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Wij Ieven in een cultuur die 
wordt gekenmerkt door een diep 
vertrouwen in de macht om, met 
behulp van kennis en wetenschap, 
de maatschappij vorm te geven. 
Dit geloof heeft zich de laatste 
eeuwen, gestimuleerd door de 
successen van natuurwetenschap 
en techniek, langzaam maar zeker 
ontwikkeld. De hoop en de, aan
vankelijk zeer stellige, verwach
ting in de moderne tijd is, dat niet 
alleen de natuur, maar ook de 
samenleving met behulp van 
rationele kennis beheersbaar kan 
worden gemaakt. Een hedendaag
se uiting van dit technologisch 
kennisideaal en technocratisch 
maatschappijbeeld vormt de 
schier onstuitbare opkomst van de 
zogenaamde interventieweten
schappen. Deze 'kundes', waar
van de bedrijfs- en de bestuurs
kunde de kernen zijn, hebben zich 
de laatste jaren afgescheiden van 
traditionele acadernische discipli
nes als de sociologie en de politi
cologie. Hun succes is zo groot dat 
zij aan de universiteiten deze 
'moederdisciplines' inrniddels 
naar de marge hebben gedrongen. 

In zijn hoek Rede en Macht, dat 
een uitwerking vormt van zijn af
scheidscollege RelativerinB van ra
tionaliteit (' s-Gravenhage: Vuga, 
1 987), analyseert de socioloog 
Van Doorn onder meer de op
komst en de toekomst van deze 
interventiewetenschappen. Hij 
doet dit in het kader van de twee 
themata die in zijn hoek centraal 

staan: 'de voortgaande rationali
sering van de samenleving en het 
streven naar verdergaande be
heersing van maatschappelijke 
ontwikkelingen.' (p. xr) 

Het eerste gedeelte van het 
hoek bestaat uit vijf 'verspreide 
verkenningen' waarin steeds een 
specifieke combinatie van maat
schappelijke activiteit en rationa
liteit aan de orde wordt gesteld. 
Van Doorn heeft zich in deze 
hoofdstukken ten doel gesteld de 
contextgebondenheid van ratio
naliteit te demonstreren: dat wat 
als rationeel geldt, is ]outer te be
grijpen en te verklaren binnen een 
concrete sociale en culturele con
text. In het tweede deel van zijn 
hoek, getiteld 'Ordening en oor
deel', gaat Van Doorn 'op ba-sis 
van deze exercities systematisch 
in' op het begrip rationaliteit en 
op het maatschappelijk proces van 
rationalisering. Het hoek wordt 
besloten met een (zeer) kritische 
analyse van de plaats die de kun
des in de wetenschap en de maat
schappij innemen. 

Met een ordening en oordeel kan 
hier wellicht het best worden be
gonnen . Rede en Macht vormt een 
voornamelijk associatief' geheel. 
De studie leest zeer prettig weg, 
de stijl van Van Doorn is zoals al
tijd fraai en de lezer zal geregeld 
interessante gedachten tegenko
men. Op welke wijze al deze ge
dachten samenhangen, wordt 
echter niet altijd even duidelijk. 
Het is frappant dat een eerdere 
recensent in de veronderstelling 
verkeerde, dat het hier ging om 
een 'bundel' van losstaande 'es
says' 1

• Maar zelfs wanneer dit het 
geval is - volgens Van Doorn 
betreft het hier wei degelijk een 
samenhangend 'hoek' - moet ge
constateerd worden, dat ook de 
structuur en compositie van deaf-



zonderlijke essays/hoofdstukken 
vaak niet erg sterk zijno De inlei
dingen kondigen onvoldoende 
aan wat komen gaato Van recapi
tulaties, balansen, terug- en voor
uitblikken of conclusies is zelden 
sprakeo Waarom iets op een be
paalde plaats wordt behandeld, 
blijft te vaak vaag en het betoog 
loopt meermalen wego Dit alles 
geldt zeker voor de studie als 
geheel. 

