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Mijn Hemel! Wie den staat maken wil tot een leerschool der zedelijkheid, weet niet, wat hij misdoet.
Steeds heeft dit de staat tot een hel gemaakt, dat een mensch hem heeft willen maken tot zijn hemel.
- Friedrich Hölderlin
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1. Inleiding
1.1 Samen zorgen
“Kijk goed! Bewonder en verwonder. [Amsterdam] is de plek waar steenrijk en
straatarm samen op de pont staan. Waar historische en modernistische architectuur
beide naar waardering lonken. Waar je dagelijks vertrouwde vreemden tegenkomt en
waar tegelijk vervreemding op de loer ligt. Waar talloze zaken tot in detail zijn
geregeld, maar waar ook ruimte is voor tegencultuur en rafelrand. […] Amsterdam is
een groot samenspel van tegenstellingen, waar een grote synergetische kracht vanuit
gaat. Een bonte verzameling van mensen, groepen en culturen, die de stad samen
maken. Samen vormt het een geheel, dat de individuele verschillen overstijgt […]
Dat Amsterdam een succes is, is onmiskenbaar. […] Het succes van Amsterdam
kent echter niet louter winnaars. De paradox is dat ons succes is ontstaan uit
gezamenlijkheid en solidariteit – wat tot uitdrukking komt in typisch Amsterdamse
waarden als vrijheid, openheid, tolerantie en barmhartigheid – maar vervolgens de
neiging heeft om selectief te zijn en niet aan iedereen ten deel te vallen. Uitsluiting ligt
op de loer en tegenstellingen worden vaak vergroot. Om ons succes te behouden, moet
iedereen er eerlijk in kunnen delen. Wij willen dat álle Amsterdammers over zeven jaar
echt iets te vieren hebben. We willen het ‘Amsterdamse’ behouden en voorkomen dat
het succes van onze stad ongewild haar grootste probleem wordt. In Amsterdam zorgen
we samen dat iedereen zichzelf kan zijn en een plek heeft in onze stad.”1

In ‘de nieuwe lente’ van het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders (B en W) barst
het van het vertrouwen dat ‘samen meer oplevert dan alleen’. Iedereen krijgt een plek en doet mee.
Het college van B en W zet hoog in op programma’s die Amsterdammers aan elkaar verbinden en
hen uitnodigen tot participatie in de samenleving en politiek. Tegelijk worstelt de Nederlandse
hoofdstad met stijgende grond- en huurprijzen, massastromen aan toeristen en een internationale
trek van expats en studenten.2 In een paar jaar tijd is het ‘samen’ een aanzienlijk grotere groep
mensen gaan betreffen en is hun leven duurder geworden – de paradox van ‘ons succes’, schrijft
het college in bovenstaand tekstfragment. Uitsluiting ligt op de loer, dus is er bijzondere aandacht
voor inclusiviteit: in de ‘bonte verzameling van mensen, groepen en culturen’ moet men vooral
zichzelf kunnen zijn. Pogingen om de stad voor iedereen even leefbaar te houden vallen echter
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Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Coalitieakkoord Groen Links, D66, PVDA & SP (mei 2018: 4-5)
Floor Milikowski schetst hiervan een helder beeld in haar boek Van Wie is de Stad? (2018)
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niet altijd in goede aarde. Regelmatig verwijten Amsterdammers het stadsbestuur dat zij
‘betuttelend’ optreedt, een ‘eenheidsworst’ creëert die de Amsterdamse vrijheidsgeschiedenis niet
waardig is en de ‘rauwe randjes van de cultuur’ de stad uit drukt.3 Wellicht is het beroep dat het
college van B en W doet op ‘een geheel, dat de individuele verschillen overstijgt’ niet afdoende.

1.2 De inclusieve stad Amsterdam
Ik merk dat het wensbeeld van een inclusieve stad (gemakshalve: het inclusiviteitsideaal) bij mij
schuurt. Er is iets mee, alsof het iets mist of over het hoofd ziet. In het citaat uit het coalitieakkoord
valt mij op dat de woorden van het college van B en W een vrij hoog ‘knuffelgehalte’ hebben
–misschien vandaar het door Amsterdammers beschreven gevoel van betutteling. Het zwaartepunt
bij samenzijn heeft veel weg van een beschutte dorpsmentaliteit die tegengesteld is aan de
wapenspreuk ‘Stadslucht maakt vrij!’ die de stedeling al sinds de middeleeuwen de voordelen van
anonimiteit en vrijheid biedt.4 Daarnaast voelt het inclusiviteitsbegrip leeg, uitgehold als een hippe
managementterm, en lijkt de doorvertaling naar beleid en actie uitermate lastig. Hoe voorkom je
dat plannen voor de stad verdrinken in termen als ‘alles’, ‘altijd’ en ‘iedereen’? Zijn er andere ideeën
die het betuttelende karakter kunnen wegnemen, zonder te ontsporen in een situatie van iedervoor-zich?
Met dit onderzoek wil ik iets toevoegen aan het inclusiviteitsideaal zoals ik dat lees in het
coalitieakkoord en de daarop gebaseerde ontwikkelplannen en -gesprekken.5 Mijn these is dat
‘samen de verschillen overstijgen’ niet het enige uitgangspunt kan zijn van een levensvatbaar

Zie bijvoorbeeld het artikel Verlamd door betutteling in Elsevier Weekblad (mei 2019) en brieven in Het Parool als De
rafelranden liggen inmiddels in Zaandam (juni 2018)
4 Naar Paul Schnabels essay Terecht Verbonden (2020: 11) in opdracht van het Stedelijk Strategieteam, Gemeente
Amsterdam
5 Specifiek doel ik hier op de plannen en discussies omtrent de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, de Maatschappelijke Visie
Haven-Stad en de Omgevingsvisie Amsterdam, zoals ik die afgelopen jaar in een stage bij de gemeente Amsterdam heb
gevolgd en uitgewerkt. Zie voor meer informatie de gemeentewebsite, via: https://www.amsterdam.nl/projecten/
haven-stad/; https://www.amsterdam.nl/omgevingsvisie; https://groeiendverhaal.nl/
3
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inclusiviteitsideaal. Een dergelijk droombeeld is te eng; het is niet inclusief genoeg. Het lijkt mij dan
ook goed om te zoeken naar ‘een nieuw geluid’, of in ieder geval andere termen dan ‘samen’ en
‘lief zijn voor elkaar en de stad’.6 In mijn poging om het inclusiviteitsideaal te verrijken haal ik
inspiratie bij denkers en organisaties die zich bezighouden met stedenbouw en gebiedsontwikkeling. Zij moeten namelijk een vertaling maken van het ideaal naar een concreet bouwplan.
Via het spoor van stedenbouw en gebiedsontwikkeling stuitte ik op een essay waarin Franke &
Veldhuis (2018) het probleem omtrent inclusiviteit treffend onder woorden brengen. De auteurs
zeggen liever de term ‘rechtvaardig’ te gebruiken in relatie tot de stad, want ‘inclusief heeft een al
te idealistisch en moralistisch randje. Het suggereert soms het wegnemen van verschillen, terwijl
de stad juist gedijt bij verschil, contrast, conflict en complexiteit’ (2018: 69).
In de twee luttele zinnetjes aan het eind van hun essay komen de onderzoekers tot de kern
van de kwestie inclusiviteit: het is (a) te idealistisch en heeft (b) een moralistisch randje. Bovendien
leveren ze met de termen ‘contrast’, ‘conflict’ en ‘complexiteit’ stevige alternatieven voor ‘samen’
en ‘lief zijn’. Als zodanig vormt het citaat van Franke & Veldhuis in mijn onderzoek het
vertrekpunt van een conceptuele vraag naar inclusiviteit: wat is dat precies? En op basis daarvan
de meer systematische vraag: kunnen we met het bezwaar van Franke & Veldhuis, in termen van
contrast, conflict en complexiteit, komen tot een steviger inclusiviteitsbegrip dan de formulering
daarvan in het coalitieakkoord van het Amsterdamse college van B en W?
Hoofdstuk 2 zal in het teken staan van de eerste vraag. Ik begin met een aantal definities
en wijs op de proceskant van inclusiviteit. Het zal blijken dat de term meer is dan een antoniem
voor exclusiviteit en dat het (analytisch) fundamenteel verschilt van assimilatie. Ik wijs op de
veelzijdigheid die het begrip in zich draagt. Hoewel inclusiviteit tegenwoordig voor velen een
culturele connotatie heeft, begon het als economisch-politieke term. Aan het eind van de 20e eeuw
verschijnt het in verscheidene politiek-sociale visiedocumenten en doelstellingen. Daarna gaat het
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Naar de populaire quote van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan: https://www.parool.nl/nieuws/wees-lief-

