraad.'3 Bovendien konden de departementen
weinig met de resultaten. "Steeds meer ging de vraag overheersen: wat moeten we
hier nu mee? [... ] Je kreeg over heel veel heel weinig informatie, de resultaten lie-
ten zich moeilijk vertalen naar concrete vervolgacties. Op den duur leidde al die
loze informatie tot irritatie en ging het als een boemerang tegen het instrument
werken," aldus Nicole Hack van het Ministerie van OCW. Het Ministerie van BZK
wilde na de eerste fase de Belevingsmonitor zelfs helemaal afschaffen. Medewerker
Hanne Bikker: "Dit is een zweep die we over onszelf afroepen, dat moeten we niet
willen. [.. .] Het onderzoek deugt niet, en om dan op basis daarvan met slechte re-
sultaten jezelf om de oren te slaan, dat moet je niet willen."'a

Had Bikker gelijk dat het instrument niet deugde? In het vorige hoofdstuk is
aannemelijk gemaakt dat de negatieve resultaten ten dele artefact waren van de
vragenlijst. De combinatie van algemene termen en focus op `wat er niet goed gaat'
maakte het voor de respondenten makkelijk eigen idiosyncratische negatieve erva-
ringen in de antwoorden te projecteren. Ook de opbouw van de vragenlijst leidt tot
zodanige priming-effecten dat het bestaan van een probleem als zodanig reeds vol-

iz. Jacobs en Shapiro (iooo), p. acvi.
i3. "De Belevingsmonitor is niet voor bange mensen", Jan Bos in Jaarboek Overheidscommuni-
catie ioo3, p. i46.
i4. Mondelinge toelichting door Hanne Bikker d.d. io december zoo3.
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doende was om te antwoorden dat men ontevreden was over het regeringsbeleid.
Nu zijn dit `uitvoeringskwesties' die in principe zijn op te lossen door een slimme-
re inrichting van de vragenlijst. Dat geldt niet voor het probleem dat de respon-
denten geen afweging hoefden te maken tussen verschillende belangen en doelen.
Men kon zonder enig bezwaar op elk gebied `meer' en `beter' vragen, zonder de
mogelijke nadelen en kosten van intensivering van het beleid op deze gebieden te
hoeven meewegen. Als de respondenten waren gedwongen zich rekenschap te ge-
ven van alle trade-offs die inherent zijn aan beleidsvorming, zouden zij waar-
schijnlijk milder zijn geweest in hun oordelen over de regering en haar beleid.

Minder waarschijnlijk is dat de negatieve resultaten bij de algemene vraag in
hoeverre men vertrouwen heeft in de regering ook artefacten waren, omdat hier
trade-off problematiek in principe geen rol speelt. Er wordt slechts een algemeen
gevoel gemeten. De resultaten stemmen dan ook goed overeen met Eurobarome-
ter-metingen uit dezelfde periode. Men moet echter bij de algemene vertrouwens-
vraag geen al te hoge scores verwachten. Het percentage mensen dat zal antwoor-
den vertrouwen te hebben in de regering, zal in beginsel ongeveer gelijk zijn aan
het percentage dat heeft gestemd op één der coalitiepartijen. Ook is de algemene
maatschappelijke stemming van invloed; in tijden van maatschappelijk pessimis-
me is men wantrouwiger ten aanzien van instituties. Eén en ander betekent dat de
regering Balkenende II moeilijk hoog kon scoren op de algemene vertrouwens-
vraag. Ten eerste had zij slechts een zeer geringe meerderheid in de Kamer, ten
tweede was de algemene maatschappelijke stemming zeer somber. Wat dat betreft
had het kabinet Kok II een dubbel voordeel: én een bredere coalitie én een optimis-
tische maatschappelijke stemming.

Met de Belevingsmonitor wilde men twee dingen tegelijk: enerzijds de belevings-
wereld van de burger in kaart brengen zodat men `de kloof' kon verkleinen, an-
derzijds helpen de ambities van de regering te realiseren. Maar kunnen beide ook
tegelijk? Nee, beide doelen zijn niet altijd verenigbaar. Het probleem concentreert
zich rond de groep burgers die niet op één der regeringspartijen heeft gestemd (en
dat ook niet heeft overwogen) maar op één der oppositiepartijen. Voor de rege-
ring is deze groep van `oppositieburgers' slechts van secundair belang. Deze bur-
gers zijn hooguit relevant voorzover zij hindermacht hebben ten aanzien van be-
loftes die de regeringspartijen aan hun kiezers hebben gedaan, en voorzover het

voor de regering getuigt van welbegrepen eigenbelang ook enigermate rekening te
houden met deze `oppositieburgers'. Maar het is niet het primaire instinct van de
regering om deze groep te bedienen, sterker nog, dat zou wel eens kunnen uit-
monden in kiezersbedrog. Wat de oppositie vindt is voor de regering uiteindelijk
irrelevant. Het behoort tot het wezen van de democratie dat de oppositie wordt
gemarginaliseerd. Ook regeringen zijn een `organization of bias'. Welnu, het ef-
fect van een instrument als de Belevingsmonitor is dat het deze bias zichtbaarder
maakt. Immers, als men een representatieve steekproef vraagt naar het oordeel
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over de regering en haar beleid, bestaat bijna de helfr van de respondenten uit
burgers die op de oppositie hebben gestemd. Publicatie en verspreiding van dit
soort resultaten leidt daarom voor de regering al snel tot allerlei communicatieve
ellende. Het is een vorm van zelfpijniging. Bovendien ondermijnt zulks de be-
proefde strategie voor verkoop van regeringsbeleid en voor pacificatie, namelijk
de argumentatie dat dit beleid `de wil van het volk' is, en dat met dit beleid het be-
lang van zo niet iedereen, dan toch minstens de meerderheid is gediend. Kortom,
de regering is in dezen juist gebaat bij ongekendheid. Als de regering voortdurend
in onderzoek aan `oppositieburgers' vraagt naar hun oordeel, en deze gegevens
vervolgens openbaar maakt, is dat feitelijk hetzelfde als wanneer de regering de
oppositiepartijen voortdurend zou vragen opnieuw naar de Kamer te komen om
daar - voor het oog van de camera - nogmaals te vertellen wat zij vinden van het
regeringsbeleid. Dat is de omgekeerde wereld. Zoiets zal de regering niet snel uit
eigen beweging doen.

Het initiatief tot de Belevingsmonitor kwam dan ook voort uit ambtelijke
kringen. Het is moeilijk zich aan de indruk te onttrekken dat de vormgeving van
het instrument sterk is bepaald door een ambtelijke identificatie met de staat.
Men lijkt zich er weinig rekenschap van te hebben gegeven dat het belang van de
regering niet noodzakelijkerwijs identiek is aan het belang van de staat (i.c. het
algemeen belang). Het impliciete beeld is dat van de regering als een Burkeaanse
bestuurder-manager die er is voor álle Nederlanders, in plaats van een tijdelijke
bewoner van de staat die vooral oog heefr voor een specifiek segment van de sa-
menleving. Zo wordt de respondenten in de monitor wél gevraagd te beoordelen
in hoeverre de regering in woord en daad `de burgers' en `het land' dient, maar
niet in hoeverre zij haar kiezers dient. Meer algemeen is de probleemanalyse die
ten grondslag ligt aan het instrument apolitiek van karakter. Centraal staan de
`aandachtskloven'. Kennelijk is de veronderstelling dat het gebrek aan vertrou-
wen van de burgers dat zich in aoo2 manifesteerde, werd veroorzaakt door een
informationele kloof tussen de staat en `de burgers'. Door de aandachtskloven te
verkleinen hoopte men het vertrouwen tussen burger en overheid te versterken.
De analyse luidde dus niet dat er een inhoudelijke kloof aan het licht was getre-
den. De analyse luidde niet dat verschillende groepen burgers nu eenmaal ver-
schillende dingen willen, dat de zittende regering wel degelijk wist wat er leefde
maar niet iedereen tegelijk kan en wil bedienen, zij gewoon koos voor haar eigen
electoraat en de daarmee verbonden prioriteiten en belangen, en Fortuyn er ver-
volgens goed in slaagde de burgers die hierbij aan het kortste eind trokken te mo-
biliseren.

Nu moet gezegd worden dat ambtenaren in dezen ook weinig keus rest dan een
zo neutraal mogelijke, apolitieke opzet. Als e~liciet ervoor was gekozen de tweele-
dige doelstelling te verlaten en de monitor ondubbelzinnig en uitsluitend in dienst
te stellen van de regering en haar ambities, kan dat makkelijk worden geïnterpre-
teerd als inzet van publieke middelen voor partijpolitieke doeleinden. Dat ligt in
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Den Haag zeer gevoelig.'S Onderzoek ten behoeve van de regering moeten departij-
en zelf maar doen. Bovendien moet worden opgemerkt dat een gedepolitiseerde vi-
sie op openbaar bestuur waarin regering en staat impliciet aan elkaar gelijkgesteld
lijken te worden, zeer goed past bij het consensuele en bestuurlijke karakter van de
Nederlandse democratie. Herhaaldelijk is in voorgaande hoofdstukken geconsta-
teerd dat de ideologie de neiging heeft de sociale deling te verhullen. Dat geldt zeker
ook voor Nederland met zijn traditie van schikken en plooien.

De keus voor een politiek zo neutraal mogelijk instrument is dus verklaar-
baar. Is men ook in die opzet geslaagd? De ironie wil dat de Belevingsmonitor wel
degelijk een politieke dimensie kreeg, namelijk doordat hij voeding gaf aan verti-
caal conflict. Het is verdedigbaar dat de monitor dit conflict door het artificiële ka-
rakter van veel van de negatieve resultaten zelfs aanscherpte. Iedere maand op-
nieuw luidde de boodschap dat er een grote kloof bestaat tussen wat `het vollc' wil
en wat `Den Haag' doet. Bovendien wordt op metaniveau impliciet nog een twee-
de boodschap gecommuniceerd, namelijk dat dit een groot probleem is. Want
waarom zou men er anders duur onderzoek naar doen en dat zelfs maandelijks
herhalen? Het oogt allemaal alsof de democratie niet functioneert, alsof het land
wordt bestuurd door regenten die niet luisteren. Aldus geeft de Belevingsmonitor
in feite voeding aan het populistisch discours. Had Fortuyn nog geleefd, dan had
hij ongetwijfeld instemmend de resultaten van de monitor aangehaald.

Deze verticale politieke dimensie was één van de redenen voor het ongenoe-
gen over de monitor dat bij betrokkenen ontstond, en dat per ongeluk via het blad
van BZK naar buiten kwam. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de lange reeks
vragen over het handelen van de regering, over wat `Den Haag' doet respectievelijk
zou moeten doen. Het zijn vooral deze vragen die voor de beleidsontwikkeling
non-informatie opleveren, maar tegelijkertijd wel worden verspreid in een discur-
sieve context die aan deze `informatie' een bepaalde politieke betekenis verleent.
Dat er onderzoek wordt gedaan naar wat burgers bezighoudt is zeer lovenswaar-
dig, en het zou beslist een vergissing zijn als vanwege slechte ervaringen met de
(eerste fase van de) Belevingsmonitor de staat zijn pogingen tot monitoring zou
opgeven. De gedetailleerde vragen naar het concrete handelen van de regering zijn
als het badwater dat beter weggegooid kan worden, maar het kind dat beslist be-
houden moet blijven is de zorgvuldige monitoring naar problemen die burgers be-
zighouden.

t5. Enigszins vreemd is dat wel. De regering beschikt over duizenden beleidsambtenaren die -

loyaal als ze zijn- al hun professionaliteit inzetten om de politieke doelen van de regering te helpen

realiseren. Dat is evenzeer inzet van belastinggeld voor partijpolitieke doeleinden - en ook heel wat

meer dan de kosten van een opiniemonitor - maar dit is wel algemeen geaccepteerd.
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3 DE ONVERMIJDELIJKE OPKOMST VAN OPINIEONDERZOEK EN DE POLITIEKE

DIMENSIE

Opinieonderzoek lijkt in populariteit toe te nemen. De laatste jaren is de Neder-
landse overheid actiever op dit gebied en ook de media publiceren steeds vaker
opinieonderzoek. Deze ontwikkeling spoort met twee `megatrends' die Westerse
samenlevingen reeds enkele eeuwen kenmerken: voortgaande modernisering en
voortgaande democratisering.

Als we het proces van modernisering beschouwen als een proces van voort-
gaande taakdifferentiatie, professionalisering en scientificering, is de opkomst van
opinieonderzoek een logische stap in deze modernisering. Zoals in hoofdstuk a be-
toogd, betekent het enige wettelijk gegarandeerde beinvloedingsmoment voor bur-
gers, te weten verkiezingen, inhoudelijk niets. Het is onmogelijk uit de verkiezings-
uitslag af te leiden wat burgers vinden ofwillen ten aanzien van de onderwerpen die
in de politiek spelen. Aanvullende informatie is dus nodig. In de keuze voor infor-
matiegarings-instrumenten is opinieonderzoek nu de meest rationele keus, omdat
dit het enige middel is waarin wordt uitgegaan van een representatieve steekproef.
Vergeleken met andere methoden voor informatiegaring voldoet opinieonderzoek
het beste aan wetenschappelijke criteria voor omvattendheid. Zou opinie-
onderzoek zelfs verkiezingen kunnen vervangen? Zouden we werkelijk slechter af
zijn onder een verlichte despoot die op basis van een gedegen opinieonderzoek zo
goed mogelijk probeert te doen wat in het belang van de samenleving is? Gezien de
onderzoeksbevindingen die eerder zijn aangehaald, zouden nogal wat mensen deze
situatie prefereren boven de huidige democratie met al zijn rommeligheid, turbu-
lentie en ruis. Toch kan democratie niet zonder verkiezingen. Zij zijn een essentiële
systeemvereiste om de goede despoten te prikkelen ook goed te blijven, en niet te de-
genereren tot machtsbeluste dictators die enkel uit zijn op eigen gewin. Juist verkie-
zingen zorgen ervoor dat responsiviteit niet afhankelijk is van de goede wil van de
leider van het moment, maar zit ingebakken in het systeem.tó

De opkomstvan opinieonderzoek kan eveneens worden gezien als logische stap
in die andere megatrend, te weten de voortgaande democratisering. Want wat was
volgens Tocqueville de realiteit van het even in democratische tijden van gelijkheid?