Van Doorn schrijft in zijn 
'Woord vooraf' dat zijn boek 'wil 
inleiden, niet tot een wetenschap, 
nog mind.er tot een methode en 
helemaal niet tot een receptuur 0 

Het willeiden tot inzichto 0 0 en de 
term is met zorg gekozeno' (po 
xn) Een auteur is echter niet ver
ontschuldigd wanneer hij zelf 
reeds aankondigt dat hij in analy
tisch en stilistisch opzicht te wei
nig aandacht aan zijn boek heeft 
besteed en tal van losse einden 
niet aan elkaar heeft geknoopto 
Zeker niet wanneer het boek op 
de achterflap wordt aangeprezen 
als 'een paging tot synthese van 
vele jaren studie en ervaringo' 
Zoiets schept verplichtingen, ze
ker wanneer de auteur geldt als 
een van de meest erudiete naoor
logse sociologeno 

Niettemin heeft Van Doorn 
ons een aantal zeer behartigens
waardige zaken te melden be
treffende de rationalisering van 
maatschappij en wetenschapo In 
het vervolg van deze recensie zal 
ik rnij beperken tot die delen van 
het boek, die daadwerkelijk met 
dit onderwerp, met datgene wat 
in het 'Woord vooraf' wordt aan
gekondigd, samenhangeno 

Doelloos handel en 
In het eerste hoofdstuk van het 
tweede dee!, gaat Van Doorn in 
op de betekenis van het begrip 
'rationaliteit' 0 Hij volgt het on-
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derscheid dat Max Weber heeft 
gemaakt tussen waarde- en doel
rationaliteito Waarderationaliteit 
bestaat uit het handelen op basis 
van waarden, ongeacht de conse
quenties, omdat men meent dat 
zij juist of goed zijn, op redelijke 
wijze kunnen worden gerecht
vaardigdo De hiervan slechts ana
lytisch te onderscheiden doelra
tionaliteit bestaat uit het streven 
naar beheersing van de werkelijk
heid, waarbij het handelen wordt 
gerechtvaardigd door het doe! dat 
men er mee kan bereikeno Ter
wijl waarderationaliteit een zeke
re continui'teit in het gedrag en 
een bepaalde levenshouding met 
zich meebrengt, resulteert haar 
tegenhanger 'in beperkte, me
thodisch opgezette combinaties 
van praktische doelstellingen en 
adequate middeleno' (po 1 30) 

Het hierop volgende hoofdstuk 
heeft als onderwerp de voor de 
moderne wereld kenmerkende 
rationalisering: het naar de ach
tergrond verdwijnen van 'cultu
rele, morele, politieke en ideolo
gische waarden en doeleinden' en 
het opkomen van 'organisatori
sche, bureaucratische, technocra
tische en formalistische orienta
ties' (poI 39)0 Deze rationalisering 
van onze beschaving omschrijft 
Van Doorn als 'een proces van 
verzelfstandiging van rationali
teit', van doelrationaliteit wei te 
verstaan: men gaat zich in steeds 
meer levenssferen in toenemende 
mate bezighouden met de perfec
tionering van de middelen, zon
der dat de bijbehorende doelein
den nog ter discussie staan en uit
eindelijk resulteert, in de visie van 
Weber en Habermas, een doel 
loos handelen zonder ziel en zino 

Wij zien dit bij uitstek op de 
terreinen van techniek en indus
trialisatie, maar ook op het gebied 
van de moraal. Pragmatisme of 