voor-de-stad-is-boodschap-voor-alle-amsterdammers~b77b7b0ce/
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hard met het inclusiviteitsdebat, ook in de academische wereld. De potentie is groot, maar het
risico op misconcepties eveneens.
In hoofdstuk 3 onderzoek ik twee typen kritiek op het inclusiviteitsdenken in
overheidsbeleid. Het eerste stelt dat het streven naar inclusiviteit al te idealistisch is (a) en het
tweede stelt dat het al te moralistisch is (b). Ik begin met het idealistische randje van inclusiviteit
aan de hand van een tekst van Robert Goodin (1996). Volgens Goodin is de kernvraag van
democratische theoretici verworden tot ‘who is in and who is out?’. Ondertussen eisen feministen,
multiculturalisten en andere diversiteitsdenkers erkenning voor groepen die gemarginaliseerd
worden. Hij merkt op hoe in allerlei sociaal beleid dé weg naar inclusie en sociale integratie wordt
verkondigd. Wat dat betreft kunnen we spreken van een retorisch vervulde superterm
– waarin duidelijk het idealistische aspect van Franke & Veldhuis naar voren komt. Een superterm
die op heel veel zaken van toepassing is, maar nooit wegkomt van het probleem dat zij aan de kaak
stelt: marginalisatie. Daardoor blijft het een idealistisch streven dat volgens Goodin (1996) op
problematische wijze wordt ingezet.
Waar Goodin halverwege de jaren ’90 nog vraagtekens zet bij het idealisme in de
totstandkoming van inclusiviteitsbeleid, kijken Schinkel (2010) en Schinkel & Van Houdt (2010)
vijftien jaar later terug op de uitwerking ervan. In hoofdstuk 3.2 sta ik stil bij hun bevindingen, die
met name gericht zijn op het Nederlandse integratiebeleid als mechanisme van in- en uitsluiting.
Het idealisme blijkt een schaduwkant te hebben. Schinkel & Van Houdt (2010) komen zelfs tot de
huiveringwekkende schets van een neoliberaal communitarisme dat het inclusiviteitsdenken
oppakt en de samenleving gaat zien als één homogene groep. Bedrijfsmatige rationaliteit gaan daar
hand in hand met de roep om een deugdelijke sociale orde.
Idealisme en moralisme komen samen in hoofdstuk 4, waar ik het politiek filosofisch werk
van Chantal Mouffe behandel. Het neoliberaal communitarisme waar Schinkel & Van Houdt voor
waarschuwen houdt volgens mij verband met een verschijnsel dat Mouffe in 2005 duidde als de
miskenning van het politieke. Daarmee bedoelt zij een dubieuze nadruk op consensus en rationaliteit
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enerzijds, en een gebrek aan aandacht voor het diepere conflictueuze karakter van iedere vorm van
menselijk samenleven anderzijds. Het is typerend voor wat Mouffe de postpolitieke tijdgeest noemt.
Zij wijst in haar boek On the Political op de gevaren van (neo)liberaal idealisme en een daarmee
gepaard gaande moralisering. In plaats van onze hoop te vestigen op het rationele vermogen van
de individuele mens, moeten we volgens Mouffe opnieuw leren samenleven in een wereld van
onoverkomelijk(e) conflict en complexiteit. Er zijn mogelijkheden om antagonisme – de immer
aanwezige mogelijkheid van conflictuitbarsting – te geleiden naar agonisme – een mildere, wellicht
zelfs productieve vorm van conflict.
In Mouffes gedachtegoed vind ik een voedingsbodem voor een verrijkt inclusiviteitsideaal
in termen van contrast, conflict en complexiteit. Wat haar ideeën met name vruchtbaar maakt is
dat zij de bestaande (neoliberale) orde en bijbehorende instituties op waarde schat en niet tracht
te verstoten of verwoesten, zoals iemand wellicht zou wensen na het lezen van een tekst als die
van Schinkel. Mouffe (2013) wijst dergelijke transgressieve strategieën af. Ze stelt in plaats daarvan
een andere vorm van radicaliteit voor, een waarin juist de strijd bínnen en door middel van
bestaande instituties een centrale rol speelt. Het is een zaak van de lange adem, getekend door
agitatie en complexiteit.
Hoe kunnen we dat verstevigde inclusiviteitsideaal een plaats geven in de praktijk van
stedenbouw en gebiedsontwikkeling? In hoofdstuk 5 werk ik toe naar het ontwerp van een
‘agonistische’ stadsomgeving, vanuit de notie dat fysieke plekken een sociaal, politiek en cultureel
karakter hebben met een verstevigende werking op systemen en processen van exclusie en inclusie
(World Bank 2013: 12). Ik verrijk het knuffelige inclusiviteitsideaal uit het coalitieakkoord met
Mouffes theorie van het politieke als (symbolische) tegenhanger. Verondersteld dat er geen
volledige inclusiviteit of consensus kan bestaan en dat we ‘samen’ altijd te maken hebben met
contrast, conflict en complexiteit, zal de stedelijke omgeving ruimte moeten bieden aan relatieve
wanorde. Ik begrijp het ontwerpen van die wanorde als het in goede banen leiden van antagonisme.
Richard Sennett en Pablo Sendra (2020) tonen in hun boek Designing Disorder wat er mogelijk is,
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zoals drukke straten die gelegenheid bieden voor zowel deelname als anonimiteit, of infrastructuur
en instituties die zichtbaar zijn en waarin stadsbewoners zich kunnen mengen. In de ruimtelijke
interventies zit de verwerkelijking van inclusiviteit: de agonistische arena van de stad Amsterdam.
Ik sluit het onderzoek af met een conclusie, waarin ik de behandelde theorieën samenbreng
tot een antwoord op de onderzoeksvragen. Daarna sta ik stil bij een aantal mogelijke punten van
kritiek.
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2. Een duiding van inclusiviteit
Op het eerste oog lijkt inclusiviteit een ontzettend vaag begrip. De betekenis kan alle kanten op
gaan en in verschillende situaties verschillend worden uitgelegd. Daar komt nog bij dat het
inmiddels nogal een hoerawoord is geworden dat geweldig samengaat met enorme termen als
‘niemand’, ‘iedereen’, ‘alles’ en ‘niets’. Inclusiviteit kan in sociale zin dan betekenen dat alles voor
iedereen is, dat niemand wordt buitengesloten en achterblijft met niets. Inclusief als tegenhanger
van exclusief zou zoiets kunnen zijn als insluiting tegenover uitsluiting.
In hoofdstuk 2 ga ik in op de vraag wat inclusiviteit precies inhoudt. Eerst kijk ik naar de
betekenis van de term in academische kringen, en de manier waarop het zijn intrede doet in sociaal
beleid. Dan analyseer ik de (retorische) kracht die van inclusiviteit uitgaat, maar die het tegelijk
begripsmatig vertroebelt. Er zit een idealistisch aspect aan, wat het moeilijk maakt om met het
begrip te werken, zoals Franke & Veldhuis (2018: 69) aangeven. Daarmee sluit ik dit hoofdstuk af.