~ In een democratie heeft iedereen het te druk om zich veel te verdiepen in po-
litiek. Iedereen is vooral met zichzelf bezig, geïsoleerd van anderen;

~ in een democratie zijn mensen weinig geneigd iets van een ander aan te ne-
men. Ieder vormt zijn eigen mening. Sterker nog, in een democratie hebben

16. Opinieonderzoek zou verkiezingen in theorie wel kunnen vervangen als men zich in dergelijk
onderzoek mag uitspreken over de leiders en hun tegenstrevers, en de uitslagen van dergelijk on-
derzoek een bindend karakter krijgen, dat wil zeggen leiders plaats moeten maken voor hun tegen-
strevers indien de laatste een gunstiger score behalen. Maar dan is opinieonderzoek in wezen een
soort vervangende verkiezing geworden.
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de burgers uitgesproken weerstand om anderen als intellectueel superieur te
beschouwen. E1ke mening heeft evenveel waarde;

~ tegelijkertijd wijkt men liever niet af van de publieke opinie;
~ men kan zich verzoenen met de centralistische, betuttelende staat vanwege de

veronderstelling van volkssoevereiniteit. Het is uiteindelijk het volk zelfdat de
andere kant van de ketting vasthoudt.

Gegeven deze condities is bestuur op basis van opinieonderzoek welhaast de idea-
le oplossing. Iedereen kan met een minimale inspanning die nauwelijks afleidt van
de dagelijkse bezigheden zijn mening geven over wat de goedaardige despoot die
de staat volgens Tocqueville in wezen is zou moeten doen, en zo blijven geloven
dat men slechts het volk als geheel gehoorzaamt. Bovendien wordt het allesover-
heersende motief van gelijkheid dat de basis vormt van de democratie, expliciet ge-
honoreerd in opinieonderzoek. Ieders mening telt immers even zwaar, of inen nu
een eenvoudige boer of voormalig aristocraat is. Voorts wordt het geïsoleerd ka-
rakter van het leven in de democratie weerspiegeld in de eis alleen de eigen mening
te geven, en vooral niet eerst te overleggen met anderen of te rade te gaan bij men-
sen met meer verstand van zaken. Het resultaat van opinieonderzoek, in casu de
mening van de massa, levert vervolgens weer het zo belangrijke referentiepunt
voor de eigen mening. Het zou Tocqueville dan ook waarschijnlijk niet verbazen
dat juist de Verenigde Staten de bakermat zijn van opinieonderzoek voor politiek.

Uiteraard was aan het begin van de i9e eeuw in Amerika nog geenszins sprake
van volledig gerealiseerde gelijkheid. Ook vandaag de dag is noch in Amerika noch
elders die situatie duurzaam gerealiseerd. Zal het ooit zover komen? Nee. De bewe-
ging naar grotere gelijkheid zal pas ten einde komen wanneer iedereen meent op
alle relevante dimensies daadwerkelijk volledig gelijk te zijn. Die situatie is welis-
waar theoretisch denkbaar, maar zo instabiel dat zij praktisch niet kan bestaan.
Met de democratische revolutie is dus een beweging ingezet die pas ten einde zal
komen in het onwaarschijnlijke geval dat men ongelijkheid geen wezenlijk pro-
bleem meer acht. Tot die tijd zullen voortdurend nieuwe domeinen onder het re-
gime van gelijkheid worden gebracht. De geschiedenis van de democratie is dan
ook een geschiedenis van democratiseringsgolven waarin het gelijkheidsstreven
wordt uitgebreid naar steeds nieuwe domeinen. De eerste stappen werden twee
eeuwen geleden gezet met de toenemende gelijkheid van sociale condities. Een vol-
gende duidelijk identificeerbare golf is de invoering van het algemeen kiesrecht in
vrijwel alle westerse democratieën rond het begin van de 2oe eeuw. Weer een golf
volgde eind jaren '6o met de nieuwe sociale bewegingen en hun strijd voor gelijke
rechten voor etnische minderheden, vrouwen, homo's et cetera, en de roep om
meer politieke inspraak. Laclau en Mouffe beschouwen deze bewegingen expliciet
als in lijn met de democratische revolutie. "It is the permanence of this egalitarian
imaginary which permits us to establish a continuity between the struggles of the
nineteenth century against the inequalities bequeathed by the ancien régime and
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the social movements of the present."'~ En de beweging gaat voort. Tocqueville
achtte het "impossible to believe that equality will not finally penetrate as much
into the political world as into other domains. It is not possible to conceive of inen
as eternally unequal among themselves on one point, and equal on others; at a cer-
tain moment, they will come to be equal on all points."i8

Tegen die achtergrond kan men de opkomst van opinieonderzoek beschou-
wen als een logische volgende stap. De gelijkheid die zich als een olievlek uitbreidt
naar steeds meer maatschappelijke terreinen, bereikt nu ook het domein van be-
leidsvorming. Niet langer is de politieke gelijkheid van burgers beperkt tot de keuze
van de leiders, voortaan telt óók ieders mening over welke problemen we moeten
aanpakken en hoe dat te doen even zwaar. In de logica van opinieonderzoek zijn im-
mers alle burgers in gelijke mate oordeelsbevoegd. Is zich inderdaad een nieuw golf-
je in de democratische revolutie aan het voltrekken? Dat is gissen, maar er zijn wel
enkele aanwijzingen. Oosterbaan constateert in NRCIHandelsblad een `democrati-
sering van de meningsvorming' en een `emancipatie van het volksgevoel.' "Je hoeft
geen professor meer te zijn om een mening te hebben, en een geïnformeerde me-
ning is nu evenveel waard als een mening die op een verzameling indrukken rust."'9
Het is een ontwikkeling waar volgens Oosterbaan het Internet, de plaats waar ieder-
een voor een publiek van potentieel miljoenen kan zeggen wat hij ervan vindt, een
flinke stimulans aan heeft gegeven. Ofinen zo blij moet zijn met het `gezonken cul-
tuurgoed' van meningsvorming valt - met Oosterbaan - te betwijfelen. Het doet
toch enigszins denken aan de waardenafweging die Tocqueville reeds waarnam bij
de Amerikanen: "Ze zullen armoede, verknechting en barbarij verdragen; alles, be-
halve een herinvoering van de vroegere aristocratische verhoudingen."Zo

De twee grote megatrends van het Westen - rationalisering en de voortgaande
democratische revolutie - leiden bij elkaar opgeteld welhaast vanzelf tot grotere
inzet van opinieonderzoek voor democratisch bestuur. Zo bezien is de opkomst
van opinieonderzoek in politiek en bestuur eigenlijk nauwelijks te stoppen. Men
zou daarmee - om maar eens grote woorden te gebruiken - ingaan tegen de loop
der geschiedenis. Edoch, wat kennelijk onvermijdelijk is, hoeft nog niet voor ieder-
een wenselijk te zijn. Verbinding van opinieonderzoek met `de democratische re-
volutie' suggereert dat opinieonderzoek niet louter een neutraal informatiega-
rings-instrument is, maar ook een politieke dimensie heeft. Waaruit bestaat die
precies? Wie heeft er bij opinieonderzoek iets te verliezen?

Ten eerste kan opinieonderzoek in het nadeel werken van minderheden die -

t7. Laclau en Mouffe (t985), p. tóo.
i8. boek t, p. tt5 aangehaald in Laclau en Mouffe (t985), p. t56.
t9. Oosterbaan, NRC-Handelsblad, z3 december zoo4.
zo. Tocqueville (i993), p. 46.
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om wat voor reden dan ook - in de positie verkeren dat zij hun belangen kunnen
opleggen aan de meerderheid, bijvoorbeeld omdat zij de schijn hebben van een
meerderheid, ofomdat het hen lukt de meerderheid te doen geloven dat dit uitein-
delijk ook in hun belang is. (Bijvoorbeeld, versobering van sociale voorzieningen
wordt niet gepresenteerd als maatregel om een ongewenste redistributie van inko-
men van rijk naar arm tegen te gaan, maar als prikkel om mensen aan het werk te
krijgen en te houden, zodat op lange termijn iedereen financieel beter af is.) Opi-
nieonderzoek kan hier nu de beeldvorming omdraaien: wat een meerderheid leek
te zijn, blijkt slechts een minderheid; wat in het belang leek van de meerderheid,
blijkt slechts in het belang van de minderheid. Zélfs wie meent dat opinieonder-
zoek slechts artefacten oplevert, kan er niet omheen dat veel anderen wél denken
dat zulk onderzoek uitdrukking geeft aan de empirische realiteit en de publieke
opinie. Het resultaat is dat het minder makkelijk zal worden voor deze machtige
minderheid haar wil aan de meerderheid op te leggen.

Ten tweede kan opinieonderzoek in potentie ook nadelig zijn voor de `tevre-
den meerderheid'. Als onder het regime van de volkssoevereiniteit steeds weer de-
zelfde minderheid het onderspit delft, kan bij deze minderheid zodanige onvrede
accumuleren, dat zij wordt tot een `maatschappelijke tijdbom' die vroeg of laat de
politieke gemeenschap ernstig kan ontwrichten. Dit latente conflict is echter niet
duidelijk zichtbaar. Integendeel, de collectieve verbeelding heeft de neiging dit con-
flict te verhullen, zonder dat men zich van deze verhulling bewust is. Voorzover het
ongenoegen zichtbaar is, wordt dat niet beschouwd als uiting van een wezenlijk so-
ciaal conflict, maar als een apolitieke aangelegenheid, een kwestie van betere voor-
lichting en pedagogiek. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat de ontevredenen nog niet
begrijpen hoe de wereld is veranderd enlofwat democratisch en verantwoord bur-
gerschap inhoudt. De standaardoplossing is om het allemaal `beter uit te leggen'.
Opinieonderzoek kan nu zichtbaar maken dat het hier helemaal niet gaat om
slechts een kennistekort, maar om eenwezenlijk verschil in politieke waarden. Deze
`repolitisering' van de sociale deling is op zichzelf al een politieke daad, omdat ze de
meerderheid vraagt te rechtvaardigen wat voorheen vanzelfsprekend was. Als de
staat vervolgens besluit dat deze tijdbom een probleem vormt dat onschadelijk ge-
maakt moet worden, is bovendien het gevolg dat de `tevreden meerderheid' zal
moeten inleveren ten gunste van de achtergestelde minderheid.

Kortom, meer opinieonderzoek betekent in wezen dat de handelingsvrijheid
van politici en (andere) deelbelangen wordt ingeperkt. De ongekendheid en ambi-
guïteit van de maatschappelijke omstandigheden worden gereduceerd, waardoor
het voor politici moeilijker wordt deze zo voor te stellen als hen goed uitkomt.
Daarom heeft opinieonderzoek altijd een politieke dimensie. Ellce poging tot ra-
tionalisering van het openbaar bestuur werkt in het nadeel van degenen wier
macht en privileges worden beschouwd als `irrationeel'. En als het gaat om opinie-
onderzoek, kunnen zij - niet ten onrechte - tegenwerpen dat wie de opkomst van
opinieonderzoek voorstelt als onvermijdelijk en besloten in de wetten der geschie-
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denis, zich schuldig maakt aan (poging tot) reïficatie van wat in essentie een poli-
tiek gemotiveerde contingentie is.

Wat is in dit verband de status van die andere hedendaagse methode om meer
zicht te krijgen op samenleving en burgers, in casu interactieve beleidsvorming?
Laten we allereerst vaststellen dat voorzover de geschiedenis wordt gekenmerkt
door voortgaande rationalisering en democratisering, interactieve beleidsvorming
(en andere vormen van participatieve democratie) juist dwars staat op de histori-
sche ontwikkeling. Interactieve beleidsvorming gaat per definitie in tegen de toe-
nemende taakverdeling tussen burger en politiek, en vergt bovendien van de bur-
gers relatief veel tijd en competenties, waardoor juist ongelijker kansen ontstaan
dat zij hun stem effectief kunnen laten horen. De politieke dimensie van inter-
actieve beleidsvorming is dan ook spiegelbeeldig aan die van opinieonderzoek. Zo-
als eerder besproken is een potentieel bezwaar tegen opinieonderzoek dat het te-
veel gewicht geeft aan de niet-geïnformeerde burgers die het eigenlijk weinig kan
schelen. Het bezwaar tegen interactieve beleidsvorming (en andere vormen van
participatieve democratie) is echter dat dit middel leidt tot meer macht voor de ge-
passioneerde minderheid. De participatieparadox is dat uitbreiding van het aantal
mogelijkheden tot politieke participatie leidt tot grotere politieke ongelijkheid. In
i974, na een vorige hausse in de roep om democratisering, observeerde Daalder
reeds dat politieke participatie "soms tot een zo absolute norm [wordt] verheven,
dat zij die wel participeren geacht worden door het feit van hun participatie zelf te
mogen beslissen voor de gehele groep, en dus ook over de niet-participeren-
den."21Voor burgers die niet kunnen ofwillen participeren, is meer interactieve be-
leidsvorming dus een vorm van `disempowerment'. Het is geen stap vooruit maar
een stap achteruit in volkssoevereiniteit. Voor deze burgers is juist een representa-
tieve democratie waarin deskundige vertegenwoordigers hun zaak behartigen een
vorm van empowerment, omdat deze burgers in een directe confrontatie met an-
dere burgers het onderspit delven (zo ze uberhaupt al de gelegenheid hebben om te
kunnen deelnemen aan de participatieve bijeenkomsten). Het minimale wat men
daarom in interactieve trajecten zou moeten doen, is hieraan het spiegelbeeldige
instrument van opinieonderzoek toevoegen, als een supplement dat de balans her-
stelt. Een democratische rechtsstaat dient minderheden te beschermen tegen de
dictatuur van de meerderheid, maar dient mijns inziens evenzeer de meerderheid
te beschermen tegen de dictatuur van gepassioneerde minderheden.

De redenering uit voorgaande alinea's kan worden gegeneraliseerd. De alge-
mene regel is dat elke aanpassing van de wijze waarop belangen politiek worden ge-
representeerd, onvermijdelijk politieke implicaties heeft. Dat geldt dus niet alleen
voor meer opinieonderzoek of interactieve beleidsvorming, maar ook voorbijvoor-

u. Daalder (i974), p- 75-
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beeld meer directe democratie via referenda of gekozen functionarissen, meer re-
gionale accenten in de samenstelling van het parlement, enzovoort. Elke verande-
ring in de procedures voor representatie, betekent immers een verandering in
`maatschappelijke spreektijd', dat wil zeggen, een andere verdeling in de mate waar-
in maatschappelijke segmenten worden gehoord. Sterker nog, het is juist omdat
men van andere vormen van representatie andere - hopelijk betere - politieke be-
sluiten verwacht, dat dergelijke veranderingen worden bepleit. Wat hebben ze an-
ders voor zin? Wie werkelijk gelooft dat andere vormen van representatie wél tot
meer vertrouwen en draagvlak leiden, maar níet in potentie ook tot andere beslui-
ten over de toedeling van waarden, houdt zichzelf en zijn medeburgers voor de gek.