instrumentalisme is hier domi
nant geworden: er wordt steeds 
minder uitgegaan van een bepaal
de uitgewerkte ethiek, meer en 
meer worden morele problemen 
stuk voor stuk op hun eigen meri
tes onderzocht en beoordeeldo 
Het enige criterium waaraan men 
nog houvast heeft, is de 1Jectiviteit 
van de interventieo Is deze af
doende 'dan is er sprake geweest 
van "goede" interventie, en wei in 
beide betekenissen: rationeel en 
moreel verantwoord.' (po 149) 
Op het terrein van het medisch 
handelen zien we bij voorbeeld 
dat interventie wenselijk en goed 
wordt geacht omdat er effectieve 
interventiemiddelen beschikbaar 
zijno De zingevingsvraag blijft bui
ten beschouwingo Op het gebied 
van de criminaliteit is de redenatie 
omgedraaid: vele ('kleine') vor
men hiervan worden slechts se
lectief opgespoord en vervolgd 
omdat deze interventies onvol
doende effectief worden geachto 
Ook wordt geregeld van morele 
oordelen en beslissingen afgezien 
omdat 'niet kan worden bewezen 
dat bepaalde handelingen een aan
wijsbaar (negatief) effect hebben' 
(po I52)o Excessief geweld mag 
dus op de televisie worden ver
toond zolang niet 'wetenschappe
lijk' is bewezen dat dit de (jonge) 
kijkers aanzet tot gewelddadig 
gedrago 'In a! deze gevallen' stelt 
Van Doorn, 'ontbreekt het aan ar
gumenten en overwegingen ont
leend aan bepaalde culturele 
waarden zoals de idee van mense
lijke waardigheid, respect voor 
traditie en conventie, morele 
standaarden en religieuze nor
men 0 De verschraling van het po
litieke debat wordt niet eens op
gemerkt.' (po I 52) 

Hoe heeft het zover kunnen ko
men? Deze vraag kan wellicht 
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worden beantwoord aan de hand 
van een aantal eerdere beschou
wingen in het boek. In het eerste 
hoofdstuk behandelt Van Doorn 
de 'innerlijke tegenstrijdigheden 
die individualisme en democratie 
kenmerken' (p. 3). Het liberale 
individualistische maatschappij
model, zoals dat met name in de 
negentiende eeuw werd verde
digd, wordt in zijn optiek geken
merkt door een 'eigenaardige pa
radox'. Binnen dit model worden 
enerzijds aile collectieve en maat
schappelijke functies toever
trouwd aan individuen, maar an
derzijds wordt erkend dat het vor
men van associaties wenselijk is 
om bij voorbeeld collectieve goe
deren te kunnen voortbrengen en 
tegenwicht te kunnen bieden aan 
machtige instanties als de staat. In 
de praktijk heeft de liberale maat
schappelijke orde zich dan ook 
omgevormd tot 'een sociaal-plu
raal bestel waarin naast de vele, 
nog altijd actieve individuen 
steeds meer associaties de centra
le functies gingen vervullen' 
(p. II). 

In dit verband constateert Van 
Doorn een tweetal tegengestelde 
bewegingen gedurende de afgelo
pen eeuw. Enerzijds een concen
tratiebeweging: individuen heb
ben steeds meer samenwerkings
verbanden geschapen en in het 
hiermee gepaard gaande proces 
van bureaucratisering, oligarchi
sering en professionalisering zijn 
dezelfde individuen meer en meer 
de gevangenen van deze verban
den geworden. Onze maatschap
pij is niet opgebouwd uit perso
nen, maar uit associaties. Ander
zijds is er een proces van voort
gaande individualisering waar
neembaar. Wij Ieven inderdaad in 
een ik-tijdperk waarin het indivi
du zich steeds minder emotion eel 
en moreel betrokken voelt bij de 

s &..o 9 1 99 1 

BOEKEN 

associaties waarvan het een on
derdeel vormt. Oat deze bewe
gingen tegelijkertijd kunnen op
treden is te danken aan de moder
ne reconstructie van het individu
alisme: er wordt in onze maat
schappij systematisch gepoogd 
een koppeling tot stand te bren
gen tussen individuele en maat
schappelijke rationaliteit; met an
dere woorden, het eigenbelang 
wordt dusdanig gedefinieerd dat 
het maatschappelijk nuttig wordt 
gemaakt, en de maatschappij 
wordt zodanig ingericht dat 'het 
rationele keuzegedrag van het 
individu zo goed mogelijk wordt 
gehonoreerd' (p. 16). Door mid
del van 'beleid', de spil van ons 
bestel, worden al deze processen 
zo doelmatig mogelijk afgewik
keld. 