2.1 Inclusiviteit in sociaal-maatschappelijke context
Inclusie heeft betrekking op samenbrengen. Beleidsmakers en academici benadrukken in hun
definities van inclusie vaak het opheffen van gebreken of achterstellingen. Het gaat dan over ‘de
ontwikkeling van gelijkwaardige participatie van een of meer achtergestelde bevolkingsgroepen (vrouwen,
culturele en etnische groepen, mensen die te kampen hebben met armoede, ouderen) in de
maatschappij’ (Bolsenbroek & Van Houten 2010: 13). Inclusie wordt gebruikt in het discours rond
migranten, kansarmen en mensen met een functiebeperking, en het is een belangrijk onderwerp in
discussies over zorg, werkgelegenheid, empowerment en onderwijs (Janssens et al 2017). Het kan
gebruikt worden als ‘inviting those who have been left out (in any way) to come in, and asking
them to help design new systems that encourage every person to participate to the fullness of their
capacity as partners and as members’ (Forest & Pearpoint 1992).
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Inclusiviteit kan dus een proces omvatten van systemische hervorming. Veranderingen in
onder andere de inhoud, structuren en strategieën van bestaande collectieven zoals organisaties,
diensten en instellingen worden doorgevoerd om drempels te doorbreken, met een visie die
iedereen, ongeacht de doelgroep, een rechtvaardige en participatieve ervaring en omgeving biedt;
iedereen wordt a priori als deel van een samenleving beschouwd (United Nations in Zemni &
Yacoub 2019: 63). In een model van de Verenigde Naties wordt deze vorm van inclusie afgezet
tegen uitsluiting, segregatie en integratie (figuur 1). Kortweg leggen de makers van het model
uitsluiting uit als het beletten van toegang, segregatie als elkaar wederzijds uitsluitende delen, en
integratie als aanpassing van een specifieke doelgroep aan en ín bestaande collectieven. Overigens
blijft daarmee een belangrijk onderscheid buiten beeld: dat van inclusie tegenover assimilatie.

Figuur 1. Inclusie tegenover exclusie, segregatie en integratie (United Nations 2016)

Het is zinvol om het onderscheid tussen inclusie en assimilatie te duiden, met het oog op
de rol van contrast, conflict en complexiteit in het antwoord op mijn onderzoeksvraag. In veel
definities van inclusiviteit staan theoretici expliciet stil bij het onderlinge verschil tussen mensen
en groepen, bijvoorbeeld: ‘als ik spreek over een inclusieve samenleving dan refereer ik aan een
maatschappij die wordt gekenmerkt door … gelijkwaardigheid en diversiteit [waarbij] diversiteit
inhoudt dat mensen verschillend mogen zijn en dat die verschillen ook worden gerespecteerd en
dat er ruimte is voor iedereen’ (Van Houten 2008: 48); en ‘een inclusieve maatschappij is een
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maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of geen geloof),
tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen of sociale groepen, met diverse seksuele
oriëntaties, kunde of beperkingen, ... zich ingesloten voelen’ (Zemni & Yacoub 2019: 61). Inclusief
denken moedigt aan om individuen op te nemen in een groep of samenleving, waarbij diversiteit
of individuele eigenheid behouden blijft (Shore et al. 2011: 1265). Assimilatie gaat daarentegen uit
van conformatie aan dominante culturele normen van een groep: om een ‘insider’ te worden past
het individu zich aan en schuift de eigenheid opzij (figuur 2).
Bezien vanuit de termen van Franke & Veldhuis kunnen we nu vaststellen dat er, met het
respect voor individuele eigenheid van Shore et al., binnen een inclusief collectief ruimte is voor
contrast. Tegelijk mag conflict er zijn, bijvoorbeeld in de vorm van ‘tegengestelde ideologieën’,
zoals Zemni & Yacoub schrijven. De complexiteit, tenslotte, zit hem in het ontstaan van nieuwe
vormen van collectiviteit als gevolg van toetreding: ‘“We” cannot integrate ‘them’ so long as ‘we’
remain ‘we’; ‘we’ must be loosened up to create a new common space in which ‘they’ can be
accommodated and become part of a newly reconstituted “we”’ (Parekh 2000: 204). In
tegenstelling tot de conformatie bij assimilatie gaat inclusie om het omgooien van inhoud en
structuren ‘om drempels te doorbreken’, zoals de VN opmerkte.

Figuur 2 Inclusie versus assimilatie (Shore et al. 2011: 1266)
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2.2 De rol van exclusie in het denken over inclusiviteit
Het debat over het gebrek aan kansen om te participeren in het sociale, economische of politieke
leven wordt gevoerd onder de noemer social inclusion (Zemni & Yacoub 2019: 59; Bolsenbroek &
Van Houten 2010: 13). Inclusiviteit raakt in deze betekenis aan wonen en onderwijs, aan inkomen
en macht en aan sociale netwerken (Vranken, De Decker & Van Nieuwenhuyze 2003). Het
initiatief voor sociale inclusie wordt doorgaans bij de overheden gelegd en we zien het terug in de
grote programma’s van bijvoorbeeld de Nederlandse regering en de EU. Zo komt het streven naar
‘een samenleving voor iedereen’ centraal te staan bij de VN Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling
in 1995 (United Nations 2008: 4). Dergelijke doelstellingen laten zich meestal gelden bij de
verdeling van goederen en geldstromen, bij de formulering van rechten en plichten en in het
optuigen van maatschappelijke voorzieningen. Vanwege het relatief hoge en abstracte niveau komt
het vaak niet verder dan een doelgroepenbenadering (Bolsenbroek & Van Houten 2010: 14).
Bovendien gaat het in het denken en spreken over sociale inclusie haast onvermijdelijk over
exclusie (Buckmaster & Thomas 2009: 2).
De nauwe relatie tussen in- en exclusie zien we terug in de geschiedenis van sociaal inclusief
beleid. Tot inclusiviteit als begrip haar intrede deed in academische en beleidskringen sprak men
van maatschappelijke exclusie of uitsluiting (Zemni & Yakoub 2019: 59). Aanvankelijk had exclusie
vooral betrekking op de groepen mensen die niet in aanmerking kwamen voor sociale
verzekeringen en daardoor letterlijk buiten het sociale vangnet vielen en uitgesloten waren van de
arbeidsmarkt. De betekenis van maatschappelijke exclusie begon te verschuiven na de oliecrisis
van 1973 en de toename van werkloosheid die daarop volgde (Buckmaster & Thomas 2009: 2). In
Frankrijk, bijvoorbeeld, gebruikte de overheid het in eerste instantie om de toestand te beschrijven
van mensen die uitgesloten zijn van de ‘reguliere’ samenleving als gevolg van armoede, fysieke
beperkingen en mentale problemen (Saunders 2008: 73). Toen het aantal ‘buitengesloten’ groepen
verder toenam door werkloosheid in de jaren ’80, werd een regeling getroffen die uitgesloten
burgers een minimum inkomen gaf. Het was de grondlegger van een wet die de Franse regering
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een kleine tien jaar later invoerde om sociale exclusie te voorkomen en te bestrijden, onder meer
op het gebied van werkgelegenheid, wonen, zorg, onderwijs, cultuur en burgerschap (ibid.).
Andere landen in Europa volgden niet veel later met een soortgelijke aanpak. In de jaren
’90 introduceerde ook de Europese Unie het begrip uitsluiting in haar sociaal beleid (Zemni &
Yakoub 2019: 59; Buckmaster & Thomas 2009: 3; Saunders 2008: 74). De toenmalige Europese
Gemeenschap nam in 1989 een resolutie aan om sociale uitsluiting te bestrijden, met als doel:
‘integratiebevordering in een solidair Europa’ (Silver 1994: 537). Verschillende verdragen en
overeenkomsten volgden later als onderdeel van de EU-strategie om haar economische
concurrentievermogen te koppelen aan werkgelegenheidsbeleid en duurzame ontwikkeling. Deze
stappen moesten uiteindelijk leiden tot de eliminatie van armoede en waren tegelijk een middel in
de bestrijding van sociale uitsluiting en bevordering van sociale cohesie. De betekenis en prioriteit
van sociale uitsluiting veranderde over de jaren echter aanzienlijk. De oorspronkelijke doelen
versoberden tot een focus op toegang tot de arbeidsmarkt en een basisniveau aan rechten met een
daarmee samenhangende nadruk op activatie (Daly & Silver 2008: 550).
Beleidswetenschapper Peter Saunders (2008: 75) wijt de opkomst van het socialeexclusieparadigma in de beleids- en onderzoekswereld aan een diepe ontevredenheid met andere
ongelijkheidsmaatstaven, in het bijzonder op het gebied van armoede. De basis voor de exclusiebenadering werd gelegd bij de constatering dat ‘de armen’ geen homogene sociale entiteit vormen,
armoede is immers een multidimensionaal fenomeen dat maar weinig van doen heeft met een staat
van zijn, als wel met een proces (Paugam 1995 in Saunders 2008: 75; zie ook World Bank 2013).
De aanpak van exclusie stelde overheden in staat om de blik te verruimen naar bredere
ongelijkheden en de structuren en processen die daaraan ten grondslag liggen. In de ruimere
definitie gaat exclusie over kwesties omtrent burgerrechten en een gebrek aan participatie, over de
kwaliteit van leven en over de cohesie van de samenleving (Levitas et al 2007: 9; Saunders
2008: 79). Het is bovendien uit te drukken in termen van inclusiviteit, wat retorisch gezien een stuk
beter ontvangen wordt dan het negatievere ‘exclusie’ (Saunders 2008: 76; Goodin, 1996: 343).
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De flexibiliteit en de conceptuele ambiguïteit van inclusiviteit als beleidsterm is dus groot,
en dat heeft zo zijn voordelen. Al naargelang de politieke context krijgt het begrip exclusie of
inclusie een specifieke invulling. Opvallend is dat uitsluiting in de voorbeelden van Frankrijk en de
Europese Unie steeds gepaard gaan met een idee van solidariteit (Silver 1994). Men sluit als het
ware een sociaal contract af met de staat, waarin de uitgesloten burger toezegt stappen te
ondernemen om weer betrokken te raken in ruil voor financiële middelen en ondersteuning.7
Tegelijk wordt een extra beroep gedaan op de solidariteit van de rest van de Franse burgers, willen
zij verzekerd zijn van dezelfde ondersteuning in eventuele tijden van nood. Er sluipt op die manier
een voorwaarde van actieve deelname in de beleidsplannen. In feite ontstaat er een wederkerigheidsrelatie: ‘a sense of reciprocal obligations between the state and the beneficiary’ (Beland 2007: 129).
Hier dreigt de terminologische flexibiliteit ongunstig uit te vallen, zoals we zullen zien in de
waarschuwingen van onder andere Goodin (1996), Schinkel (2010) en Schinkel &
Van Houdt (2010).
Al met al kunnen we concluderen dat inclusiviteit iets anders is dan differentiatie, integratie
of assimilatie. Het is een streven dat de groep in kwestie altijd wezenlijk zal veranderen, omdat
‘toetreders’ hun eigenheid mogen behouden en overtuigingen met zich meebrengen die mogelijk
botsen met die van de oorspronkelijke groepsleden. Het ‘wij’ zal niet hetzelfde blijven zodra ‘zij’
erbij komen. Inclusiviteit is, ten slotte, een actief begrip in de zin dat er een proceskant aan zit: de
groep is in verandering, de leden maken iets door en daar moet aan gewerkt worden. Met dit begrip
van inclusiviteit werk ik in de volgende hoofdstukken verder.