Helaas lijkt deze onderliggende politieke dimensie van sleutelen aan wilsvor-
ming en representatie te ontbreken in het actuele debat over democratische ver-
nieuwing. Men spreekt over `meer invloed' voor `de burgers', maar nooit wordt de
vraag opgeworpen of alle burgers wel in gelijke mate `meer invloed' zullen krijgen.
Nooit wordt de observatie gedaan dat het ten principale onmogelijk is responsiever
te worden voor de wensen van alle burgers tegelijk, dat méér invloed op de besluit-
vorming voor de ene groep, onvermijdelijk gepaard gaat met mínder invloed voor
de andere groep. `Democratische vernieuwing' wordt veeleer voorgesteld als een
politiek neutraal aanpassen van de democratische machinerie aan `de eisen van de
tijd'. Niet alleen wordt hiermee iets beloofd dat niet waargemaakt kan worden, bo-
vendien wordt hiermee impliciet voeding gegeven aan verticaal conflict en politiek
cynisme. Immers, als het waar zou zijn dat door middel van democratische vernieu-
wing de politiek responsiever kan worden voor alle burgers, dan moet het huidige
gebrek aan responsiviteit wel verklaard worden uit de particuliere belangen van de
politici. Aan de burgers kan het immers niet liggen! Kennelijk heeft de zittende po-
litieke klasse persoonlijk voordeel bij het huidige kaasstolp-model. En als dan ook
nog eens pogingen tot democratische vernieuwing in het parlement blijken te
stranden (correctief referendum, gekozen burgemeester), dan moet dat wel beteke-
nen dat de tegenstemmers kennelijk voor zichzelf hebben gekozen. Kennelijk vin-
den zij behoud van macht en hun riante baantjes belangrijker dan beter doen wat
`de' burgers willen. Kortom, een gedepolitiseerd pleidooi voor democratische ver-
nieuwing, is in zekere zin een oplossing die zijn eigen probleem creëert. Als in de
politiek zélf van links tot rechts iedereen voortdurend roept dat `de politiek' beter
moet gaan luisteren naar `de burger'... tja, dan moet men niet vreemd opkijken als
op een goede dag de burgers daadwerkelijk menen dat `de politiek' te weinig naar
hen luistert, en zulks desgevraagd in opinieonderzoek melden (en dat is dan weer de
`objectieve' bevestiging dat er `echt' sprake is van een vertrouwenscrisis... )

Wie niet direct overtuigd is van een dergelijk constructivistische invalshoek,
kan zich laten inspireren door de Zuiderburen, waar men in dezen tien jaar op Ne-
derland voorloopt. Uit een analyse van Van de Walle blijkt dat lage scores op de
vraag naar het vertrouwen in de Belgische overheid weinig te maken hebben met
het feitelijk of waargenomen presteren van overheidsinstanties. Veel belangrijker
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was dat in i99i Guy Verhofstadt zijn veelbesproken en invloedrijke burgermanifest
publiceerde, waarin hij als één der eersten de kloof tussen burger en overheid pro-
blematiseerde, en enkele maanden later het Vlaams Blok het politiek esta-
blishment hardhandig wakker schudde door voor het eerst een fors aantal stem-
men te winnen (`zwarte zondag'). Plots kwam de kloof tussen burger en politiek in
het brandpunt van de belangstelling. "[W]hile it was not a topic of discussion be-
fore, the gap between citizen and government moved to the core ofpolitical deba-
te in just a matter of months."22 Kort daarna werd een sterke daling van het ver-
trouwen in de overheid gemeten. Deze hield aan tot circa i998, om vanaf dat
moment te gaan stijgen tot weer ongeveer het oude niveau in Zooo. Eén van de fac-
toren in het herstel is de andere retorische strategie van de regering van - inmid-
dels premier - Verhofstadt die in i999 aantrad." [T]he new government in i999 had
a discourse that was fundamentally different from what was heard under the pre-
vious government, and it was almost unconditionally positive [.. .] Contrary to the
strategies that had been used until then, distrust was proclaimed as non-issue, and
those still referring to it were stigmatized as negativists. Just as the gap came into
existence by putting it on the political agenda, it seems to have disappeared by ta-
king it off the agenda."2j Wat volgens Van de Walle in i99i en i999 veranderde, wa-
ren niet zozeer de reële omstandigheden, als wel de definitie daarvan door de poli-
tieke elite als zijnde wel of niet problematisch. Dit weerklonk vervolgens als een
echo in de opiniepeilingen.~4

Ik kom over enkele pagina's nog terug op het discours over democratische ver-
nieuwing. Hier tot slot één andere opmerking. Op meerdere plaatsen in dit proef-
schrift is verdedigd dat de vraag of de staat al dan niet opinieonderzoek verricht,
niet volledig afhankelijk mag zijn van de voorkeuren van de politici van dat mo-
ment, maar een meer stabiele verankering verdient in de procedures van de staat.
Een eerste reden daarvoor lag in het uitgangspunt dat het allerbelangrijkste doel
van de politieke gemeenschap is dat die gemeenschap als zodanig blijft voortbe-
staan. Daarom mag de informatiegaring die essentieel is om conflicten tussen
maatschappelijke groepen op te lossen, niet afhankelijk zijn van de voorkeuren
van de groep waarvan de vertegenwoordigers op dat moment toevallig de lege
plaats van de macht bezetten. Een tweede reden hiervoor was dat alleen door een

2z. Van de Walle (zoo4), p. zo8.
z3. Van de Walle (zoo4), p. zo9, accentueringen in origineel.
z4. Twee opmerkingen: t) Wat natuurlijk wél een reële crisis was, was de Dutroux affaire en alles
wat daaruit voortvloeide, zoals de Witte Mars. Deze dateren echter niet van het begin van de jaren

negentig, maar het midden van de jaren negentig. 2) Hiermee is natuurlijk in het geheel niets ge-
zegd over de vraag of overheidsinstanties feitelijk ook goed functioneren of niet. Het is mogelijk dat

ondanks een goed functionerende overheid het vertrouwen heel laag is, en het is mogelijk dat on-
danks een slecht functionerende overheid het vertrouwen heel hoog is. Het enige punt dat Van de

Walle maakt is dat het één nauwelijks van invloed is op het andere.
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dergelijke institutionalisering het systeem intelligent wordt. Zolang `van buiten
naar binnen denken' afhankelijk is van de intenties van de personen die op dat
moment de staat bevolken, blijft de staat `dom'. Hij wordt pas slim als de betrek-
kingen binnen dit systeem zodanig worden gereorganiseerd dat de dynamiek van
dit systeem als vanzelf ertoe leidt dat het perspectief van de buitenwereld wordt in-
gebracht. Er kan nu nog een derde argument worden toegevoegd: juist omdat opi-
nieonderzoek zo nadrukkelijk politieke implicaties heeft, moet het op afstand
worden gehouden van de politici du moment. Juist om te voorkomen dat politici
alleen dergelijk onderzoek verrichten als het hen politiek goed uitkomt enlof de
vraagstelling rechtstreeks kunnen beïnvloeden, is een zekere formalisering en af-
stand ten aanzien van de politieke waan van de dag noodzakelijk. Tegelijk moet
echter ook een andere conclusie worden getrokken: het voorstel om opinieonder-
zoek te institutionaliseren en buiten het onmiddellijke bereik te plaatsen van de
zittende politici, is zelf politiek geladen. Het is in essentie een poging tot rationali-
sering van het openbaar bestuur door middel van betere descriptieve representatie
van de samenleving. Dit werkt ten nadele van degenen van wie de huidige macht
en privileges `irrationeel' zijn. Zij hebben wat te verliezen...

4 DE TAAK VAN DE STAAT

"Onze samenleving heeft behoefte aan een betere waarneming en beschrijving van
zichzelf,"~5 concludeert de Belgische socioloog Elchardus in zijn analyse van
Vlaamse politiek in tijden van maatschappelijk onbehagen. Daaraan zou ik willen
toevoegen: de Nederlandse ook! Naarmate de politiek zich meer verplaatst naar lo-
caties en netwerken buiten Den Haag, wordt het belangrijker dat betrokken bur-
gers, actoren en deelsystemen kunnen beschikken over goede informatie om hun
meningen en besluiten op te baseren. Als men ervan uitgaat dat het een taak is van
de staat maatschappelijke problemen op te lossen (hetzij door pacificatie, hetzij
door daadwerkelijk de condities die aan die problemen ten grondslag liggen te ver-
anderen), hij daar zelfs zijn bestaansrecht aan ontleent, wordt het bevorderen van
die goede waarneming en beschrijving een steeds belangrijker onderdeel van zijn
takenpakket, want kennis en informatie zijn meer dan ooit de sleutel tot succes.

Maar wacht eens, was een zekere ongekendheid niet juist de smeerolie van de
democratische machinerie? Leidt gedetailleerde beschrijving van de samenleving
niet tot een onttovering die soepele probleemoplossing frustreert en de idee van
lotsverbondenheid aantast? Zeker in theorie is dit een terechte tegenwerping. Een
pleidooi voor meer opinieonderzoek - of zelfs institutionalisering daarvan - ver-
onderstelt het geloof dat de politieke gemeenschap uiteindelijk beter af is als zij de
feiten onder ogen ziet. Zoals eerder betoogd, hoeft dat niet altijd waar te zijn. Om

25. Elchardus (ZOO2), p. i8i.
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sociaal conflict beheersbaar te houden ofte pacificeren, is het soms juist beter niet
te weten wat de burgers nu echt vinden en wat nu echt de feiten zijn...

Toch zijn er enkele redenen waarom deze tegenwerping minder relevant is
dan bijvoorbeeld in de hoogtijdagen van de pacificatiedemocratie. Ten eerste is het
doorgaans niet zo dat als men geen opinieonderzoek zou doen, de collectieve ver-
beelding blanco zou blijven. Anderen gaan die dan invullen. De keus is dus niet
tussen óf een op opinieonderzoek gebaseerde voorstelling van de publieke opinie
ófgeen voorstelling van de publieke opinie; de keus is die tussen ófeen op opinie-
onderzoek gebaseerde voorstelling van de publieke opinie, óf de voorstelling die
hiervan wordt gegeven door politici, belangengroeperingen of inedia. Deze rede-
nering geldt sterker dan enkele decennia geleden, enerzijds omdat beeldvorming
een veel belangrijker factor is geworden in de politieke strijd, anderzijds omdat
media en belangengroepen zich veel minder dan toen laten voorschrijven wat zij
moeten zeggen en schrijven. Het wemelt tegenwoordig dan ook in het publieke de-
bat van claims over wat `de burgers vinden' en wat `de burgers willen', vaak verge-
zeld van de oproep hiervoor toch vooral responsief te zijn. Die claims zijn niet zel-
den meer door politieke belangen dan door empirische waarnemingen ingegeven,
zijn soms zelfs flagrant in strijd met de empirie. Dit zijn niet slechts enkele korrels
zand, maar handen vol die in de probleemoplossingsmachine van de staat worden
gestrooid. Een meer empirisch gefundeerde voorstelling van de opinies van bur-
gers vormt dan juist een nuttige correctie.

Ten tweede wordt het beleid veel minder dan vroeger in Den Haag gemaakt.
Het beleid dat uiteindelijk wordt vastgesteld in het parlement is steeds vaker het re-
sultaat van talloze microbesluiten in formele of informele netwerken, waarin aller-
lei actoren en maatschappelijke deelsystemen zijn vertegenwoordigd. Het gevaar is
dat in zo'n proces van bottom-up volkssoevereiniteit politiek niet-georganiseerde
en politiek inactieve burgers niet meer worden gehoord. Om ervoor te zorgen dat
hun stem op zijn minst wordt ingebracht, is opinieonderzoek een wenselijke aan-
vulling. Als de overheid aan tafel zit, kan zij deze informatie rechtstreeks inbren-
gen, maar als het gaat om netwerken waarvan zij geen deel uitmaakt, zal zij op an-
dere manieren deze informatie moeten inbrengen, bijvoorbeeld via de media. Een
vergelijkbaar punt kan worden gemaakt voor die gevallen waarin de beleids-
vorming weliswaar niet geheel is verplaatst, maar publieke instellingen en deelsys-
temen wel alleen op hoofdlijnen worden aangestuurd, en zij binnen die hoofdlij-
nen zelf hun beleid en uitvoering mogen bepalen. Willen deze instellingen en
deelsystemen dat optimaal kunnen doen, dan moeten zij zo goed mogelijk weten
wat burgers willen en waarom zij zich gedragen zoals ze zich gedragen. Zou het dan
niet logisch zijn als de overheid bevordert dat deze instellingen en deelsystemen
makkelijk(er) kunnen beschikken over dergelijke informatie? Bijvoorbeeld door
deze kennis zelf te ontwikkelen en aan te bieden, of door kennis van anderen hier-
over te ontsluiten? Men zou dit `kennissturing' kunnen noemen. Wie dit exotisch
vindt klinken, bedenke zich dat de staat in wezen al lang probeert met kennis pu-
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blieke instellingen en deelsystemen de goede kant op te duwen, namelijk door het
in bepaalde overheidskringen zo populaire instrument van verspreiden van `best
practices'. Om dezelfde reden is het wenselijk als de overheid informatie verspreidt
over de wensen en drijfveren van burgers. Misschien is dit zelfs slimmer, omdat het
mogelijk leidt tot inzicht in waaróm sommige praktijken zijn uitgegroeid tot `best
practices' en andere jammerlijk zijn mislukt.

Ten derde is een betere waarneming en beschrijving van de samenleving be-
vorderlijk voor negatieve en positieve coórdinatie tussen deelsystemen. Voorzover
het ooit al mogelijk was dat de staat afstemming en samenwerking tussen deelsys-
temen kon afdwingen, in een tijd van toenemende autonomie is dat welhaast on-
mogelijk geworden. Tegelijkertijd blijven `intelligente verbindingen' natuurlijk
wenselijk. Een mogelijke hindernis voor de totstandkoming hiervan kan zijn dat
maatschappelijke deelsystemen elk voor zich een beeld vormen van hun omge-
ving, maar de beelden van de diverse deelsystemen incompatibel zijn. Dat bemoei-
lijkt cobrdinatie. Het aanbieden van een voorstelling van de samenleving die zo
goed mogelijk is geworteld in de empirische realiteit, biedt nu relatief gunstige
kansen op intersubjectiviteit, en kan een dynamiek op gang brengen waarin de idi-
osyncratische beelden van de afzonderlijke deelsystemen zich zodanig naar elkaar
gaan toebewegen dat samenwerking mogelijk wordt. Bovendien is er een wenselijk
meta-effect: het aanbieden van deze voorstelling van het geheel, kan ertoe leiden
dat deelsystemen zich van hun eigen contingente wereldbeeld en hun blinde vlek-
ken bewust worden. Dit kan een proces van reflectie in gang zetten. Wanneer dat
vervolgens wordt geïnstitutionaliseerd in systematische en professionele voorzie-
ningen om het perspectief van de buitenwereld in te brengen, leidt dat tot intelli-
gentere systemen, en dat bevordert weer toekomstige cobrdinatie.