In dit beleid, dat in loop der ja
ren op steeds meer mensen en le
venssferen betrokken is geraakt, 
verworden personen tot kwanti
ficeerbare eenheden, verworden 
burgers tot sofi-nummers, alleen
verdieners, voordeurdelers, et 
cetera. Dit gebeurt niet met op
zet, er wordt niet bewust ge
poogd de burger van zijn identi
teit te beroven en hem 'klein' te 
maken. Dit proces is inherent aan 
beleid in een complexe, sterk 
gedifferentieerde samenleving. 
Het is echter niet het hele verhaal. 
Door meer gegevens over indivi
duen te verzamelen, door hen in 
toenemende mate te categorise
ren, wordt namelijk tegelijkertijd 
ook meer recht gedaan aan hun 
capaciteiten en omstandigheden. 
De conclusie van Van Doorn luidt 
dan ook dat het individualis
me niet is afgeschaft, maar is ge
rationaliseerd en geabstraheerd: 
'Meer dan ooit wordt met het 
individu rekening gehouden maar 
minder dan voorheen wordt hem 
als persoon recht gedaan. ' (p. 1 9) 

Normatieve intearatie 

In het tweede, hierop aansluiten
de, hoofdstuk, analyseert Van 
Doorn de wording en waardering 
van organisaties. Kenmerkend 
voor deze verbanden is hun rela
tief hoge graad van rationaliteit, 
functionaliteit en effectiviteit, en 
hun geconstrueerdheid: ze zijn 
bewust geschapen, niet het resul
taat van traditie of spontane actie. 
Georganiseerd handelen is ken
merkend voor de moderne tijd. 
Eeuwenlang is er een proces gaan
de geweest waarbij allerlei sa
menlevingsfuncties van de pri
maire groepen zijn overgedragen 
aan speciale organisaties, varie
rend van bedrijven en scholen tot 
ziekenhuizen en bejaardenoor
den. Deze functie-overdrachten 
stonden en staan in het teken van 
de vooruitgang: de gespecialiseer
de organisaties zijn materieel, 
methodisch en technisch beter 
uitgerust en werken met lagere 
kosten. 

De grenzen van deze rationali
sering zijn echter volgens Van 
Doorn bereikt en hij constateert 
dan ook goedkeurend dat voor het 
eerst een tegenbeweging op
komt waarbij wordt gezocht naar 
een nieuw evenwicht tussen ge
organiseerde en ongeorganiseer
de activiteiten. Dit zoeken acht 
Van Doorn gewenst voor een 
maatschappij 'die haar rationali
teit wil behouden zonder haar hu
maniteit te verliezen' (p. so). 
Puur rationele organisaties rnis
sen het vermogen zorg te dragen 
voor voldoende normatieve 
maatschappelijke integratie, ter
wijl zij voor hun functioneren wei 
zelf afhankelijk zijn van een 'ze
ker normatief gehalte van de sa
menleving' (p. 47). Zo is een ra
tioneel georganiseerde belasting
dienst weinig effectief, wanneer 
de burgers een lage belastingmo-



raal bezitten. Deze noodzakelijke 
moraal zal door andere verbanden 
- gezin, buurt, school, etcetera 
geschapen moeten worden. Het
zelfde geldt voor de criminali
teitsbestrijding. Van Doorn 
schaart zich hier achter de com
missie-Roethof met haar pleidooi 
voor 'informeel toezicht' als com
plement van het formele straf
rechtelijk optreden. En ook in de 
conceptie van de 'zorgzame sa
menleving' kan Van Doorn zich 
als socioloog vinden. (Overigens 
gaat men zich, zeker na dit soort 
passages, afvragen hoe Van Doorn 
ooit mede-ondertekenaar heeft 
kunnen zijn van het Teldersstich
ting-geschrift Liberalisme, Een 

speurtocht naar de.filosrifische orond

slaoen (1988), waarin een bot uti
litarisme en atomisme wordt ver
dedigd. Oat een verlicht conser
vatief denker als Van Doorn niet 
gewoon lid is van het CDA, valt 
voorts waarschijnlijk slechts te 
verklaren uit zijn aversie tegen 
kerk en religie [zie bij voorbeeld 
p. 92).) 