Veelzeggend is wat dit betreft een essay van de hand van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. In het stuk met de titel Een Lokaal Sociaal Contract stelt Putters de voorwaarden op voor een inclusieve
samenleving. Het is een ‘handreiking hoe de “contractpartners” de kwesties in het sociaal domein zó kunnen
bespreken dat het betekenis heeft voor burgers én leidt tot een inclusieve samenleving.’ (Putters 2018: 47)
7
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3. Kritiek op het inclusiviteitsideaal
3.1 Al te idealistisch
3.1.1 Een nieuw collectief kwaad
Halverwege de jaren ’90, als het inclusiviteitsdebat in de beleidswereld net goed op gang is
gekomen, signaleert Robert Goodin een aantal fundamentele problemen. Het lijkt erop dat er een
nieuw collectief kwaad is ontdekt, zegt hij (1996: 343), en het heet social exclusion. Men gaat dit
kwaad te lijf met inclusiviteitsbeleid dat al onze maatschappelijke problemen belooft samen te
nemen en te herleiden tot één gedeelde of verwante oorzaak om het daar, bij de bron, aan te
pakken. Goodin gaat niet mee in die belofte en slaat een ander pad in: wat als niet exclusie het
probleem is, maar ínclusie?
We raken volgens Goodin (1996: 344-346) bevangen door een inclusiviteitsideaal dat een
diepgewortelde menselijke intuïtie van eerlijkheid en rechtvaardigheid (‘fairness’) aanspreekt.
Beleidsprogramma’s krijgen daarmee al snel een idealistisch randje. Veel verder dan idealisme komt
het echter niet, laat staan voorbij het werkelijke probleem: marginalisering. Het inclusiviteitsdebat
wordt gekaapt door de (politiek) retorische kracht die van het inclusiviteitsconcept uitgaat, toont
hij. Bovendien ontketent het een ‘imperialistische modus’ die andere maatschappelijke problemen
overspoelt en ondergraaft.

3.1.2 De vertroebeling van inclusiviteit en het probleem van de marges
Met de roep om een inclusievere samenleving bedoelen we volgens Goodin (1996: 343) dat
diegenen die ‘erbuiten’ vallen volledig aan boord worden gehesen. Waar het in werkelijkheid op
uitdraait is beleid waarmee de gemarginaliseerden ‘minder gemarginaliseerd’ raken. We ontkomen
niet aan de marginalisering, dus rekken we de grens op. Ter illustratie geeft Goodin het voorbeeld
van een groepje kinderen dat van een ouder de opdracht krijgt om Sammy ook mee te laten spelen:
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The function of the word 'include' … is to instruct the kids to stretch their playgroup at
the margin. Sammy is not a core member of the gang (otherwise he would have been
included already). Equally clearly, he must at least be marginal to the group—someone
who credibly could be included, without totally destroying the group's dynamics—or else
our instruction could have no practical point.
Wanneer we op maatschappelijk niveau spreken over sociale exclusie gaat het evenzeer over
marges en grenzen, zegt Goodin (1996: 347). Dezelfde principes gelden volgens hem in de
politieke sfeer: ‘Far from moving us beyond marginality—far from helping to take 'the excluded'
to the centre of social life—political appeals couched in terms of 'inclusion of the included’ only
succeed in pushing them 'just over the line’ (1996: 348).
Het punt is nu dat in het politieke spel van inclusiviteit de gemarginaliseerden wel aan de
juiste kant van de grens belanden –geïncludeerd raken–, maar nooit aan die marge ontsnappen.
‘Inclusion of the excluded’ blijft een zaak van ‘nét over de lijn’ (ibid.). Het blijven grensgevallen,
om het enigszins oneerbiedig uit te drukken. En zolang zij zich aan de goede kant van de grens
bevinden is er niets in de politieke logica waardoor men zich druk zal maken om het grotere
probleem, namelijk marginaliteit an sich. Sterker nog, in het politiseren van inclusiviteit ligt een
enorme retorische kracht besloten die de marginalisering mogelijk alleen maar versterkt.
De bekrachtiging van de marges heeft alles te maken met het deconstructivistische punt
dat er nooit een buiten kan bestaan zonder een binnen (1996: 349).8 Exclusie impliceert inclusie,
en omgekeerd impliceert inclusie ook exclusie. Op die manier is de praktijk van inclusie alleen
zinnig als daartegenover tegelijkertijd iets buitengesloten wordt. Dat betekent, politiek gezien, dat
diegenen die eerder buitengesloten raakten, nu ingesloten moeten worden. En dat dat een kwestie
is van de grens opnieuw trekken, zodanig dat die inclusiever is. Puur analytisch kunnen we stellen
dat, zodoende, het bestaan van grenzen überhaupt aanvaard wordt, zij het impliciet (1996: 350).