Kortom, de taak van de staat is in al deze gevallen conte~ctsturing in de meest
ruime zin des woords. Hij dient te ervoor te zorgen dat informatie over wat de po-
litieke gemeenschap als geheel vindt en wil, maximaal beschikbaar is voor elke
constellatie van actoren en systemen die tracht succesvol met de ongekende sa-
menleving om te gaan. De staat moet deze informatie als het ware aan deze actoren
opdringen - inclusief de politici zelf- in de hoop dat minstens één der partijen zo
verlicht is deze informatie in de onderhandelingen in te brengen, en de ander er-
van te overtuigen dat het getuigt van welbegrepen eigenbelang indien men hier-
mee rekening houdt. Een politiek van ongekendheid en ambiguïteit is op korte ter-
mijn wellicht succesvol doordat zij conflicten kan beheersen en pacificeren. Maar
omdat de omgeving blijft veranderen, leidt zij op lange termijn ertoe dat staat en
politiek steeds meer in een voorbije wereld leven, en op een kwade dag zullen con-
stateren dat zij irrelevant zijn geworden.

Zoals in hoofdstuk 6 betoogd, zijn de media geen geschikte basis voor deze
maatschappelijke waarneming en beschrijving. Maar wie garandeert dat de staat
het beter doet? Elk beeld van de samenleving dat de staat communiceert, is natuur-
lijk `ook maar' een representatie die bepaalde zaken zichtbaar maakt en andere on-
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gezien laat, ook al is dit beeld op nog zulk gedegen opinieonderzoek gebaseerd. Nu
kan men inderdaad niet zeggen dat de ene representaties waar is en de andere on-
waar. Maar men kan wél vaststellen dat meer mensen zich herkennen in de ene re-
presentatie dan in de andere. En men kan wél vaststellen dat de ene beleidstheorie
bruikbaarder is dan de ander, omdat zij een breder palet aan empirische verschijn-
selen correct voorspelt dan een andere. Omdat politiek uiteindelijk draait om legi-
timiteit en effectiviteit, zijn dit de relevante criteria, en het is op basis van deze cri-
teria dat een beleidsmaker kan oordelen dat de ene voorstelling beter is dan de
andere. Anders gezegd, in het openbaar bestuur moet het streven gericht zijn op
representaties die de wil van zoveel mogelijk burgers en de drijfveren van zoveel
mogelijk onderdanen betekenisvol organiseren. Opinieonderzoek biedt hiervoor
- mits valide, representatief en betrouwbaar - de beste basis.

De representaties die zo ontstaan kunnen kleine fragmentjes blijven, maar
kunnen ook uitgroeien tot omvangrijke verhalen die een breed spectrum aan
maatschappelijke verschijnselen ordenen, zoals de descripties van Elchardus en
Van den Brink uit hoofdstuk 4. Daar is niets op tegen. Als de empirische waarne-
mingen zich in een dergelijk `middelgroot' verhaal laten persen, des te beter. Het
feit dat er niet één overkoepelende essentie is die de gehele werkelijkheid determi-
neert, wil nog niet zeggen dat de werkelijkheid bestaat uit louter fragmenten en op-
pervlakte zonder enige dieptestructuur. Het politieke streven naar beleid dat de wil
representeert van de meerderheid en reële kans van slagen heeft, leidt per definitie
tot meer dan enkel kleine verhalen. Bovendien, als de staat niet dit soort verhalen
vertelt, zullen anderen dit wel doen. Het heet dan bijvoorbeeld dat `de' burger een
mondige consument is die maximale vrijheid wil en in zijn keuzes een rationele af-
weging maakt van (financiële) kosten en baten. Als zulke verhalen niet expliciet
worden beleden, worden zij wel geïmpliceerd. Het zwijgen van de staat betekent de
facto dat hij het kennelijk met die verhalen eens is.

Vanzelfsprekend is het allesbehalve de bedoeling dat de staat zich zou ontwik-
kelen tot een soort almachtig `ministerie van waarheid'.z6 Het doel is juist om de
schijnbaar probleemloze `waarheden' die circuleren in de collectieve verbeelding te
bevragen op empirisch gehalte. Van belang is daarbij expliciet te erkennen dat ook
de `feiten' die uit opinieonderzoek oprijzen, uiteindelijk zijn geconstrueerd. De
staat moet daarom niet alleen de resultaten van zulk onderzoek verspreiden, maar
ook zichtbaar maken hoe de resultaten zijn verkregen, en waarom de waarnemin-
gen zijn geïnterpreteerd zoals ze zijn geïnterpreteerd. Deze informatie is noodzake-
lijk wil een vruchtbaar debat kunnen ontstaan waarin daadwerkelijke intersubjec-

z6. In zoo5 werd een voorstel gedaan dat hier enigszins op lijkt. In het kader van het Programma

Andere Overheid adviseerde de zogenaamde commissie Wolffensperger het kabinet namelijk tot
het inrichten van een `informatie-autoriteit' waar het opinieonderzoek van de rijksoverheid zou

moeten worden ingebracht.
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tieve overeenstemming mogelijk is. Bijkomend voordeel van deze openheid is dat
zo een dynamiek kan ontstaan waarin de onderzoeksinstrumenten steeds verder
worden verfijnd. Deze twee voordelen worden waarschijnlijk het beste gerealiseerd
wanneer er niet slechts één centrum binnen de staat is dat al het opinieonderzoek
doet, maar meerdere centra die met elkaar in gezonde concurrentie treden. Omdat
bij beleidsrelevant onderzoek de scheidslijn tussen wetenschap en politiek diffuus
is, moet men niet vasthouden aan de fictie van de `objectieve en belangeloze' weten-
schap die slechts de werkelijkheid zou onthullen. Men kan beter de verwevenheid
van wetenschap en politiek erkennen door te kiezen voor een institutionele vorm-
geving waarin debat en perspectivisme juist expliciet zijn ingebouwd.Z~

Concluderend, in een `hochkomplexe Wissengesellschaft' is het een specifieke
taak van de staat om een representatieve, valide en betrouwbare voorstelling van
de samenleving en haar dynamiek te ontwikkelen, onderhouden en verspreiden.
Nogmaals Elchardus:

"De politiek hanteert nu vaak opiniepeilingen van een bedenkelijke kwaliteit en
doet dat daarenboven op een oppervlakkige manier. De vraag die men zich stelt is of
de eigen partij een percentkruimel gewonnen ofverloren heeft. In plaats van dat ge-
scharrel in de foutenmarge zou men maatschappij-observatie beter gebruiken om
een zicht te krijgen op de opvattingen, houdingen en zorgen van de burgers en op de
motieven en oorzaken van die opvattingen, houdingen en zorgen. Het sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek is inmiddels voldoende gevorderd om niet alleen de zor-
gen en aspiraties van de mensen, maar ook de oorzaken en diepere gronden van die
zorgen en aspiraties aan het licht te brengen."z8

Ook een lege staat behoudt twee belangrijke taken: vaststellen en bewaken van de
regels en procedures waaraan iedereen zich moet houden, en onderhouden en uit-
dragen van een zo goed mogelijk passend zelfbeeld van de samenleving. Nu heb-
ben we over staatsaandacht voor spelregels en procedures niet te klagen (ofhet zou
moeten zijn dat het wel wat minder mag). De aandacht voor de collectieve beeld-
vorming - het zelfbewustzijn van de samenleving - laat daarentegen te wensen
over. Het primaat daarvoor ligt niet bij staat ofpolitiek, maar bij de vrije markt van
vraag en aanbod van beelden. De overheid is op die markt maar een klein spelertje.
Dat zou best een onsje meer mogen zijn. De staat moet bevorderen dat de collectie-
ve verbeelding de zich evoluerende werkelijkheid op gepaste afstand volgt - niet te
dicht op, met gezonde scepsis ten aanzien van de waan van de dag en met open oog
voor alternatieve perspectieven, maar ook niet zover afdat beeld en werkelijkheid
niets met elkaar te maken hebben. Als het zo is dat, zoals Foucault zegt macht

z7. Is dit opeens een relativistische slotparagraaf? Nee, het blijft staan dat het ene feit zich makke-
lijker laat construeren dan het andere, en dat representaties met grotere empirische inhoud de
voorkeur verdienen.
z8. Elchardus (zooz), p. i78-i8o.
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alomtegenwoordig is, ofzoals Castells zegt macht zich naar de geesten van mensen
heeft verplaatst, dan moet óók deze `betere beschrijving van de samenleving'
alomtegenwoordig zijn en zich naar de geesten van mensen verplaatsen.Z9

5 HORIZONTALEN, VERTICALEN EN DE `OPSTAND DER BURGERS'

Als we trachten de samenleving zo goed mogelijk waar te nemen en te beschrijven,
wat krijgen we dan te zien? In de loop van dit proefschrift zijn diverse brokjes empi-
rische werkelijkheid uit binnen- en buitenland voorbij gekomen. Als men deze frag-
menten als puzzelstukjes aan elkaar past, wat is dan the biggerpicture? Ik zal een po-
ging wagen, met een slag om de arm, omdat dit natuurlijk enigermate speculatief is.

Rode draad in de voorgaande hoofdstukken is dat `de' burgers en `het' vollc
niet bestaan. We moeten verschillende segmenten van burgers onderscheiden met
soms tegengestelde wensen. Hoe deze te ordenen? Het beste uitgangspunt daar-
voor biedt de observatie van Tocqueville dat "onze tijdgenoten onophoudelijk
worden gedreven door twee strijdige hartstochten: ze willen geleid worden en ze
willen vrij blijven."3o Uiteraard zalhet ene individu meer worden gedreven door de
eerste passie, het andere individu meer door de tweede passie. Laten we deze twee-
deling nu gebruiken als conceptuele basis voor een tweedeling in de politieke ge-

zg. De ervaring leert dat wie voorstelt de communicatieve inspanningen van de rijksoverheid op
één of andere wijze te intensiveren eníof invloed te willen uitoefenen op de maatschappelijke
beeldvorming, al snel het verwijt krijgt daarmee in wezen overheidspropaganda of censuur te be-
pleiten (of zich op zijn minst op een hellend vlak begeeft, en dat is net zo erg, want de metafoor im-
pliceert dat men zich op hellende vlakken niet staande kan houden maar onherroepelijk naar bene-
den glijdt richting ondergang.) Daarbij wordt dan eventueel nog gewezen op een destijds
gezaghebbend advies van de commissie Van Heuven van Goethart uit t946 (! ) met de strekking dat
de overheid zich moet beperken tot zakelijke voorlichting over aanvaard beleid - een advies dat
overigens mede geïnspireerd was door toenmalig gebrek aan papier. Om deze kritiek voor te zijn,
veiligheidshalve de volgende opmerkingen:
~ het pleidooi op deze pagina's betreft slechts het actief verzamelen en op zakelijke toon versprei-

den van (semi-)wetenschappelijke kennis over problemen en drijfveren van burgers. De wijze
waarop deze informatie is verzameld, is bovendien openbaar zodat deze bediscussieerd en zono-
dig gediskwalificeerd kan worden;

~ ook al zou de rijksoverheid haar communicatiebudget vertienvoudigen dan nog blijft zij een be-
scheiden speler tegenover een overmacht van tientallen dagbladen, honderden tijdschriften, twee
handenvol televisiestations, en een ontelbaar aantal websites. Overvleugeling van niet-overheids-
informatie is uitgesloten;

~ van censuur op de vrije nieuwsgaring is natuurlijk al helemaal geen sprake.
De crux is te voorkomen dat de opinieonderzoekoperatie wordt gemonopoliseerd en onder in-
vloed wordt gebracht van de regerende partijen. Dus men moet bf zorgen dat zij voldoende onaf-
hankelijk is van de regering, zoals bijvoorbeeld het SCP, ófeen zekere mate van politisering toe-
staan maar reguleren door de oppositie gelijke mogelijkheden te geven tot het verrichten en
verspreiden van opinieonderzoek.
30. Zie hoofdstuk 4, voetnoot 34. Een recente variant is de observatie van Boutellier (zooz) dat zte
eeuwse Nederlanders worden gekenmerkt door een utopisch verlangen naar zowel volledige vrij-
heid als volledige veiligheid.
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meenschap, voor een serie van dichotomieën die ideaaltypische uiterste groepen
vertegenwoordigen op een spectrum van burgers. Deze zijn op de volgende blad-
zijde in schema weergegeven. (Natuurlijk hoeft men niet bij elke dichotomie aan
dezelfde kant te zitten, het zijn meer familieverwantschappen.)

Een fascinerende vraag is wie van beide uiterste groepen nu het meest vrij is.
Waarschijnlijk gaan beide groepen uit van totaal verschillende concepties van het
begrip vrijheid, net zoals `freedom' voor blauw Amerika iets totaal anders betekent
dan voor rood Amerika (zie hoofdstuk 4). Waarschijnlijk is er niet enkel sprake
van een sociale deling, maar van twee geheel verschillende wereldbeelden en een
daadwerkelijke epistemologische gebrokenheid. Het debat tussen beide groepen
kan dan ook makkelijk uitlopen op een dialoog tussen doven. Zoals Van den Brink
al constateerde is het onmogelijk beide groepen tegelijkertijd tevreden te stellen.