Het vijfde hoofdstuk heeft als 
onderwerp de met de wording 
van de moderne staat gepaard 
gaande toenemende rationele le
gitimering van de staatsmacht. De 
huidige interventiestaat is hiervan 
een laatste fase. Deze ontleent zijn 
legitimiteit niet Ianger aan politie
ke utopieen en ideologieen maar, 
opnieuw, aan de ifjectiviteit van 
zijn interventies in de samenle
ving. Overheveling, herverde
ling, compensatie en pacificatie 
zijn typische interventievormen. 
Oat de moderne staat zich moet 
beperken tot een veelvoud van 
interventies en niet meer in staat 
is een sterk centralistisch of zelfs 
planmatig beleid te voeren is 
onder meer het gevolg van een 
pluralisering van ons waarden
stelsel en van de sterke differen-
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tiatie van activiteiten en rechten 
van burgers: Door het waardeplu
ralisme wordt het steeds moeilij
ker ondubbelzinnige keuzen tus
sen verschillende belangen en 
waarden te maken en is men 
geneigd conflicten af te kopen 
door aile participanten tevreden 
te stellen. En individuen komen, 
al dan niet verenigd in een immer 
groeiend aantal belangengroepe
ringen, meer en meer voor hun 
belangen op en beroepen zich 
hierbij met succes op toegekende 
sociale grondrechten, waarvan de 
effectuering 'beleid' eist. 

Het gevolg van dit alles is een, 
wat Romein noemde, 'wederzijd
se doordringing van staat en maat
schappij': de staat wordt de maat
schappij ingezogen - hij krijgt 
hierbij weliswaar grotere invloed, 
maar ook grotere verplichtingen 
- en de maatschappij wordt steeds 
meer het domein van de staat 
ingetrokken - de betrokkenen 
kunnen hierdoor hun belangen 
beter behartigen, maar de prijs is 
dat zij tegelijktijd afhankelijker 
van de staat worden. In dit proces 
verliezen beide partijen aan speel
ruimte, en verstarring en immo
bilisme kunnen het uiteindelijke 
resultaat zijn. De feitelijke be
sluitvorming of belangenbeharti
ging vindt steeds meer plaats in 
een grijze zone waar ambtelijke 
en particuliere organisaties elkaar 
treffen. De officiele politiek ver
dwijnt meer en meer uit het zicht 
en hiermee ook de politieke we
tenschap en filosofie. 'Het zijn de 
beleidswetenschappen die de in
terventiestaat rugdekking geven.' 
(p. 122) 

Wetenschapskritiek 

De, ten tijde van de Verlichting 
doorgebroken, interventiewe
tenschappelijke idee heeft, zo be
toogt Van Doorn in het achtste 

hoofdstuk, twee kernthema' s: het 
geloof in technische ingrepen en 
het geloof in de organiseerbaar
heid van het maatschappelijk be
stel. Langs drie wegen tracht 
men, met name vanaf de negen
tiende eeuw, de wereld door tal 
van interventies te verbeteren: 
'door de bestrijding van individu
eel- menselijke noden, waarbij de 
medici voorop gingen; door een 
efficiente organisatie van de ma
teriele produktie, waaruit het in
genieursdenken voortkwam; en 
door het streven naar de verwe
tenschappelijking van het staats
bestuur waarmee de latere werk
zaamheid van technocraten, be
stuurskundigen en planners werd 
aangekondigd.' (p. 1 59) Het zijn 
de, vooral in de Verenigde Staten 
ontwikkelde, beleids- en organi
satiewetenschappen die van dit 
laatste streven een uiting en kata
lysator zijn. Een gemeenschappe
lijk kenmerk van deze disciplines 
is hun doelrationaliteit: de doel
einden worden als gegeven be
schouwd en men tracht vast te 
stellen hoe deze zo efficient mo
gelijk kunnen worden gereali
seerd. 