Goodin wijst hier onder andere op teksten van Jacques Derrida (1979), William Connolly (1991) en R.B.J. Walker
(1993)
8
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In alle opwinding verliezen we het eigenlijke doel van inclusiviteit uit het oog en wordt de
gemarginaliseerde groep als Sammy: betrokken in het spel, maar mijlenver van de kern.
Naast de (impliciete) bevestiging van grenzen en marginaliteit is er een tweede probleem
met inclusiviteit als politiek begrip: in al haar retorische kracht verdringt ze andere, beter en
concreter geformuleerde maatschappelijke vraagstukken, met als gevolg dat de betekenis van
inclusiviteit vertroebelt en het begrip langzaamaan onwerkbaar wordt (1996: 351). De
oorspronkelijke belofte was dat de term de blik van beleidsmakers en bestuurders kon verruimen,
maar daar zit een keerzijde aan. Goodin omschrijft dit als de imperialistische modus van sociale
inclusie. Hij noemt (1) participatie en (2) burgerschap als voorbeeld.
Als verkapt participatieprogramma lijkt inclusiviteit soms het inmiddels welbekende punt
te maken dat mensen aangemoedigd moeten worden om actiever deel te nemen aan het sociale
leven (1996: 351-353). Nieuw is dat participatie vollediger (more fully), effectiever en productiever
moet zijn. Argumenten voor inclusiviteit gaan hand in hand met argumenten voor participatie. Het
is, gegeven die affiniteit, verleidelijk om te veronderstellen dat de meer omvangrijke term ‘inclusie’
de anderen onder één noemer samenbrengt. Maar schijn bedriegt, zegt Goodin (1996: 353). Er
bestaat inderdaad een relatie, maar door participatie onder inclusiviteit te scharen wordt die relatie
verkeerd begrepen: participatie, op de eerste plaats, vraagt juist om inclusiviteit. Inclusiviteit op
zichzelf zou voor participatie-aanjagers nooit voldoende zijn. Wat zij willen is niet dat iedereen de
mogelijkheid heeft om mee te doen, maar dat iedereen actief participeert. Inclusiviteit is wat dat betreft
een veel te passief begrip en zit de bepaling en monitoring van heldere participatiedoelen vooral
in de weg.
Op vergelijkbare wijze gaat het mis in de relatie met burgerschap, waar inclusiviteit een
motief lijkt te zijn voor de uitbreiding van het rechtsbegrip in een domein dat in wezen over
exclusiviteit gaat (Goodin 1996: 354-357). In het spreken over burgerschap vestigt men de
aandacht op dat wat ‘gemeenschappelijk’ is en er ‘primair’ toe zou doen. Het burgerschap is gericht
op een kern, in haar aard exclusief en noodzakelijkerwijs scherp geformuleerd: burgerschap is iets
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wat je als persoon wel hebt, of niet. Er is geen grijs gebied, geen relativiteit zoals dat bij inclusiviteit
wel het geval is. Door de stevige maar heldere eisen aan burgerschap te laten varen in naam van
inclusiviteit, ontstaat het risico dat aanspraken op burgerschap te makkelijk ingewilligd worden en
ondermijnd raken (1996: 357).
Welnu, gemakkelijker burgerschap verkrijgen is een goede zaak qua inclusiviteit, zou het
argument kunnen zijn. Maar volledige inclusiviteit kan nooit worden bereikt, toonde Goodins
eerdere analyse. Het gaat altijd gepaard met marges en wordt zo een kwestie van ‘net over de lijn’.
Daarmee raakt ook het burgerschap gemarginaliseerd: waar je met de harde eis direct over volledig
burgerschap zou beschikken, ontstaat nu een grijs gebied waar iemand wel over alle formele
rechten beschikt (inclusion-cum-entry) maar niet per se ‘binnen is’ en als volwaardig lid mee kan doen
(inclusion-cum-social-citizenship). Het gebruik van de term inclusie om beide kwesties in onder te
brengen geeft de illusie dat zij van dezelfde thematische aard zijn, terwijl in de praktijk inclusioncum-entry op een heel andere manier onderbouwd wordt dan inclusie-cum-social-citizenship,
namelijk vanuit exclusiviteit:

‘Splitting the arguments – arguing for “one thing at a time” – you run the risk of getting
stuck in the middle, having won one argument but unable to win the next … Having won
the right to enter but having lost the argument for full rights of social citizenship,
[migrants] are condemned to a state perhaps only marginally better than that they escaped
in their countries of origin … Had the arguments been joined from the outset, there is an
undeniable risk that both might have been lost—but by the same token, there is also a
chance that both might have been won and the sad spectacle of “guest workers” avoided
altogether … That way of thinking has perhaps served today's migrants as badly as
abolitionist rhetoric served slaves in an earlier era.’ (1996: 361)
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3.2 Al te moralistisch
Bij Goodin zagen we dat inclusiviteit eigenlijk een passief begrip is, maar vanuit een imperialistisch
idealisme onder meer een gemarginaliseerd burgerschap en wilde verlangens van volledigere,
productievere participatie teweegbrengt. Uit de voorbeelden concludeert hij dat het een vergissing
is participatie- en integratiebeleid te maken op basis van inclusiviteit. Het zou gemarginaliseerden
meer kwaad doen dan goed. Net als Franke & Veldhuis heeft Goodin moeite met het idealisme,
sterker nog: naar zijn idee is inclusiviteit zelf het probleem!

3.2.1 Een ontketening van moralisme door beleid op actief burgerschap
Willem Schinkel (2010) problematiseert op een andere manier dezelfde thema’s. Waar Goodin zich
bezighield met het idealisme in de eerste stadia van het inclusiviteitsbeleid, is het Schinkel vijftien
jaar later vooral te doen om de uitwerking ervan. Schinkel toont hoe de staat sinds de jaren ’90 zijn
rol als bewaker van de landsgrenzen wat laat varen en zich in plaats daarvan richt op de grenzen
van ‘de maatschappij’ (society), in een poging de in- en exclusie van gemarginaliseerden te regelen
(2010: 278). Het besturen van ‘het land’ verschilt wezenlijk van het besturen van ‘de maatschappij’.
Zeker op het gebied van inclusie. In het model van de VN (zie hoofdstuk 2.1,
Figuur 1) zagen we dat inclusiviteit en integratie theoretisch duidelijk van elkaar te onderscheiden
zijn. In de praktijk vallen de twee echter opvallend veel samen. Integratie wordt dan een
mechanisme om in- en exclusiviteit mee te regelen (Schinkel 2010). Waar de in- en exclusiviteit
van de natiestaat een juridische kwestie is, heeft de in- en exclusiviteit van de maatschappij een
discursief karakter: het ligt niet vast in gecodificeerde regels, maar is onderhevig aan de grillen van
het politieke, publieke debat en sociale processen. Het eerste is een geval van formeel burgerschap,
het tweede is er een van moreel burgerschap. Dat legt hij als volgt uit:

‘Formal citizenship has reference to both juridical status as membership of a juridicopolitical order and to social rights; also, that which has been called ‘social citizenship’ and
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which refers to certain social rights … By moral citizenship I denote something quite
different which entails an extra-legal normative concept of the good citizen; it is not merely
a factual and descriptive but also a counterfactual and prescriptive notion.’ (2010: 268)