Het is eigenaardig dat in het openbare debat deze verdeeldheid zo weinig wordt
benoemd. Men spreekt over de burgers alsof het een homogene groep zou zijn.
Wanneer het gaat over geloof, weet iedereen dat er verschillende religies zijn die el-
kaar soms naar het leven staan. Wanneer het gaat om welvaart, wordt sinds men-
senheugenis onderscheid gemaakt tussen arm en rijk, tussen zij die meer willen en
zij die niet willen verliezen, tussen arbeid en kapitaal, enzovoort. Waarom wordt
dan toch opeens elk onderscheid verhuld als het gaat om de (gewenste) verhouding
tussen burger en staat? Het lijkt erop dat in tijden van afkeer van betutteling en pa-
ternalisme, in tijden waarin meer eigen verantwoordelijkheid, horizontalisering en
directe democratie worden beschouwd als panacee bij uitstek voor allerhande
maatschappelijke problemen, men niet goed raad weet met burgers die zeggen hier-
aan helemaal geen behoefte te hebben. Men wil niet weten dat er ook burgers zijn
die liever kiezen uit slechts een beperkt aantal opties die voldoen aan een door de
overheid gegarandeerde basiskwaliteit, zodat zij hun tijd aan andere en leukere za-
ken kunnen besteden. Het kan toch niet waar zijn dat deze burgers uit eigen vrije wil
`betutteld' zouden willen worden? Deze burgers vormen een anomalie die wordt
genegeerd ofweggedefinieerd door hen een vals bewustzijn toe te schrijven - als ze
eenmaal gewend zijn aan de nieuwe mogelijkheden, zullen ze nooit meer terugwil-
len naar de oude situatie! Of inen beschouwt hen als nog niet volwaardige en vrije
burgers, die nog niet begrijpen hoe de wereld tegenwoordig werkt, die nog moeten
leren wat anno heden verantwoord en volwaardig burgerschap betekent. Het dis-
cours voor eigen verantwoordelijkheid is daarmee de hedendaagse manifestatie van
de bourgeois-ideologie die maatschappelijke tweedeling verhult.

De verhulling van deze gebrokenheid kan ook worden waargenomen in het
discours over de verhouding tussen staat en burgers en democratische vernieu-
wing. In de Kabinetsvisie andere overheid zal men vergeefs zoeken naar serieuze
behandeling van deze tweedeling. Maar de regering is allesbehalve de enige die zich
schuldig maakt aan dit reductionisme. In de media wordt sinds Zooz regelmatig
gesproken over `de opstand der burgers', alsofhet hele volk massaal in verzet is ge-
komen. Het zijn niet de minsten die in deze reductionistische termen spreken, en
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`Zij die geleid willen worden'

Deze burgers richten hun energie en tijd op de onnuddellijke leef-
omgeving binnen de bestaande arrangementen. Zij verwachten
van de overheid dat deze zorgt vuor gcede pubheke voorzieningen.
De voorkeur gaat uit naaz een beperkt aantal duidelijke opties die
mceten voldcen aan een basiskwaliteit.

Men heefr een zekere angst vuor onbegrensde vrijheid. Vooral
het lager opgeleide deel voelt zich bedreigd door de modernise-
ring en `de nieuwe onoverzichtelijkheid'. Deze burgers hechten
aan duidelijkheid, structuur en orde, en verwachten dat de
overheid hiervoor zorg draagt.

á
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Men is nauwelijks geneigd tot politieke participatie. Bij
sommigen komt dat door tijdgebrek of gebrek aan betrokken-
heid bij de publicke zaak Bij anderen door nnmacht men voelt
zich politiek onmachtig, ervaart conflict als bedreigend en
politiek als onaangenaam.

Het wereldbeeld is vaak essentialistisch: men geloofr in bestaan
en kenbaarheid van een algemene wil, en de mogelijkheid om
vervolgens met hulp van technische kennis de beste oplossing te
vinden om deze te realiseren. Daarom beschouwt men'politiek'
niet alleen als onaangenaam, maar in essentie ook als overbodig
en nuttelous. Er bestaat in wezen consensus over wat de
problemen zijn van het volk, en politici moeten die gewoon
oplossen in plaats van eindeloos twisten. De mede hieruit
voortvloeiende politieke afzijdigheid weerhoudt nuancering
van dit wereldbeeld.
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Bij deze burgers past bij uitstek de taakverdeling en expertise
van de representatieve democratie. Wanneer men meent dat
deze niet functioneert, verwacht men heil van (meer) leider-
schap en krachtig optreden. Ontevredenheid leidt dus tot
pleidooien voor (verdere) verticalisering.

Relatief verl lager upgeleiden.
a ~ ~o~~----------------------------------------------------

----------------------------
`Zij die vrij willeo zijn'

.-------------------------------------------
Deze burgers hebben behoefre aan meer autunomie en zelf
vormgeven van het eigen leven. Vanuit dat oogpunt bezien
beschouwen zij de bestaande structuren, orde en voorzieningen
als beperkend en betuttelend. Zij willen meer greep krijgen op
hun keuzemogelijkheden en ver]angen van de overheid (meer)
maatwerk.

`Vrijheid' betekent vooral ruimte voor zelfontplooiing en
'keuzevrijheid'. De voortschrijdende modernisering biedt hen
hiertoe gelukkig allerlei mogelijkheden, en dient dus krachtig te
worden voorgezet.

Politieke participatie past goed bij deze burgers. In sommige
gevallen is dit vooral instrumenteel in het realiseren van de
eigen doelen. In andere gevallen is er sprake van oprechte
betrokkenheid bij het algemeen belang. Hier treft men burgers
aan die politieke participatie'leuk' vínden.

Het wereldbeeld is veeleer een combinatie van pluralisme en
pragmatisme, een milde vorm van politiek postmodernisme.
Het vermogen tot reFlectie is sterker ontwikkeld. Vanuit deze
opvatting beschuuwt men politiek als condition humaine. Soms
onaangenaam, soms verrijkend, maar in ieder geval onvermij-
delijk. Men muet een balans zien te vinden tussen naast elkaar
leven en de eigen belangen goed bewaken.

Bij deze groep past de taakverdeling en expertise van meer directe
en par[icipatieve vormen van democratie. Wanneer men meent da[
de representatieve demoaa[ie niet functioneert, verwacht men heil
van een (verder) terugtredende overheid die zich beperkt tot
randvoorwaarden. Ontevredenheid leidt dus tot pleidooien voor
(verdere) horizontalisering.

Relatief veel hoger opgeleiden.

~----------------------------------------------------~
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CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING

"Met de Fortuyn-revolte is politieke vernieuwing tot een essentieel onderdeel ge-
maakt van de nieuwe politiek, die toen met overweldigend succes inzet werd van de
verkiezingen van i5 mei 2ooz. Sindsdien is het zonneklaar dat politieke legitimiteit en
identiteit niet langer kunnen worden ontleend aan de oude ideologieën van het ver-
zuilingstijdperk en dat moet worden gezocht naar nieuwe bronnen." (S.W. Couwen-
berg, Volkskrant, 14 april zoo5)

Conferentie
`De opstand der burgers - Onderzoek en vooruitblik na de verkiezingen', gehouden
op io september iooz ïn De Rode Hoed te Amsterdam

Boeken
Hans Wansink: De erfenis van Fortuyn -de Nederlandse democratie na de opstand van
de kiezers. (aoo4)
S.W. Couwenberg. Opstand der burgers - de Fortuyn-revolte en het demasqué van de
oude politiek. (ZOO4)
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Maar hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk `in opstand' gekomen? Het enig be-
schikbare harde gegeven is het aantal LPF-stemmers. Men kan toch moeilijk hard
maken dat ook degenen die op de PvdA, WD, CDA of andere gevestigde partijen
hebben gestemd in opstand zijn gekomen. Welnu, in zoo2 heeft i3,4 procent van
de stemgerechtigde burgers gekozen voor de LPF, terwij165,7 procent op één van
de andere partijen heeft gestemd, en zo,9 procent heeft aangegeven `geen mening'
te hebben door niet te stemmen. Waarom op basis van zo'n duidelijke minder-
heid van stemmen dan spreken van een `opstand'? Mogelijk ligt een deel van de
verklaring in wat ik de `ontologie van de verandering' van de media heb genoemd.
Op zich was het natuurlijk groot nieuws dat een nieuwe partij in één keer z6 zetels
verovert. Echter, dat deze minderheid in de beeldvorming kan uitgroeien tot `de'
burgers, is mogelijk een gevolg van de geïnstitutionaliseerde desinteresse van de
journalistiek voor wat gelijk blijft, en de uitvergroting van alles wat nieuw en an-
ders is. Wat niet verandert, ziet men niet, bestaat niet. Het is onbekend of de aan-
gehaalde schrijvers zich bewust zijn van deze blikvernauwing, maar alleen al het
gebruik van de metafoor heeft een kwalijke ondertoon. Hiermee wordt namelijk
impliciet aan de stemmen van de opstandige minderheid een groter gewicht toe-
gekend dan aan de stemmen van de ruime meerderheid. Het algemene probleem
is natuurlijk dat in de ontologie van de verandering zwevende kiezers intrinsiek
boeiender zijn dan honkvaste kiezers. Helaas dreigen de zwevers door hun ver-
mogen alle aandacht naar zich toe te trekken ook meer gewicht te krijgen. De im-
pliciete suggestie is dat de stem van degenen die op dezelfde partij hebben ge-
stemd als vorige keer, om één of andere reden inhoudelijk minder waard of
betekenisvol zou zijn.

Wat voorts opvalt is de betekenis die aan de `opstand' wordt toegekend. Nog-
al wat mensen lezen in de opstand een pleidooi voor democratische vernieuwing
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(zie bijvoorbeeld de citaten van H.J. Schoo en S.W. Couwenberg).3Z De verwikke-
lingen van Zooz, worden gezien als een vertrouwenscrisis tussen burgers en staat,
en op zijn minst een deel van de oplossing zou zijn de burgers meer zeggenschap te
geven. Ook de voorstellen voor een ander kiesstelsel en de gekozen burgermeester
zijn verdedigd met verwijzing naar de crisis van Zoo2. Deze betekenistoekenning is
echter onterecht. Dat blijkt uit nagenoeg alle beschikbare empirische gegevens.
Volgens Van Praag liggen de belangrijkste onderscheidende kenmerken van LPF-
stemmers niet in algehele onvrede, maar in hun politieke voorkeur. "De cynische
achterban van de LPF heeft zich primair laten leiden door de standpunten van For-
tuyn over de multiculturele samenleving. Ongenoegen over de kwaliteit van de pu-
blieke sector - de `puinhopen van Paars' - is niet de drijfveer geweest om op de LPF
te stemmen." Tot een vergelijkbare conclusie komt Van der Brug op basis van het
Nationaal Kiezersonderzoek aooa. "Voters voted for the LPF because this was the
party they agreed with most on an issue they considered important: immigration.
In addition, they voted for this party because its ideological position was conside-
red most similar to their own"i3 Opmerkelijk is dat blijkens Van der Brugs analyse
LPF-kiezers gemiddeld genomen wel hoger scoren op politiek cynisme en gevoel
van politieke machteloosheid, maar de data suggereren dat dit eerder een gevolg is
van stemmen voor de LPF dan oorzaak. Kennelijk namen de LPF-stemmers For-
tuyns mantra over dat de zittende politieke klasse het contact met de burgers was
kwijtgeraakt en er een puinhoop van had gemaakt. Uit een gezamenlijke analyse
van SCP-medewerker Dekker en bureau Motivaction34 blijkt dat onder de LPF-
stemmers zich relatief veel kiezers bevinden met een inactieve burgerschapsstijl of
pragmatische~conformistische burgerschapsstijl, terwijl het aandeel met de
maatschappijkritischelverantwoorde burgerschapsstijl juist relatief gering is (zie
hoofdstuk 5). De oververtegenwoordigde groepen zijn weliswaar relatief vaker
voorstander van bestuurlijke vernieuwingen als de gekozen burgermeester of het
referendum, maar tegelijkertijd behoren ze volgens Motivaction "tot de minst
maatschappelijk en politiek betrokkenen en de minst politiek geïnteresseerden.
Zowel bij (inter)nationale als bij lokale kwesties zijn zij weinig geneigd zichzelf te
informeren laat staan zichzelf actief in te zetten." Men heeft een rynische kijk op de
politiek. Deze burgers "voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek en heb-
ben het idee dat specifieke belangen van machtige groepen voorrang krijgen boven
hun belangen of het algemeen belang."35

Het lijkt tegenstrijdig: enerzijds wil men meer direct democratische elemen-

3z. Overigens geldt dat niet voor iedereen die in de publieke sfeer over een opstand sprak. Sommi-
gen zien wel een `opstand', maar beschouwen die vooral als een uiting van ontevredenheid over het
beleid en de prestaties van de overheid.
33- Van der Brug (zoo3), p. 38.
34. Dekker, Lampert en Spangenberg (zoo4).
35. Motivaction (zoo3), p. zz.
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ten, anderzijds voelt men zich niet maatschappelijk ofpolitiek betrokken. Een zelf-
de paradox werd aangetroffen in het onderzoek van Veldkamp dat in hoofdstuk 8
werd besproken. Het meeste enthousiasme voor meer directe democratie en een
ander kiesstelsel trof inen aan bij de 'betrokken sceptici' en de `gedesillusioneer-
den'. Nu mag men van de eerste groep verwachten dat zij daadwerkelijk gebruik
zullen maken van eventuele nieuwe mogelijkheden tot participatie, maar van de
gedesillusioneerden niet. Waarom kozen de laatsten dan toch voor meer direct de-
mocratische elementen? De meest waarschijnlijke verklaring ligt in het verschijn-
sel dat Theiss-Morse en Hibbing ook in de VS zagen. "People do not want to make
political decisions themselves, but they want those who make the decisions to be
unable to make them on the basis ofselfish motivations [...] Elites are not what the
people fear, self-serving elites are." Men wil niet zozeer zélf participeren, maar
vooral de vrijheidsgraden van politici inperken, in de veronderstelling dat zulks
vanzelf leidt tot meer aandacht voor belangen van gewone mensen. Als vervolgens
een enquêteur langskomt die deze mensen vraagt ofzij het eens of oneens zijn met
de stelling "Ik vind het belangrijk dat burgers over veel onderwerpen kunnen mee-
beslissen" of "Ik vind dat de politiek helemaal anders moet", dan is `eens' de optie
die nog het beste past bij deze houding. Wie verzuimt met kwalitatief onderzoek te
achterhalen wat precies de motivatie is achter deze keuze, kan gemakkelijk de on-
juiste conclusie trekken dat `de gedesillusioneerden' daadwerkelijk meer politiek
zouden willen participeren. Op zich heeft Van den Brink gelijk dat burgers zich te-
genwoordig veel assertiever opstellen dan vroeger. Maar het is een misverstand dat
een assertieve levensstijl als vanzelf zou leiden tot meer politieke participatie. Het
tegendeel valt net zo goed te verdedigen. Naarmate men mondiger is, zal men na-
drukkelijker eisen dat de overheid gewoon kwaliteit levert, zonder dat men zichzelf
met die onaangename politiek hoeft bezig te houden.