Een belangrijk door Van Doorn 
opgeworpen probleem betreft de 
objectiviteit van de interventie
wetenschappen. Dit probleem 
komt vooral in het laatste hoofd
stuk aan de orde. De idee van een 
objectieve 'zuivere' wetenschap 
is in Van Doorns visie door 
de wetenschapskritiek van onder 
anderen Polanyi, Kuhn, Laka
tos en Feyerabend onhoudbaar 
geworden. Wetenschaps-beoefe
ning vindt altijd plaats in het kader 
van een bepaalde subjectieve 
maatschappij- en wereldbeschou
wing en het onderscheid tussen 
wetenschappelijke en andere ken
nisvormen is dan ook relatief. 
Beter dan krampachtig en ver-
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geefs te blijven zoeken naar uni
versele objectiviteit is het om van 
de nood een deugd te maken en 
vrij spel te ge-ven aan een veel
heid van, door ge-engageerde 
groepen gedragen, maatschappe
lijke interpretaties: 'Men mag 
aannemen dat de culturele en so
dale sensitiviteit van dergelijke 
groeperingen groter is dan van 
willekeurige, afstandelijk opere
rende wetenschapsbeoefenaars. 
Daarom is er meer kans dat geat
tendeerd wordt op verborgen 
werkelijkheid en op nieuwe ont
wikkelingen.' (p. 194) Acade
mici kunnen niet meer aanbieden 
dan 'wetenschappelijke stimulan
tia, alternatieve formules, ex
treem toegespitste en daardoor 
uitdagende verklaringen en, 
voorzover het interventieweten
schappelijke kennis betreft: intel
lectuele kweekbedden, proefsta
tions, natuurlijke experimenten.' 
(p. 194) De k'l"aliteit van hun we
tenschappelijke ideeen wordt niet 
bepaald door 'waarheid', maar 
door hun intellectuele gehalte, 
originaliteit en attenderend ver
mogen. (Het zou overigens inte
ressant zijn wanneer Van Doorn 
zijn positie ten opzichte van het 
postmodernisme van bij voor
beeld Lyotard zou bepalen.) Van 
Doorn beschouwt de sociale en 
politieke wetenschappen als 
representaties van inteilectuele 
redelijkheid, een formule die 
ruimte biedt aan het verbinden 
van theorie en praktijk, van re
flectie en interventie en die 'wel
haast dwingt tot samenwerking 
tussen de thans gescheiden socia
le wetenschappen en tot contact
leggen met filosofie en ethiek, 
zonder welke de fundamentele 
vraagstukken uit de programma's 
niet kunnen worden begrepen.' 
(p. 195) Oat de praktijk er inmid
dels op de universiteiten bepaald 
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anders uitziet, daarvan is Van 
Doorn zich overigens terdege be
wust. Klassieke deugden als open
heid, onafhankelijkheid en scepti
cisme 'zijn als beschrijving van de 
werkelijkheid flink achterhaald' 
(p. 195). 