Het is een analytisch onderscheid tussen twee aspecten van hetzelfde begrip, waarmee Schinkel
inzichtelijk maakt waar bepaalde beleidsstukken nadruk op leggen. Zo blijkt het zwaartepunt van
het Nederlandse integratiebeleid sinds de jaren ’90 te verschuiven naar de morele kant. In deze
fase van culturisme (Schinkel 2007 in 2010: 269) wordt integratie in toenemende mate neergezet als
culturele integratie. Burgerschap komt in het teken te staan van deelname aan de maatschappij, in
plaats van rechtmatig lidmaatschap van de natiestaat. Inclusie wordt actief in plaats van passief, en
bovenal een zaak van culturele assimilatie. Integratiebeleid schrijft namelijk voor wat de actieve
burger moet doen om mee te draaien in de zogenaamde Nederlandse cultuur, die voor dominant
wordt gehouden. De goede burger is nu minder een ‘werker met rechten’ als wel een rechtschapen
inwoner met maatschappelijke verantwoordelijkheid (2010: 279).
In Schinkels analyse ontketent de overheid een verstikkend moralisme door beleid te
voeren op ‘actief burgerschap’. Met de definitie van goed burgerschap in beleidsvorm onderscheidt
de staat namelijk ook direct wat niet zo goed burgerschap is. Inactief zijn of niet meedoen komt
gelijk te staan aan ‘niet voldoende geïntegreerd zijn’ in de maatschappij (2010: 279). Actieve
deelname en maatschappelijke integratie krijgen de gevoelswaarde of ondertoon van een ‘deugd’.
En daar kan op afgerekend worden: wie niet bijdraagt, die ‘deugt niet’ en wordt dus met recht
buitengesloten – niet van het land, maar van de maatschappij. Zo ontstaan er situaties waarin
iemand wél over staatsburgerschap beschikt, maar niet als volledig burger wordt geaccepteerd. We
zien hier het grijze gebied, ofwel het gemarginaliseerde burgerschap van Goodin terug. Het is
precies het onderscheid tussen eersteklas en tweedeklas burgerschap waarvoor Taylor (1994 in
Schinkel 2010: 277) waarschuwde. Een situatie waarin een diffuse morele notie van burgerschap
maakt dat de actieve burger de enige echte burger is. De maatschappij is een ‘society of the willing’,
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schrijft Schinkel (2010: 277), en net als in Rousseaus Volonté Générale vallen de ‘non-willing’
buiten de contractuele gemeenschap.

3.2.2 Moralisme als neoliberale bestuursstrategie
Het staatsgeleide discours over actief burgerschap vindt niet alleen plaats op nationaal niveau. We
zien het ook voortdurend terug op lokaal, gemeentelijk niveau. De gemeente Amsterdam draagt
op school bijvoorbeeld de boodschap van actief burgerschap uit om ‘onze jongeren [te helpen] bij
hun sociale ontwikkeling en maatschappelijke vorming. Zodat alle jongeren zich kunnen
ontwikkelen tot actieve burgers die respectvol met elkaar omgaan’ in een tijd waarin ‘vrijheid en
diversiteit dagelijks onder druk staan’.9 In het kader van in- en exclusiviteit wordt lokaal beleid
gevoerd dat steunt op de oude integratiemechanismen ‘dorp, buurt en familie’, merkt Godfried
Engbersen op (in Schinkel 2010: 275). Het doet in deze bewoordingen denken aan de beschutte
dorpsmentaliteit waar ik in hoofdstuk 1 kort aan raakte.
Eenzelfde notie treffen we aan in de waarschuwing van Schinkel & Van Houdt (2010), die
in een kritisch vertoog voortbouwen op het werk van Schinkel. In hun tekst omschrijven de twee
auteurs hoe een nieuwe bestuursvorm de kop opsteekt, die zij neoliberaal communitarisme noemen.
Het is het sturende principe achter een beleidsvoering die zowel individualistisch als deindividualistisch is (2010: 696). Individualistisch omdat zij burgerschap voorstelt als individuele
verantwoordelijkheid tot participatie, en de-individualistisch omdat zij een uitgesproken beroep
doet op de saamhorigheid van ‘de gemeenschap’. In het beleid komt het accent te liggen op actief
burgerschap, dat nauw verbonden wordt aan een nationale cultuur en de normen en waarden die
daaraan inherent zouden zijn (2010: 697).

9Burgerschap

in de klas. Dat doen we samen, laatst geraadpleegd op 26 juli 2020 via https://www.amsterdam.nl/
sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/burgerschap-klas/
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Het eerste element van de nieuwe bestuursvorm is neoliberalisme, wat Schinkel & Van
Houdt (2010: 698) typeren als uitloper van het liberalisme. Centraal staat een economisch
perspectief op de relatie tussen markt en overheid en een daarop gebaseerde kritiek op de
verzorgingsstaat. De neoliberale aversie bracht een proces van rationalisering op gang, met name
op het gebied van bestuur. Burgers en private partijen raakten in dat hervormingsproces in
toenemende mate verantwoordelijk voor publieke taken, zoals we bijvoorbeeld zien in de vorm
van mantel- en thuiszorg. Ook daarbuiten laat het neoliberale gedachtegoed zich gelden. Onder
het mom van ‘de vrije markt’ spoort het aan tot zelfregulering van de burger, schrijven
Schinkel & Van Houdt (2010: 698-699). Ze brengen hier een Foucaultiaanse notie in, waarbij
vrijheid een controlemechanisme wordt, en burgerschap een instrument van beheersing.10 De
vrijemarktgedachte zet het individu namelijk aan tot een zeker deugdelijk gedrag om de interactie
met andere individuen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Slechte manieren schaden immers de
zaken…
Het tweede element van de nieuwe bestuursvorm is communitarisme. Schinkel & Van
Houdt (2010: 699) beschrijven dat, net als het neoliberalisme, als vorm van beheersing. Ze hebben
het dan over het type communitarisme dat stuurt op een ‘governing through community’ (Delanty 2003
in Schinkel & Van Houdt 2010: 699). In die vorm is het een belichaming van een relatief
conservatieve diagnose: het volk valt uit elkaar en het is de hoogste tijd om iedereen weer op de
gemeenschap en de inherente persoonlijke verantwoordelijkheden te wijzen (Dean 1999 in
Schinkel & Van Houdt 2010: 699). Een hernieuwde, deugdzame gemeenschapszin is het
uitgangspunt. De nadruk komt te liggen op de verantwoordelijkheid van het individu, de
coöperatie tussen burgers en de wisselwerking tussen een sterk ontwikkeld maatschappelijk
middenveld en de staat.

Schinkel & Van Houdt wijzen naar Foucaults werk over bestuurlijkheid (govermentality), waar hij onder verstaat: ‘the
ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections, the calculations and tactics that allow the
exercise of this very specific albeit complex form of power, which has as its target population, as its principal form of
knowledge political economy, and as its essential technical means apparatuses of security’ (Foucault 1991 in Schinkel
& Van Houdt 2010: 698).
10
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De twee gaan hand in hand als neoliberaal communitarisme en draaien rond een kern van
individuele verantwoordelijkheid in de vorm van actief burgerschap. Culturele integratie is een
middel voor socio-economische integratie, alsook een doel op zichzelf geworden (2010: 705). Het
(neo)liberale uitgangspunt van accumulatie wordt in de flirt met communitarisme een uitgangspunt
van acculturatie, oftewel de restauratie van een sociale orde die nodig is voor een soepel
functionerende economie (2010: 711). Vanuit de overheid klinkt de roep om een nieuw sociaal
contract en een articulatie van burgerschap. Denk aan het pleidooi van SCP-directeur Kim Putters
(zie hoofdstuk 2.2) en bestuurlijke visiedocumenten waarin de ‘actieve burger’ wordt getypeerd als
iemand die geen kritiek levert op de staat, maar ermee samenwerkt.11
De centraalstelling van burgerschap komt ook sterk naar voren in de grote aandacht voor
de integratie (inburgering; ‘burger worden’) van immigranten (Schinkel & Van Houdt 2010: 701).
In het moralistisch ingestoken beschavingsoffensief moeten overigens niet alleen nieuwkomers
het ontgelden, ook tweede en derde generaties en anderszins ‘anderen’ zoals yuppen en jongeren
kunnen op correctie rekenen.12 Burger worden in formele zin hoort voor immigranten het
eindpunt te zijn, schrijven Schinkel & Van Houdt. Het verkrijgen van de titel ‘staatsburger’ als de
spreekwoordelijke kers op de taart. Nu is het slechts een begin. Toegang tot de staat is de eerste
stap, waarna een traject begint van toegang krijgen tot de maatschappij, wat eerder een kwestie is
van morele integratie. Met die ontwikkeling is burgerschap te beschouwen als een middel waarmee
de staat in- en uitsluiting kan reguleren. Het transformeert als zodanig van ‘a right to be different to a
duty to be similar’ (2010: 704).