Kortom, mensen kennen niet alleen een drang naar vrijheid, naar ook een be-
hoefte aan zekerheid en geruststelling, en dat vraagt om daadkracht en leider-
schap. In extremo leidt dat tot een verlangen naar een `sterke man' of een `goede
dictator'. In elk onderzoek waarin onderscheid wordt gemaakt naar verschillende
typen burgers, vindt men een groep die neigt naar autoritair leiderschap. Een deel
der burgers verlangt werkelijk naar meer directe democratie, maar bij een ander
deel moet de roep om meer directe democratie worden geïnterpreteerd als juist
een motie van wantrouwen tegen politiek als zodanig (mogelijk zelfs tegen de de-
mocratie als zodanig). Als men niet tevreden is met de democratie, is een alter-
natiefméér democratie. Maar er is ook een tweede alternatief: minder democratie.
Dit wordt de laatste tijd wel eens vergeten.3ó

36. Uiteraard is `minder democratie' wel het laatste wat ik zou willen bepleiten. Echter, voor een
vruchtbaar debat over staat en democratie, moet men niet verhullen dat er wel degelijk een meer dan
marginale groep is die de democratie niet van harte omarmt of zelfs afwijst. In ditverband biedt het
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Tot slot, het gebrek aan interesse voor de werkelijke mening van burgers in het dis-
cours over de `opstand der burgers' en andere pleidooien voor democratische ver-
nieuwing, mag uit historisch oogpunt eigenlijk niet verbazen. Het past naadloos in
de vaderlandse traditie, zo blijkt uit het werk van de Amerikaans-Nederlandse his-
toricus James Kennedy. Blijkens zijn analyse van vernieuwingsretoriek sinds i9i8,
wordt politieke vernieuwing doorgaans niet voorgesteld als iets dat ideologisch
wenselijk is of iets dat burgers willen, maar als een apolitieke, bestuurlijk-techni-
sche noodzaak tot aanpassing van het systeem aan de veranderende samenleving.
Het zijn anonieme, welhaast kosmische krachten zoals `de zich snel ontwikkelende
samenleving', `de onvermijdelijke ontwikkelingen' en `de eisen van de tijd' die no-
pen tot aanpassing van het systeem. Zelfs als gesproken wordt over `de burger' is
dat vooral een abstract begrip, een externe kracht waarmee rekening moet worden
gehouden. "[D]e retorische verwijzingen naar de burger (voora] in enkelvoud)
suggereren een deus ex machina die verschijnt als een angstaanjagende verschij-
ning die met vredesoffers moet worden verzoend."37 En dus is "het tevredenstellen
van `de burger' één van `de eisen van de tijd' geworden, een nieuwe manier om het
effectieve functioneren van het Nederlandse politieke systeem te garanderen."38
Met werkelijke interesse voor de burgers had dit echter weinig te maken.

"Integendeel, de grote belangstelling van vernieuwers voor sociale en politieke ont-
wikkelingen suggereren dat vernieuwing van de democratie voor hen meer te ma-
ken had met een verlangen naar een goed bestuurd systeem, dan met het verlangen
om de wil van de kiezer uit te voeren. Hoewel `de burger' zeker niet afwezig was tij-
dens de discussies over politieke vernieuwing (zeker niet sinds het midden van de ja-
ren zestig), was hij niet de initiatiefnemer, maar de ontvanger van deze vernieuwing
van de Nederlandse democratie."39

Tja.... Op die manier komen we natuurlijk nóóit achter het geheim van de burger,
het objet petit a van dit proefschrift. Zou men zich werkelijk verdiepen in wat bur-
gers willen, dan zou blijken dat velen van hen helemaal niet zitten te wachten op
meer horizontaal bestuur en meer directe democratie. De overheid moet de zaken
gewoon goed regelen. De vernieuwingen worden - ongetwijfeld te goeder trouw -
verkocht als een vorm van grotere responsiviteit voor onvrede en `de wensen van
de burgers'. Wie zou daar nu tegen zijn?! Maar in praktijk dienen zij vooral het be-

werk van de Canadese Wetenschapper Altemeyer ook weinig opwekkende empirische steun. In
tientallen onderzoeken heeft hij getracht te achterhalen welke mensen opvattingen hebben die ge-
kenmerkt kunnen worden als `Right-Wing Authoritarianism' en hoe deze mensen denken. Het
blijkt dat het aantal mensen dat opvattingen heefr die op zijn minst opgespannen voet staan met (de
geest van) democratie en rechtstaat bepaald niet te verwaarlozen valt (zie Altemeyer,1996).
37. Kennedy (zoo3).
38. Kennedy (zoo4), p. zi.
39. Kennedy (zoo4), p. zi.
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lang van de politiek gepassioneerden. De retoriek over `beter luisteren', over het
dichten van `de kloof' dient uiteindelijk niet ieders belang, maar het project van de
politiek actieve en competente burgers, die zo meer ingangen krijgen om hun zaak
te behartigen. Dit ten koste van de belangen van zij die - om wat voor reden dan
ook - een voorkeur hebben voor de taakverdeling van de representatieve demo-
cratie. Het brengt `zij die geleid willen worden' juist het tegenovergestelde van wat
zij willen: nóg meer invloed voor speciale belangen en politiek gepassioneerden.
Dat leidt waarschijnlijk tot méér in plaats van minder onvrede. Opinieonderzoek
heeft dan tenminste nog het voordeel dat daarin iedere burger een even grote
mond krijgt toebedeeld.. .



Bijlage:

Gesprekken bij ministeries van Justitie
en OCW

De selectie van géinterviewden geschiedde in overleg met mijn contactpersonen van
de ministeries van Justitie en OCW. Dit waren Irene Vincken respectievelijk Nicole
Hack, beide communicatie-adviseur bij de betreffende directies Voorlichting en
eerstverantwoordelijke voor de JIM respectievelijk Onderwijsmeter. Hen heb ik
verzocht om een voorstel voor mogelijk te interviewen ambtenaren, en daarbij te
letten op zo groot mogelijke variatie in gesprekspartners, onder andere naar direc-
tie, functieniveau, en naar ingeschatte positieve of negatieve houding ten aanzien
van de JIM~Onderwijsmeter.' (In het geval van OCW heb ik zelf op deze selectie een
`controle' kunnen uitoefenen doordat ik alle voorgestelde mensen ken, omdat zij in
het dagelijkse leven mijn collega's zijn.) Alle kandidaten zijn eerst benaderd door
mijn contactpersonen om mijn verzoek aan te kondigen en te melden dat de inter-
views de instemming hadden van de directie Voorlichting. Daarna heb ik zelf deze
mensen benaderd. Teneinde maacimale gespreksruimte te creëren, luidde de af-
spraak dat eventuele citaten anoniem en niet herleidbaar tot personen zouden wor-
den opgenomen in het proefschrift, en dat de slottekst voorafdoor de directie Voor-
lichting zou worden gezien. Deze zou - binnen de grenzen van het redelijke -
eventuele politieke schadelijkheden kunnen schrappen.z Geen van de benaderde
respondenten weigerde. In de tabel staat een overzicht van de geïnterviewden.

Datum Functie ten tijde van interview

Geïnterviewden Ministerie van Justitie
José Otte t9 mei zoo4 directie voorlichting, communicatie-adviseur
Tizia Lemmer z5 mei zoo4 directie vreemdelingenbeleid, beleidsmedewerker

cluster toezicht en terugkeer
Mike Schreuders z5 mei zoo4 programmabureau veiligheid, beleidsadviseur

Paul Tesser 25 mei 2004 directie co8rdinatie integratiebeleid minderheden,
hoofd afdeling strategie, onderzoek en communicatie

i. Een aselecte steekproeftrekking van respondenten uit het bestand aan medewerkers van beide
departementen was niet aan de orde, omdat slechts een beperkte minderheid van de medewerkers
op enigerlei wijze betrokken is bij de onderzochte onderzoeksinstrumenten, ofdaar meer dan zeer
oppervlakkige kennis van heeft. Aselecte steekproeftrekking zou dus tot een groot aantal in[erviews
leiden met mensen die geen antwoord kunnen geven op de vragen.
z. Bij een enkel citaat is het achteraf niet onmogelijk te vermoeden wie hier aan het woord is.
Voor het opnemen van deze citaten in de tekst heb ik achteraf toestemming gevraagd en gekregen
van de departementen.
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Monica Pieterse~Lucinda Mos z6 mei zoo4
Annemarie van den Akker z7 mei zoo4

Peter Levenkamp z juni zoo4
Ilona Wamelink 3 juni zoo4

Max Kommer 5 juni zooq
Jeanne Nieuwerf 5 juni zoo4
Wim Borst 9 juni 2004

Frans van der poelen z8 juni zoo4

Maarten van Rooij 7 juli zoo4
Ivo HommeslMartin Bruinsma zt juli zoo4
Piet Holthuis to februari zoo5

Dineke Mulock Houwer t5 februari zoo5
Rita Verdonk t6 februari zoo5
Piet Hein Donner t5 april zoo5
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directie strategie rechtspleging, beleidsadviseurs
directie jeugd en criminaliteitspreventie, medewerker
communicatie
directeur jeugd en criminaliteitspreventie
directie toegang rechtsbestel, afdeling financieel eco-
nomische 8c bestuurlijke aangelegenheden, beleids-
medewerker
waarnemend diredeur algemene justitiële strategie
directie voorlichting, communicatie-adviseur
senior beleidsadviseur, directoraat generaal Rechts-
handhaving
directie strategie rechtspleging, hoofd sector strategie
en ontwikkeling,
plaatsvervangend directeur voorlichting
diredie voorlichting, woordvoerders
directeur generaal wetgeving, rechtspleging en rechts-
bijstand
directeur generaal preventie, jeugd en sanctiebeleid
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Minister van Justitie

Geïnterviewden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Miranda van ElswijklPeter Bakker zq juni zoo4 directe beroeps- en volwasseneneducatie, communi-

Geert de Boer

Paul van Oijen

Hansje Amelink

catieadviseur resp. onderzoeksadviseur
zqjuni zoo4 directie primair onderwijs, coSrdinator beleidson-

derzoek
zq juni zoo4 directie voortgezet onderwijs, co~rdinator kwaliteits-

beleid, evaluatie en internationalisering
z5 juni zoo4 directie arbeidsmarkt- en personeelsbeleid, hoofd af-

deling onderwijsopleidingen, kwalificatiestructuur en
personeelsbeleid

Paul van Maanen t juli zoo4 directeur voortgezet onderwijs
Hans Ruesink 5 juG zoo4 directie arbeidsmarkt en personeelsbeleid, beleidsme-

dewerker
Fons Dingelstad 5 juli zoo4 adjunct-directeur primair onderwijs
René Flippo 5 augustus zoo4 directie voortgezet onderwijs, senior beleidsmede-

René Bagchus
werker

t september 2004 directie primair onderwijs, hoofd afdeling bestuur en
bestel

Harold van Biemen 6 september zooq directie voorlichting, cotirdinator communicatiepro-
jecten

Ron Minnee 8 september 2004 waarnemend directeur hoger onderwijs
Nicole HacklBarbara Kuethe 8 september zoo4 directie voorlichting, senior communicatieadviseur

resp. communicatieadviseur
)an van Dommelen 7 oktober zoo4 directie primair onderwijs, hoofd afdeling kwaliteit

en bestuur
Rob Kerstens t8 januari zoo5 directeur generaal primair en voortgezet onderwijs
Maria van der Hoeven y februari 2005 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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De interviews waren allen sterk kwalitatief van opzet. Ik heb gewerkt met slechts
een beknopte checklist bestaande uit ondermeer de volgende vragen:

~ Wederzijdse introductie
- In hoeverre spelen opinies van burgers een rol in uw werk?
. Hoe komt U over het algemeen aan informatie over opinies van burgers?
. Wat is uw algemene oordeel~indruk van de JIM~Onderwijsmeter?
. In hoeverre leest U de verslagen van het onderzoek? Worden ze binnen de af-

deling besproken~verspreid? Spreekt U wel eens met anderen over de resulta-
ten? Met de bewindslieden? Waarom (niet)?

. Wat doet u met de resultaten? Wellc nut~waarde hebben de resultaten voor uw
werk? Waarom (niet)?

. Hebben de resultaten relevante voorleffect op de beleidsvorming? Gebruikt U
de resultaten (ook) anderszins? Waarom (niet)?

- Hoe komen de vragen tot stand? Speelt U hierin een rol? Welke overwegingen
spelen een rol bij de selectie van vragen?

. Wat zijn volgens u sterke, wat zwakke punten van dit onderzoek?
~ Als het ministerie zou stoppen met dit onderzoek, zou u dat dan goed vinden,

slecht vinden, of maakt het u niet veel uit? Waarom?

In veel gevallen heb ik die lijst echter weinig precies gevolgd. De medewerkers
voorafwaren geïnformeerd door de directie Voorlichting en hadden ook van mij
vooraf een globale aanduiding gekregen van het onderwerp van gesprek. Ze wisten
dus vooraf wat voor vragen ze ongeveer konden verwachten. Bovendien zijn alle
geïnterviewden intelligente, hoog opgeleide en vaak ook ervaren beleidsmakers die
exact begrijpen waarover het gaat als hen wordt gevraagd te vertellen naar hun op-
vatting over "de beleidsrelevantie van de Justitie Issue Monitor~Onderwijsmeter".
Doorgaans was het dus voldoende om -na enkele inleidende plichtplegingen- één
inhoudelijke startvraag te stellen, waarna bijna het hele verhaal min of ineer van-
zelfvolgde.

De interviews duurden - met uitschieters naar boven en beneden - doorgaans
een klein uur. Alle teksten heb ik laten uittypen, en op basis van de transscripties
heb ik de analyse gemaakt. Zoals gebruikelijk bij dit soort verslaglegging zijn de let-
terlijke citaten `opgeschoond', dat wil zeggen, ontdaan van versprekingen, niet af-
gemaakte zinnen, grammaticaal op orde gebracht et cetera. De tekst van dit hoofd-
stuk is, zoals was afgesproken, vóór publicatie aan de betreffende departementen
voorgelegd. Dit leidde wel tot enkele feitelijke correcties en aanvullingen, maar
niet tot veranderingen van de inhoud, de citaten ofde strekking.