In het kader van zijn weten
schapstheoretische kritiek plaatst 
Van Doorn tot slot drie kantteke
ningen bij ieder streven naar 
invloed door de beoefenaren der 
interventiewetenschappen. Ten 
eerste overschatten zij vaak hun 
mogelijkheden. Het falen van veel 
mede door de interventieweten
schappen gedragen overheidsbe
leid, een falen dat in de loop van 
de jaren zeventig eerst goed zicht
baar werd, zou hen tot zelf-analy
se moeten bewegen. Ten tweede 
is hun invloed veelal slechts schijn 
daar 'er vaak meer sprake is van 
legitimering van beleid dan 
van effectieve beleidsbeinvloe
ding' (p. 197). Een bedenkelijk 
gevolg hiervan is dat de interven
tie-wetenschappen in hoge mate 
bijdragen aan het versterken van 
het maatschappelijke rationali
seringsproces. Immers: 'De zo 
noodzakelijke verruiming van het 
beleidsdenken, met name in nor
matief-politieke en sociaal-filo
sofische zin, blijft daardoor niet 
aileen achterwege maar wordt de 
facto ontmoedigd.' (p. 197) Van 
Doorn constateert, ten derde en 
hierop aansluitend, dat de dyna
miek van de moderne samenle
ving vooral het resultaat is van 
sneile, autonome, nauwelijks 
door de politiek of maatschappij 
kritisch beschouwde, technolo
gisch-wetenschappelijke ontwik
kelingen. Het zou juist de taak 
van de interventiewetenschappen 
moeten en kunnen zijn 'zich 
voortdurend en openlijk reken
schap (te) geven van de huidige 
technologische revolutie. Er 

moet ergens een plaats zijn waar 
niet in zuiver-academische zin 
over 'maatschappelijke verant
woording' wordtnagedacht.' (p. 
198) Dit klinkt verrassend radi
caal. Is Van Doorn een linkse rak
ker geworden? Hij schrikt er zelf 
van en besluit sussend dat ook Ed
mund Burke al eens iets dergelijks 
heeft opgemerkt. 

AI met al, ik stelde het reeds, 
heeft Van Doorn ons een aantal 
leerzame zaken te melden. Mijn 
voornaamste kritiek betreft dan 
ook niet de inhoud van zijn be
toog, maar de slordige wijze 
waarop dit betoog is opgebouwd. 
Een inhoudelijk kritiekpunt zou 
kunnen zijn dat Van Doorn te 
weinig de vinger legt op de ken
nistheoretische wonde van de in
terventiewetenschappen. De kri
tiek van revisionistische weten
schapsfilosofen als Kuhn en Laka
tos wordt wei genoemd, maar 
niet behandeld. Waarom de ob
jectiviteit van de betreffende we
tenschappen 'begrensd' (pp. 1 8 2-

186) is en waarom dat wat als 
doelrationeel handelen geldt -
een juiste inschatting van een cau
sale relatie tussen bepaalde mid
delen en doeleinden - in meer of 
mindere mate cultureel bepaald 
is, maakt Van Doorn niet echt dui
delijk. Hij constateert met be
trekking tot de laatste (fundamen
tele) vraag voornamelijk, dat ac
toren onmogelijk over aile re
levante informatie kunnen be
schikken om de resultaten van hun 
handelen juist te kunnen voor
spellen(p. 133). 

Het probleem ligt dieper . Aan 
de veronderstelling van een be
paalde causaliteit ligt onvermij
delijk een specifieke normatieve 
sociaal-politieke theorie ten 
grondslag. Dergelijke theorieen 
zijn gebouwd op een aantal pre-



missen van metafysische, episte
mologische en ethische aard, pre
missen die per definitie niet on
dubbelzinnig geverifieerd of ge
falsificeerd kunnen worden. Net 
zoals men dus nimmer volledige 
overeenstemming zal kunnen be
reiken over sociaal-politieke the
orieen, zullen altijd opvattingen 
over causale verbanden en de 
hierop gebaseerde beleidsaanbe
velingen van elkaar verschillen. 
Dit moet ook de kritiek zijn op de 
kennistheoretische grondslag van 
de interventiewetenschappen: er 
wordt ten onrechte vanuit gegaan 
dat het mogelijk is, bij (door bij 
voorbeeld de politiek) vastgestel
de doelen, objectieve middelen te 
vinden. Dit is een misverstand. 
Niet alleen de doelen zijn ethisch 
geladen, dit geldt evenzeer voor 

Het sociale dilemma 
in het ecologiedebat 

Ad van den Biggelaar bespreekt: 

Annette Schermer, Consument, milieu en 

mentaliteit, Amsterdam: Wiardi 

Beckman Stichting, • 99 1, 1 so pp. 