Te denken valt aan een stuk van het kabinet uit 2003 en, meer recentelijk, de nadruk op de ‘participatiesamenleving’
in de troonrede van 2013.
12 Op vragen als ‘wat voor stad willen we zijn?’ kan de gemeente Amsterdam steevast rekenen op antwoorden in de
trant van: ‘Geef mij het Amsterdam van de jaren 90 maar weer terug, zo was Amsterdam precies goed en niet de
yuppen- expats en toeristenstad die het nu is geworden.’ (via https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/
omgevingsvisie-2050/, laatst geraadpleegd op 27 juli 2020)
11
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4. Contrast, conflict en complexiteit in een agonistische publieke ruimte
We hebben gezien dat inclusiviteit conceptueel iets anders is dan exclusie, segregatie, integratie, en
assimilatie. Verder zagen we dat er een sterke retorische kracht vanuit gaat die de betekenis van
het begrip vertroebelt. Het is daardoor lastig om ermee te werken en het laat zich moeilijk in beleid
vatten. Dat merkte Goodin al relatief vroeg in het inclusiviteitsdebat op, en Schinkel bevestigt de
analyse bijna twee decennia later. Inclusiviteit is tegen die tijd, in 2010, beleidsmatig vooral een
culturele kwestie geworden. Integratie beperkt zich in die zin niet alleen meer tot immigranten die
een land willen binnenkomen, maar raakt iedereen die wil meedraaien in ‘de maatschappij’
– en zelfs, of vooral, zij die dat niet willen of kunnen. Een stevig moralisme steekt de kop op, wat
Schinkel & Van Houdt wijten aan een neoliberaal communitarisme dat individuele
verantwoordelijkheid claimt en oproept tot herstel van de gemeenschapszin.
Het zijn behoorlijk zware aantijgingen jegens een inclusief streven dat door velen juist met
de beste bedoelingen wordt ingezet. Maar dat neemt niet weg dat de uitwerking ervan kwalijk kan
zijn. Om tegenwicht te kunnen bieden aan de enorme retoriek, het idealisme en het moralisme
volstaat wellicht niets minder dan de botte bijl. Dat brengt mij bij Chantal Mouffe, een politiek
filosofe die stevige cultuurkritiek niet schuwt. Het neoliberaal communitarisme waar Schinkel &
Van Houdt (2010) voor waarschuwen houdt volgens mij verband met een verschijnsel dat Mouffe
in 2005 duidde als de miskenning van het politieke. Daarmee bedoelt zij een dubieuze nadruk op
consensus en rationaliteit enerzijds, en een gebrek aan aandacht voor het diepere conflictueuze
karakter van iedere vorm van menselijk samenleven anderzijds. Bezield door een postpolitieke tijdgeest
waarin de miskenning culmineert, denkt men af te kunnen rekenen met alle conflict in de wereld.
Mouffe stoort zich aan het idealisme en moralisme dat in die gedachte schuilgaat. Door de
(theoretische) misvattingen ervan bloot te leggen wil zij laten zien dat het anders kan. In plaats van
onze hoop voor een inclusieve stad te vestigen op het rationele vermogen van de individuele mens,
zouden we volgens Mouffe moeten leren samenleven in een wereld van onoverkomelijk(e)
verdeeldheid en conflict.
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In dit hoofdstuk werk ik stap voor stap uit hoe zij dat voor zich ziet, en hoe we haar
inzichten kunnen gebruiken voor een steviger inclusiviteitsideaal in termen van contrast, conflict
en complexiteit. Ik begin met de grondslagen van haar theorie van het politieke. Van daaruit licht
ik haar duiding van de postpolitieke tijdgeest en de miskenning van het politieke toe. De thema’s
idealisme en moralisme komen naar voren, in samenhang met de ideeën van Goodin, Schinkel en
Schinkel & Van Houdt. Ik vervolg met een steviger, op Mouffes theorie gebaseerd inclusiviteitsideaal en ik sluit af met een voorstel om dat naar de praktijk van stedenbouw te brengen.

4.1 De grondslagen van Mouffes theorie van het politieke
4.1.1 Radicale negativiteit
Mouffe omarmt in haar denken een radicale negativiteit (Hansen 2014: 285; Mouffe 2013: 130).
Het is belangrijk om daar kort bij stil te staan want de negativiteit heeft raakvlakken met mijn doel
om tot een ‘steviger’ inclusiviteitsideaal te komen, en wel op twee manieren: allereerst symbolisch,
aangezien ik niet geloof dat inclusiviteit ‘lief’ of ‘leuk’ is en om die reden gebaat ben bij zwaardere
termen en explosievere denkwijzen. Ten tweede theoretisch, omdat het ons dwingt na te denken
over machtsverhoudingen, barrières en het doorbreken of omverwerpen daarvan – zaken die
onlosmakelijk verbonden zijn met inclusiviteit, zoals we zagen in de definities en het
proceskarakter van inclusiviteit in hoofdstuk 2.1.
De radicale negativiteit van Mouffe komt neer op een bepaling van contingentie, met
bijzondere aandacht voor het niet-zijn: ‘a contingent being is precisely one which did not have to
be, i.e. can be radically annihilated … The basic possibility for not-being (i.e. negativity) marks all
possible objects, leaves traces on them’ (Laclau 1990 in Hansen 2014: 286). Het is minstens zo
belangrijk wat iets niet is, of wat het heeft moeten overkomen om te worden wat het wel is. De
gedachte is dan dat we moeten uitgaan van een noodzakelijke onbepaaldheid (essential unfixity),
oftewel: het had alle kanten op kunnen gaan, maar het is blijkbaar deze kant op gegaan, voorlopig.
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Sociale actoren en de maatschappij moeten als open-ended begrepen worden. Elke orde is namelijk
van hegemonische aard. Anders gezegd is een maatschappij altijd het product van praktijken die
een bepaalde orde scheppen in een bepaalde context te midden van andere praktijken. Iedere orde
vindt daarmee zijn grondslag in de exclusie van alternatieven; het kan niet bestaan zonder
beslissende machtsverhoudingen, en het had altijd anders kunnen zijn. Dus, bijvoorbeeld, dat wij
nu wereldwijd de Amerikaanse dollar hanteren komt doordat die op cruciale momenten en op
doorslaggevende punten sterker bleek of sterker geacht werd dan andere valuta. Die andere valuta
moesten het daarom afleggen, maar het kan in de toekomst altijd weer anders zijn.

4.1.2 Een onderscheid tussen de politiek en het politieke
Een volgend belangrijk uitgangspunt in Mouffes argument is haar onderscheid tussen ‘de politiek’
en ‘het politieke’ (2005: 12; 2013: XII). Het veronderstelt een verschil tussen twee
benaderingswijzen: een politiek wetenschappelijke (political science) die zich toelegt op het
empirische aspect van de politiek en een politiek theoretische (political theory) die onderzoek doet
naar de essentie van het politieke buiten de feitelijkheden van de politiek om. In Heideggers termen
zouden we kunnen zeggen dat ‘de politiek’ het ontische niveau betreft, en ‘het politieke’ een
ontologisch niveau. Dat betekent dat (1) het ontische te maken heeft met de verscheidenheid aan
alledaagse politieke praktijken, zoals verkiezingen of debatten in de Tweede Kamer, en dat (2) het
ontologische de hele institutionalisering van de maatschappij betreft, oftewel: dat wat ons ertoe
beweegt om bijvoorbeeld een democratie op te tuigen en ons leven naar democratische principes
te organiseren.
Het politieke kennen we als concept reeds van andere filosofen. Het wordt op
verschillende manieren uitgelegd. Zo ziet Hannah Arendt het politieke als een ruimte van vrijheid
en publieke deliberatie, waar anderen, zoals Carl Schmitt en Michel Foucault, het duiden in termen
van conflict en macht. Mouffe neigt duidelijk naar dat laatste. Ze formuleert het politieke als
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dimensie van antagonisme die fundamenteel is voor het menselijk samenleven (2005: 12). ‘De
politiek’ gebruikt zij dan om te wijzen op wat daar als het ware uit voortvloeit: de praktijken en
instituties waarmee een orde wordt gecreëerd, met als doel menselijke co-existentie mogelijk te
maken in een context van eindeloos conflict, ingegeven door het politieke (2013: XII).