Summary

INTRODUCTION
"What is the desirability of carrying out opinion research for the benefit of policy-
making in a representative democracy?" That is the main question ofthis disserta-
tion and a topical subject in governmental circles. Ever since the turbulent rise of
populist politician Pim Fortuyn, the gap between citizens and the state - now, sup-
posedly wider than ever - has been high on the political agenda. Many people feel
that the government has lost its touch. If this is the case, could opinion research be
a solution here? Evidently, ministries and governmental agencies increasingly use
focus groups and opinion polls. The provisional high point in polling is the ambi-
tious Belevingsmonitor, which was started in aoo3 by the Balkenende cabinet. News
media increasingly poll the Dutch People and poll data are made available on a
near daily basis. The question is whether we should be happy with all this opinion
research. It might lead to a polldriven government that doesn't solve the most im-
portant problems anymore.

This thesis is multidisciplinary in character. In the discussion ofthe main question,
two different branches of scholarship are interwoven. On the one hand knowledge
and insights from political philosophy and state theory, classical as well as contem-
porary (names the reader can expect are: Machiavelli, Rousseau, Burke, Tocquevil-
le, Lefort, Schattschneider, Edelman, Willke, Laclau en Mouffe); on the other hand
knowledge and insights from empirical political psychology (Names that will be
mentioned are Blumer, Zaller, Mutz, Weissberg and others who are hardly known
outside this scientific niche). The work of both supervisors of this thesis - Frissen
and Ankersmit - will also be discussed. The discourse frequently provides examples
of Dutch, Flemish and American current affairs. In the last part, I describe three
case studies of opinion polls under the authority of the Dutch government.

This dissertation is composed of four theoretical parts, which each have a different
normative starting point in order to discuss the main question. To be precise: what
is the desirability ofopinion research:

.... reasoning from the idea of popular sovereignty? This idea is regarded as a
regulatory principle, which stipulates that acts of the state must correspond
with the wishes ofthe citizens as much as possible;
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~... reasoning from the state's duty to solve or pacify problems and conflicts in
the political community as well as possible? From this point ofview, it makes
no difference whether the state's actions really correspond to the wishes of the
majority ofthe citizens or not, as long as it succeeds in `keeping the communi-
ty together';

.... reasoning from the policy goal that it can help attain? This is a kind of`de-
sirability byproxy'. The more opinion research helps to realise a certain poli-
cy goal, the more desirable it is.

.... reasoning from the meaning of doing andlor publishing opinion research
as such for the meta-debate about the desired relation between state and citi-
zens? This concerns the meta-message implied by the decision to do and~or
publish opinion research.

Philosophical roots
The philosophical presuppositions of this thesis can be summarized as follows:

. An opinion is considered a`confession' to a certain (political) discourse, but
cannot be reduced to mere discourse. A prediscursive reality is supposed, a
certain physical and~or mental reality, which influences which discourses one
identifies with and which not. Man is more than merely a bundle of `subject
positions'. In essence, the inspiration for this thesis is not Foucault but his
`antipode' Lacan;

. Parallel to this is the premise that discourse constitutes knowable reality but
that a prediscursive reality, which influences the dynamics of discourse, does
indeed exist. Consequently, some subjects, objects and the relations between
them are more easily constituted than others are. When the gap between lan-
guage and prediscursive reality becomes too wide, chances increase of a`dislo-
cation', i.e. a manifestation ofprediscursive reality so intrusive that a reorder-
ing ofdiscourse becomes inevitable;

. This philosophical background implicates an impossibility to state that one
representation ofreality is `true' and the other is `false'. But it is possible to as-
sert that one representation is, measured by performative criteria, better than
the other, since it organizes more empirical findings in a consistent and
meaningful way, and therefore allows for better predictions;

. And this implicates that in politics, one must discern between perceived will
and enlightened will. Perceived will is what a citizen says he wishes, based on
his currentknowledge and information, while his enlightened will is what he
would wish for if all the existing knowledge and information about the conse-
quences ofhis choices were known by him;

- In the pursuit ofpopular sovereignty, the state - as a rule - has to base its de-
cisions on the citizens' enlightened will, not on their perceived will. The legit-
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imacy ofthe state's actions must be derived from the extent to which the state
succeeds in realising what (the majority of) the citizens really and ultimately
strive for. Therefore, the decisions of the state have to include as many en-
lightened wills as possible.

THEORETICAL FINDINGS

The quality of the measuring instrument is an important matter of attention. To
what extent can opinion research measure, reliably and without bias, what citizens
want? Several problems may occur:

. Representativity can be a problem. In quantitative methods, representativity
can be affected by nonresponse and (possibly) by don't knowlno opinion an-
swers. The results of qualitative research can only be generalised to variation,
not to proportion;

. Validity and reliability may be affected by :
- Characteristics of the research instrument: bias may occur due to ambi-
guity of the specific words that are used, formulation, question-form (don't
know~no opinion), question-order en the interviewing situation. Moreover,
there may be a difference between the private and the reported opinion;
- Characteristics of the informational context. Through the mechanism of
priming, information in the respondents' environment -for example the
mass media- may cause an `accessibility bias' in the reported opinions.

Luckily, it is possible to control representativity and possible distorting character-
istics ofthe research instrument itself. Moreover, specific biases of the instrument
can be `neutralized' by focussing on relative results instead of absolute results, i.e.
the difference between current results and that of earlier polls. However, it is im-
possible to control priming-effects caused by informational context. This may re-
sult in a temporary change in the distribution of opinions, which will fade as soon
as the media stop paying attention to that specific matter. The more information
people have, the less they will be prone to priming.

Policy theories
Even those who disapprove of opinion research as a means of finding out political
wishes ofcitizens, cannot deny that it is useful to have knowledge ofthe motives of
citizens in order to develop valid policy theories. Opinion research can be useful
for this purpose. To be precise:

- if no policy theory is available yet, opinion research could provide a base of
empirical data on which a policy theory can be built;
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. in a`normal' period, i.e. when there is one dominant policy theory, it is wise to
support any further elaboration of this theory with opinion research. This is
prerequisite for successful development of the theory and may provide a
foundation for a new, even better successor;

. in a`revolutionary' period, i.e. when competing policy theories exist, opinion
research can be used in order to:
- determine which of the competing theories has the broader empirical scope
in terms of- presumed - motives ofcitizens and thus be the most effective;
- support the discourse coalition that has formed around one policy theory
and oppose the discourse coalition that has formed around another, compet-
ing policy theory.

Popularsovereignty
Can opinion research be helpful in determining `the will of the people' in a better
way? When judging the desirability ofopinion research from the view of popular
sovereignty, this instrument must be compared with other sources of information
about the citizens' will: i) Traditional political representation in parliament; 2)
The public opinion that is brought to the attention of government through politi-
cal organization (e.g. interest groups); 3) The image of citizens' wishes that
emerges from the news media. But chances are high that these three competing
sources will result in a biased representation of the wishes of citizens, because:

. Parliament is not a random cross-section of the population, but rather an
atypical selection ofthose considered `the best' on certain - presumably rele-
vant - criteria. It is a chosen aristocrary, and therefore parliament cannot pos-
sibly be `an exact portrait, in miniature, of the people at large', as the anti-fed-
eralists would have liked;

. Political association in interest groups is - in Schattschneider's words -`the
organization ofbias', and serves the interest of those who have the opportuni-
ty, competence and motivation for effective organization;

. Representation through news media confirms or magnífies these first two bi-
ases, because news media focus on the institutions ofthe state and the interest
groups with which the state interacts. Furthermore, the logic of the media has
a potentially distorting influence.

The consequence of these three distorting mechanisms is that the voices of the
lower societal strata will be heard relatively badly. However, with opinion research
this is not the case. Statistically representative, valid and reliable opinion research is
the only source of information about the will of citizens that - according to so-
ciodemographic standards - is not biased. Therefore, it has an essential advantage
over other information sources.
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But this is a harmless conclusion. The real issue is how politicians react to the re-
sults of opinion research. Are these data only one of many matters the state has to
consider when deciding what to do? Or should opinion research be the only source
for decision-making? There's a lot to be said for the latter if the research concerns
the everyday-life problems people experience, as no one has more `expertise' in
this matter than the citizen himself. But when it comes to the question `what to do'
in order to solve these problems, the answer must be negative. There is a method-
ological and a political-philosophical reason for this.

- Methodological: in quantitative research, it is impossible to measure validly
what citizens would do if they were in the shoes of the policymakers. The lat-
ter are not only supposed to weigh up the desirability of a policy measure as
such, but also have to take into account alternative policy options , the costs
and advantages and disadvantages of all options, chances of success, conse-
quences for other policy domains, trade-offs et cetera etcetera. It is impossible
to include all these circumstances and conditions in a questionnaire. There-
fore results of polls heavily depend on the circumstances and conditions that
are mentioned in the questionnaire;

. Philosophical: as a rule, the decisions of the state have to be based on enlight-
ened interests, not on perceived interests, because normally the will ofcitizens
is best served by realizing their enlightened interests. However, opinion re-
search only measures their perceived interest and - in many cases - this will
deviate from their enlightened interest.

A central point in both objections is the difference in knowledge and informed-
ness between citizen and state. Therefore, the crucial criterion for deploying in-
formation research in policy-making should be whether issues are concerned in
which more information would lead to opinion change. In some issues, knowl-
edge and information hardly play a role. For example, the question whether one
is pro choice orpro life, is an isolated matter, which is hardly sensitive to more in-
formation, and therefore perceived and enlightened preference will be the same.
For these kinds of policy issues, it is desirable to base the decisions ofthe state on
representative opinion research. But in many other cases, differences in knowl-
edge and information do play a large role. This the case when questions are asked
about policy options for complicated areas like macro-economics or European
law, but also when questions are asked about problems beyond the horizon of
the respondents' own life and community (`In your opinion, what's the biggest
problem facing our nation today?'). Opinions about these kinds of issues may
easily change when citizens are given more or better information and are there-
fore no solid foundation for policymaking. These kinds of questions are only
useful when:
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~ The purpose is to gather opinion-information about popular support for an
already proposed policy option. In that case opinion research may indicate to
what extent it is desirable and necessary to persuade citizens that the proposed
policy really serves their enlightened interest;

. Problems are concerned of such an overwhelming conflictual character that
they potentially threaten the existence of the political community. In this par-
ticular case, the state should not base its policy decisions on the citizens' en-
lightened will but on their perceived will (argumentation hereafter).

Finally, it is essential to mention two other potential objections against more re-
sponsiveness to opinion research. The first objection is that more responsiveness
will lead to bigger media influence on decisions about `what to do', since the results
ofopinion research are more sensitive to priming-effects than the results oftradi-
tional political representation or representation through interest groups. This im-
plicates that issues and options that fit with media logic will receive more attention
than issues that are less mediagenic. The second objection is that this construction
transforms `the will of the people' into an expertise and not many people will be
able to determine whether this is done correctly and scrupulously. The political
community will become more dependent on research experts, who cannot be held
directly accountable.

Keeping the community together
A second starting point for judging the desirability ofopinion research is the state's
duty to keep the political community together by solvingor pacifying problems and
social conflicts -horizontal conflicts (i.e. amongst groups ofcitizens) as well as ver-
tical conflicts (i.e. between citizens on the one hand and the state on the other.)

Reasoning from this, opinion research is desirable, since it can make social
tensions and conflicts visible and thus stimulate the state to think up better policy
options. Tension and conflict drive the community's adaptive capabilities. If ten-
sion and conflict remain concealed, underground discord and frustration may ac-
cumulate into an eruption with enough turbulence to destabilize the political
community. In order to prevent such events and obtain a more manageable and
gradual adaptation, it is wise to ensure that tensions and conflicts are made visible
at an early stage, when they still can be handled relatively smoothly and pacifica-
tion is relatively easy.

As a rule, the representation of society needs to follow reality at a proper dis-
tance. A certain distance is desirable or one would permanently and mindlessly
follow the latest `hype', not taking the time to explore and develop the problem-
solving potential of this particular representation of society. On the other hand, if
the distance grows too wide, the state would estrange from society and would not
be able to solve society's problems anymore.
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Opinion research is - in principle - also desirable in order to get information
about support for the state's poliry proposals and information about support for
the state's most important institutions. When the state regularly implements poli-
cies that many citizens do not consider legitimate andlor ineffective, the legitima-
cy ofthe state itselfcould be endangered. This may - at least in theory - finally re-
sult in the shattering of the political community. When this becomes a real danger
- and only when this becomes a real danger - the state's actions must no longer be
based on the citizens' enlightened interests, but on their perceived interest in a last
desperate attempt to restore trust and legitimacy. To prevent this from happening
it is necessary to monitor, on a regular basis, to what extent policy measures and
the state's institutions can rely on public support.

But there is a drawback. Starting from the state's task to keep the political commu-
nity together, the benefit of making society and its conflicts as visible as possible is
questionable. What, for example, is gained in publishing - time and again - opin-
ion research showing that citizens want different things than the state decides? Will
this not give rise to (more) vertical conflict? Opinion research can easily give the
impression that politicians `do not listen' and therefore democracy does not func-
tion. Yet, this gloomy conclusion may be without reason. Maybe the state really
tries to act in accordance with the majority's interest, but finds - on the basis ofits
expertise - that the majority's interest is best served with a different course of ac-
tion than citizens say they prefer. In other words, citizens' enlightened interest
may not be equal to their perceived interest. If citizens would know what politi-
cians know, they too would decide for this different course of action... More or
less the same objection is applicable to horizontal conflicts. What's the use of pub-
lishing - time and again - opinion data that show, for example, that native inhabi-
tants do not like immigrants and foreigners in their country? How much tension
can a society endure before it shatters?

Of course, one could object that opinion data can be unpleasant, but that - in
the end - we're all better offwhen we face societal reality... Alas, the annoying fact
is that societal divisions emerging from opinion research are (partly) constructed.
In many polls, respondents are confronted with a dichotomous choice: `Are you in
favour or against?' More subtle, in-between positions are not an option. This can
easily result in a more polarized representation of society than justified. Since rep-
resentation partly constitutes society, it can be argued that societal tensions are,
partly, a consequence ofthis kind of opinion research.

Moreover, opinion research can make it harder to pacify tensions and con-
flicts once they are identified. The arena for settling political conflict is parliament.
The losing party will acquiesce in the result ofparliamental strife because ofthe be-
lief that any decisions taken by parliament are - by definition - the outcome of`the
will of the people'. But when opinion research suggests that the (proposed) parlia-
mentary decision does not correspond with the (perceived) interest of the majori-
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ty of citizens, chances are that the losing party will actively oppose the parliamen-
tal decision. The conflict then stays on the political agenda and may even escalate.