Sedert de presentatie van het rap
port 'Zorgen voor morgen' van 
het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiene 
(RIVM) is de miHeudiscussie in 
alle toonaarden losgebarsten. De 
route van de discussie wordt ge
markeerd door een welhaast onaf
zienbare stroom van rapporten, 
boeken en nota's. De meeste van 
deze geschriften hebben betrek
king op specifieke milieuproble
men, op probleemsectoren en up 
het (tekortschietend) overheids
beleid. Het aardige van dit was
rapport van Annette Schermer is, 
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de middelen. Kennis van norma
tieve theorieen en van de wijze 
waarop betwistbare uitgangspun
ten het denken en handelen van 
mensen bepalen, kennis dus van 
politieke en sociale wetenschap
pen en van de filosofie, is derhalve 
een absolute vereiste om een 
'kunde' te kunnen beoefenen. 
Omdat deze kennis meestentijds 
bij de betrokkenen afwezig is val
len zij voornamelijk op door 
onkunde. 

Pas de laatste jaren wordt er 
binnen de beleidswetenschappen 
een kennistheoretische discussie 
over de eigen grondslagen ge
voerd. Wat opvalt aan deze dis
cussie, merkt ook Van Doorn op 
(p. 197), isdatzijinhoudelijkvrij
wel identiek is aan het debat dat 
reeds in de jaren zestig en zeventig 

dat het de milieuproblematiek 
benadert vanuit de marktpositie 
van de consument. In het eerste 
hoofdstuk wordt een analyse 
gegeven van de verhouding tussen 
milieu en consumptie en worden 
de rol en onderlinge afhankelijk
heid van de marktpartijen be
schreven, waarbij uiteraard de rol 
en positie van de consument cen
traal staan. Het rapport krijgt 
hierdoor een nogal antropocen
trisch karakter, temeer daar het 
natuurlijk leefmilieu dat 
beschermd moet worden - vooral 
wordt beschouwd als het draag
vlak van economische activitei
ten. Uit de analyse blijkt dat de 
consument met betrekking tot de 
milieuproblematiek te maken 
heeft met een goed toegeruste 
aanbodorganisatie, de dilemma's 
van het eigenbelang versus het 
collectief be lang, de frictie tussen 
korte-termijn-maatregelen en 

binnen de politieke theorie werd 
gevoerd . Het is de ironie van de 
geschiedenis dat de behaviouristi
sche politicologen die in deze 
jaren weigerden aan dit de-bat 
dee] te nemen en die zich in het 
begin van de jaren tachtig, in de 
hoogtijdagen van het 'no-non
sense' denken, uit voornamelijk 
opportunistische motieven tot 
'bestuurskundige' lieten omdo
pen, nu, twintig jaar later, alsnog 
met de neus op de boterzachte fei
ten worden gedrukt. 
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(vaak) lange-termijn-milieueffec
ten en een onduidelijk overheids
beleid met een vaak negatief ge
richte impuls (Alphen, gedoogbe
leid, enz.). De schrijfster consta
teert bovendien terecht dat de 
overheid bij de herziening van de 
Warenwet tot van de mogelijk
heid een milieu-geintegreerd pro
duktenbeleid voorbij heeft Iaten 
gaan. 

Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de factoren die bepa
lend zijn voor het gedrag van con
sumenten. Door de beknoptheid 
van de analyse van de negen 
behandelde gedragsbe'invloeden
de factoren is de beschrijving 
soms nogal 'kort door de bocht'. 
Daar staat tegenover dat de leze.r 
in kort bestek een heel aardig 
beeld krijgt van de verschil
lende bemvloedingsmechanismen 
waaraan de consument blootstaat 
en de voorwaarden waaraan moet 
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