The fundamental problem is that two different democratic logics collide here.
If we compare the state with a problem-solving machine, the Dutch machine de-
sign includes representative democracy, coalition government and coalition
agreements. But publishing data of opinion polls on a regular basis suggests a dif-

ferent design, i.e. that of a direct democracy in which every issue is judged sepa-
rately. The result is that the actual design of the democracy deviates from the type
of democracy that is suggested in the collective imagination. This may frustrate the
support for political decisions and harm the general trust in democracy.

Opinion research on people's motives may frustrate pacification as well. It is

not uncommon to pacify political conflict by deciding for policy measures that all
parties concerned believe will solve the seemingly insurmountable problems ofto-
day, and therefore offers hope for a better future. This way, the sting is removed
from the conflict. If opinion research shows that this solution is based on wrong
assumptions about people's motives - and therefore will not work - this hope will
be destroyed and the conflict will reappear on the political agenda. In such a case,
opinion research has a counterproductive effect.

In summary: More information about society and more transparency are not
always desirable and laudable. The problemsolving powers of the state are at its best
when society remains unknown to a certain extent. The crux is to find the right bal-
ance between revealing and concealing. It is because of this tension that opinion re-

search can be desirable in some circumstances, but undesirable in others.

The endjustifies the means
The third starting point for deducing the desirability of opinion research is the
policy goal that it helps to attain. This is an `end justifies means' type ofargumen-
tation; íf the policy goal - for whatever reason - is desirable, than by definition
everything that helps to get closer to realising this goal is desirable. This starting
point is especially relevant to the political entrepreneur. It may be advisable for
him to carry out and publish opinion research if this shows that the majority of the
citizens support his policy proposals or that his proposals serve that majority's in-
terest. This will create a pressure on his opponents to give in. One could call this
rhetorical use of opinion research. The underlying idea is that some people feel
that politics should be (at least somewhat) responsive to opinion data. Especially
quantitative opinion research is well suited for rhetorical use, since it has the au-

thority of`objective' numbers.
Politicians can also use opinion research as a tool to make their political com-

munication as persuasive and effective as possible. One could, for example, con-

front respondents in focus groups with varying messages and lines ofargument in
order to select the most successful, and subsequently optimize these. This leads to
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a so-called `simulated responsiveness'. Some people consider this a despicable
practice. But there is no reason for a rejection on principle. Political theory states
that representatives may deviate from the will of the represented, as long as they
can demonstrate that this seemingly unjustified deviation does actually serve the
interest of the represented. There is nothing wrong with politicians using opinion
research as a tool for proper argumentation.

Opinion research as an act oflanguage
The fourth and last starting point for answering the question about desirability of
opinion research lies in the implicitly communicated meta-message. Every political
community has its (lurking) systems debate about the desired relation between cit-
izens and state. Doing and publishing opinion research implicitly communicates a
certain viewpoint about this matter. Evidently, the state considers the results of
opinion research to be ofvalue and feels that we should be (at least somewhat) re-
sponsive to these data. Why else would the government carry out expensive re-
search? Here too, the adagio is `the medium is the message'. Examples of implicit
messages are:

. It is important to know what citizens think and want in-between elections.
. Parliament, media and interest groups do not necessarily give the best repre-

sentation of what citizens think and want.
- The issues brought up in opinion research, are matters that the state can - or

even must - interfere with.

Depending on whether one agrees with these messages, one can object to carrying
out or publishing opinion research.

Conclusion
These four starting points lead to different conclusions about the desirability of
opinion research, which are sometimes at odds with one another. It is impossible
to give a general answer to the question about the desirability of opinion research
for the state's policymaking because it all depends on circumstances.

The four different starting points can be seen as four different perspectives on
societal and political reality, i.e. the perspective of the citizen, the perspective ofthe
state, the perspective of the political entrepreneur, and the meta-perspective of
those who question the relations between the first three perspectives. In everyday
practice, policymakers should be able to switch smoothly from one perspective to
another and be aware of the unintended consequences of doing and publishing
opinion research. That is why it is essential to include all four starting points in an-
swering the main question of this thesis.
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This multiple perspective not only butts up with everyday practice, but also of-
fers a conceptual gain. Most literature about opinion research concentrates on pop-
ular sovereignty, implicating that this would be the only valid starting point. But this
monistic perspective has the disadvantage that some objections to opinion research
cannot be recognized. Suppose a politician objects to carrying out or publishing
opinion research on a certain matter. How must we interpret this? For those who
reason only from the standard of popular sovereignty, two explanations are possible:
i) This politician has, evidently, a low opinion ofthe abilities of `ordinary citizens'; 2)
This politician is only concerned with his own political career, and not with general
interest. This precludes the possibility that the politician concerned really meant to
pursue the general interest but felt that opinion research would not serve the pur-
pose. For example, because he expects that opinion research will make it harder to
get a wise but unpopular proposal accepted in parliament or that it affects the legiti-
macy ofthe state. Only when the other perspectives are drawn in, these more benign
explanations become possible. That is not only a theoretical gain, but also of practi-
cal interest: it offers an opening for a less cynical view ofpoliticians.

THREE CASES

As an illustration to the theory, I will describe three cases ofmonitor research. This
is the first scholarly study about the influence of opinion research on the policy-
making ofthe Dutch government. The study includes:

. The Justitie Issue Monitor (JIM, `Justice Issue Monitor') of the Ministry of Justice.

This monitor interviews every two months a representative cross-section of citi-

zens about policy-issues such as law, crime, immigration and the judiciary. The

first poll dates from i998. Focus groups are also a regular part of the Monitor.

. The Onderwijsmeter (`Education monitor') of the Ministry ofEducation, Cul-
ture and Science). This is a yearly survey. It interviews `ordinary citizens' as
well as parents with school going children about issues such as the quality of
schools and teachers and their worries concerning education. The first survey
was held in r999~

. The (first phase ofthe) Belevingsmonitor. This was a monthly pol] on issues of
government polícy, carried out by the Ministry for General Affairs. Focus
groups have also been part of this research. The main goal of this monitor was
to discover what problems citizens are worried about, how satisfied they are
with the efforts of government on several policy areas, and how satisfied they
are with the government in general.

For the case-descriptions of the JIM and the Onderwijsmeter, 34 civil servants and
three ministers of the ministries concerned were interviewed. The case description
of the Belevingsmonitor is based solely on the available written material.



556 HET GEHEIM VAN DE BURGER

Justitie Issue Monitor (JIM) and Onderwijsmeter
The objective ofboth the JIM and the Onderwijsmeter is to generate data that are
not only relevant for the ministries' communication strategy, but also for their
policymaking. Nevertheless, in both cases the opinion data turned out to have no
direct impact on policymaking. There are several reasons for this:

. primary target group. Citizens are not a primary group of interest for policy-
makers in fields like the judiciary or teachers supply;

- quality of information. The opinion data are too superficial and fragmentary
to be of use in policymaking. They are just an indicator. Some doubt their va-
lidity, reliability or representativity;

. alternative information sources. Other sources are considered more relevant
and more up to the policymaker's information needs. Examples ofalternative
information sources are the Sociaal en Cultureel Planbureau (Socio-cultural
planning department or SCP) and various other kinds of research more fo-
cussed on the policy issue at hand;

~ the division of labour in a representative democracy. The consensus among
the interviewed is that the state should not comply too easily with what citi-
zens ask for in opinion research. In general, citizens lack the knowledge and
information necessary to make an integral judgement;

. political-governmental dynamics. In practice, policymaking is driven by what
happens in the political arena, not by poll results. The internal procedures and
incentives reflect this. Opinion research has no part in these dynamics and
plays no role in the policymaking cycle.

Yet, many of the interviewed - including the three ministers - regarded these
monitoring instruments as positive. They provide pieces of information that, no
matter how small they may be, contribute to their image of the reality. Moreover,
in a more general sense, people feel that it is useful for the ministries to stay in
touch with society. For some it is an incentive to reflect on the actual meaning of
the ministries' policies for the citizens involved. As yet, the practical use of poll re-
sults remains limited to communication strategy. They indicate when there is a
need for `a better explanation'. Furthermore, every now and then poll results are
used as an argument in favour of certain policies.

The Belevingsmonitor
The outcome of the Belevingsmonitor was very unfavourable for the govern-
ment. "Whether questions were asked about the national debt or about reinte-
gration policies, the government could do no good in the eyes of most citizens.
And it was like that every month. All the time, the government got low report
marks," says the secretary of the Voorlichtingsraad (government information
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council). Moreover, the ministries involved found the results of no use.
Closer analysis of the questionnaire shows that the bad results were probably

partly an artefact of the questionnaire. A well-designed questionnaire would have
led to results that are more positive. But the Belevingsmonitor also had a shortcom-
ing that is inevitable in quantitative research: respondents did not need to make
trade-offs between the various options. Without any restriction, they could ask for
`more' and `better' on every issue, without having to weigh up possible disadvan-
tages and costs of intensifying the policy efforts on these issues. Considering this,
the judgement on the government - which ofcourse does have to make trade-offs -,
could only turn out to be negative.

Because of this lacking, the Belevingsmonitor concealed horizontal conflict. At
the same time, it fuelled vertical conflict due to a long list of questions about what
the government is doing or should decide to do. These questions only generate
false information - seen from the perspective of policymakers. At the same time,
the resulting negative scores start to circulate in a context that attributes a certain
political meaning to this `information'. For this reason, Mr de Graaf, minister for
Home Affairs wanted to get rid of the Belevingsmonitor, since it `only generates
criticism on government'.

This case illustrates what the unintended consequences of publishing polling
results can be. Because ofthe combination of concealing horizontal conflict on the
one hand and production of negative evaluations of government on the other, the
Belevingsmonitor actually fuelled populist discourse.

THE POLITICAL DIMENSION AND THE TASKS OF THE STATE

The rise ofopinion research can be regarded as a logical step in a development that
has characterized the West for more than two centuries, namely that of ongoing
democratization. According to Tocqueville, the reality of everyday life in demo-
cratic times of equality was that people are too busy for politics. They only live for
themselves, isolated from others. Nobody is inclined to yield to the opinions of
others; every man forms his own opinion, and every opinion is considered ofequal
importance. The only reason why citizens can reconcile with an intrusive and pa-
ternalistic state is their belief that the state's actions and decisions express `the will
of the people'.

In a climate like that, government based on opinion polls is almost the ideal
solution. Busy people can still give their opinion, every opinion is equally impor-
tant, and if the state makes decisions according to polling results, people can be-
lieve that the government complies with their will. The rise ofopinion research can
be seen as a new step in the democratic revolution. The equality, of which Toc-
queville foresaw that it would spread to more domains, is in politics no longer re-
stricted to equality where the choice of leaders is concerned, but has now reached
the domain of policymaking. From now on, every opinion on what the chosen
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leaders should be doingwill also be equally important.
The connection between opinion research and the democratic revolution

suggests that opinion research is more then just an instrument for gathering infor-
mation. It also has a political dimension, consisting of the following. Firstly, opin-
ion polls may disadvantage powerful minorities who are - for whatever reason - in
a position to impose their will on the majority, for example because they seem to
be the majority, or because they succeed in making everyone belief that their inter-
est serves the interest ofall. In a situation like that, opinion research can show the
real picture: what seemed to be the will of the majority is in fact the will of only a
minority; what appeared to be the interest of the majority, is in fact only the inter-
est of a minority. The result is that it will be less easy for this powerful minority to
impose its will on the majority. Secondly, opinion research may be potentially dis-
advantageous for the `contended majority'. If, under the regime ofpopular sover-
eignty, the same minority continually loses political battles, their frustration might
increase to a`social time bomb'. The ideological reflex is to consider any visible
dissatisfaction not as an indicator for substantial political conflict, but as an apolit-
ical matter to be overcome by better information and education. But, in this case,
opinion research can show that this is not a matter of inere information shortage,
but of a substantial difference in political preferences. This `repolitization' ofthe
social divide is a political act in itself, because it means that the majority now has to
justify what till then seemed self-evident. Moreover, if the state decides to disman-
tle this time bomb, the contended majority will have to give in to the wishes ofthe
long neglected minority.

An increase in opinion research gives politicians less freedom to act as they
wish. It reduces the lack ofinformation about societal reality, making it harder for
politicians to represent social reality in a way that is beneficial to their interest.
Therefore, opinion research always has a political dimension. Every attempt to ra-
tionalize government is to the disadvantage of those whose power and privileges
are considered `irrational'.

The task of the state
Assuming that the state ought to solve problems in the political community -
whether through pacification or through really altering the conditions in which
these problems are rooted - then, accurate conceptualization of society becomes
an increasingly important part of the state's responsibilities. Opinion research is a
useful tool for this purpose, as it satisfies the demands of scientific representation.
There are three reasons why this task becomes more and more important.

The first is that conceptualization has become a more important factor in po-
litical strife, while media and interest groups are much less prone to suggestions
then a few decades ago. Therefore, the choice is no longer between an image of
public opinion based on opinion research and no image at all. The choice is now
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between the image of public opinion based on opinion research and an image
based on whatever politicians, interest groups or media say public opinion is. And
representation of public opinion by the latter may be more inspired by political in-
terests than by empirical reality. In that case, a more empirically based image

would be a useful correction.
The second reason is that the government in The Hague no longer exclusively

makes policies. Nowadays, policies are the result of numerous micro-decisions in
formal and informal networks, representing all kinds of actors and social subsys-
tems. The danger of this kind of popular sovereignty is that non-organized seg-

ments ofsociety and political inactive citizens will not be heard anymore. Opinion
research can be used to, at least, register their voices. If the government takes part

in these networks, it can bring in opinion data itself. Otherwise, it will have to find
other ways to bring in this information, for example through the media.

Thirdly, an accurate perception and description of society contributes to suc-
cessful coordination between societal subsystems. An impediment for this coordi-
nation might be that every subsystem forms its own representation of society and
that these various representations need not be compatible. Circulating a represen-
tation that fits empirical reality as well as possible, increases chances for intersub-

jectivity and might give way for convergence of the idiosyncratic representations
of the different subsystems, making coordination possible. Moreover, this may

have a desirable meta-effect: circulating this representation of the complete pic-
ture, may cause subsystems to become conscious of the contingency oftheir per-
spective. At best, this will instigate them to evolve into a reflexive and more intelli-

gent subsystem, facilitating and stimulating further coordination in the future.
In short, it is the state's task to get a grip on informational context. The state

must ensure that information about the political community as a whole becomes
available for every possible constellation of actors trying to deal with an unknown

society. If it is true that, as Foucault says, power is omnipresent, or as Castells says,
power is transferred to people's minds, than this `improved description of society'
should also be omnipresent, and transferred to peoples minds. For this purpose,

opinion research is the tool ofpreference as it offers the best conditions for a scien-
tifically valid approach.
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