4.1.3 Het politieke als antagonisme en hegemonie
Geleid door de these van radicale negativiteit komt Mouffe (2013: 130) tot een theorie van het
politieke, waarin de concepten ‘antagonisme’ en ‘hegemonie’ centraal staan. Het eerste,
antagonisme, is een onoverkomelijke negatieve onderstroom die gepaard gaat met conflicten
waarvoor geen rationele oplossingen bestaan. Denk aan de botsing van een politiek ‘linkse’ met
een politiek ‘rechtse’ ideologie die niet uit te praten valt. Het tweede concept, hegemonie, houdt
in dat iedere sociale orde op te vatten is als contingente uitdrukking van machtsverhoudingen
(2013: 131). De twee komen samen in een verhelderend citaat van Machiavelli: ‘In each city are
found these two different desires … the man of the people hates being ordered and oppressed by
those greater than he. And the great like to order and oppress the people’ (in Mouffe 2005: 11).
De tegenstelling tussen de gewone man en zijn ‘meerdere’ toont het sluimerende antagonisme, dat
zou kunnen oplaaien tot een opstand. Het hegemonische aspect zit in het streven naar een orde
door de onderdrukking van het volk, en tegelijk de mogelijkheid dat die orde in een volksopstand
omver word geworpen.
Door te spreken over het politieke als de immer aanwezige mogelijkheid van antagonisme
veronderstelt Mouffe dat iedere gevestigde orde ook weer omvergegooid kan worden. Met andere
woorden is het politieke inherent verbonden met de act van hegemonische institutievorming en
-omverwerping (2005: 18). Op dit punt komt duidelijk haar these van radicale negativiteit naar
voren: dat wat op een bepaald moment geaccepteerd wordt als ‘natuurlijke orde’ – en daarmee
onlosmakelijk verbonden is met ‘common sense’ – is het resultaat van ‘sedimented practices’.
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Oftewel, er zijn altijd andere mogelijkheden geweest die het uiteindelijk niet hebben gehaald, en
die laten hun sporen achter, laagje op laagje. Alternatieven die onderdrukt of overwonnen zijn
verdwijnen niet volledig maar blijven op de ene dan wel de andere manier doorwerken.13 Met de
tijd kunnen zij zelfs weer geactiveerd worden.

4.1.4 Antagonisme en Agonisme
Het sluimerende antagonisme kan ten alle tijden uitschieten. De uitbarstingen worden heviger
naarmate men het verder onderdrukt of wegcijfert, zoals we zullen zien in Mouffes bespreking van
de postpolitieke tijdgeest. Maar het kan anders, stelt zij in haar boek On the Political. Hoewel we
nooit definitief met antagonistische krachten in de samenleving kunnen afrekenen, kunnen we ze
wel temperen. Daarvoor moet conflict vooral de ruimte krijgen. Het moet er mogen zijn. Vergelijk
het met de druk van de ketel laten. Mouffe spreekt van agonisme: de minder destructieve vorm van
antagonisme. Het is in die zin niet de tegenhanger van antagonisme, maar een potentieel
constructieve variant ervan. Als antagonisme vijandigheid betekent, is agonisme rivaliteit. In het
eerste geval hebben vijanden geen gemeenschappelijke basis, zij delen slechts de wil om de ander
te vernietigen. In het tweede geval hebben rivalen wel iets gemeen, namelijk de legitimiteit van (de
positie) van de partij aan de andere kant – ondanks het door beiden erkende feit dat er geen
rationele oplossing voor hun onenigheid bestaat.
Mouffes filosofisch werk is te zien als een pleidooi voor het herkennen en erkennen van
verdeeldheid en contrast, opdat we de weg naar agonisme kunnen openen. Ze wil tegenstellingen
niet opheffen, maar voorkomen dat zij escaleren. Mouffes theorie van het politieke pleit voor een
pluralisme. Een die significant anders is dan ‘de liberale’ (2013: 130). Die van Mouffe impliceert

Vgl. Derridas hauntology, zoals uiteengezet in Specters of Marx (1993): hoe elementen uit het verleden rond blijven
spoken en zo hun stempel drukken op het heden; in het verlengde hiervan denk ik aan verhalen over hoe voormalig
DDR-inwoners na de val van de muur nog ‘communistisch’ bleven denken en leven. Of aan een gezegde als ‘je kunt
het kind uit de oorlog halen, maar nooit de oorlog uit het kind’ (via https://www.warchild.nl/onze-visie/)
13

28

namelijk, net als bij Nietzsche (in Mouffe 2013: 130), ‘the impossibility of the final reconciliation
of all views’, terwijl de (neo)liberale toewerkt naar een rationeel einddoel: consensus of assimilatie.
Dit betekent, wat het inclusiviteitsideaal betreft, dat we de zoektocht naar een consensus zonder
exclusie per direct moeten staken en de hoop op een harmonieuze samenleving moeten laten varen
(2005: 11; 2013: XI). In plaats daarvan kunnen we onze energie en goede bedoelingen beter
gebruiken om het onoverkomelijke contrast en conflict enigszins in te dammen, en waar mogelijk
productief te maken.

4.2 Het ideaal van de harmonieuze samenleving en de miskenning van het politieke
Op basis van haar theorie van het politieke spreekt Mouffe (2005: 7) zich uit tegen de opvatting
die naar haar idee de ‘common sense’ van het overgrote merendeel van de westerse maatschappijen
in de ban houdt, namelijk dat de huidige fase van economisch-politieke ontwikkeling onderdeel is
van een geweldige vooruitgang in de evolutie van de mensheid, en dat het tijd is om er de vruchten
van te plukken. Mouffe beschrijft dit als een postpolitieke tijdgeest die zich al decennialang
manifesteert in het ideaal van een vrije en harmonieuze samenleving. Wetenschappers, theoretici
en andere vooraanstaande figuren doen strijd en conflict af als irrationele idiotie die tot het
verleden behoort, in plaats van er ruimte voor te maken. Ze miskennen het politieke in hun
idealisme en overschatten rationaliteit en individualiteit. Stilletjes verrijst in hun onderzoek en
beleid de indruk van een uniforme wereldorde, al dan niet vanuit de beste bedoelingen. In dezelfde
periode rukt het populisme op en verklaart het Westen (lees: de VS) de oorlog aan het terrorisme.
Agonisme lijkt steeds verder buiten bereik te raken, en door de negatie van collectieve identiteiten
is de postpolitieke opvatting eerder een voedingsbodem voor antagonistische escalatie dan voor
het heil van de mensheid.
Mouffe (2005: 13) richt haar pijlen van kritiek in het bijzonder op het liberalisme, waarmee
ze verwijst naar een divers filosofisch discours waarin rationalisme en individualisme de voorname
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uitgangspunten zijn. Ze mikt wat dat betreft in dezelfde richting als Goodin en Schinkel & Van
Houdt. Het (neo)liberale geloof in de beschikbaarheid van een ultieme verzoening middels de rede
is problematisch volgens Mouffe, want rationalisme verhindert de erkenning van antagonisme als
immer aanwezige mogelijkheid. Tegelijk laat individualisme geen besef toe van politieke
identiteiten, die in de kern altijd collectieve identiteiten zijn en bestaan in de vorm van een
onderscheid tussen een wij en een zij. Daar komt bij dat liberale theorie met rationalisme en
individualisme geen handvatten biedt om de cruciale rol van passies in het politieke geheel te
begrijpen (2013: 136-137). Denk bijvoorbeeld aan het onbegrip voor populistische bewegingen, in
ons land en daarbuiten. Het type liberalisme dat Mouffe (2005: 13) bekritiseert, zou zeggen dat er
inderdaad veel verschillende perspectieven en waarden in de wereld bestaan en dat, gezien de
empirische beperkingen, het onmogelijk is om ze allemaal aan te nemen; in een rationeel debat
zouden ze samen echter een harmonieus geheel kunnen vormen. Het verkondigt een pluralisme
in de vorm van rationele consensus, en daarmee zal deze vorm van liberalisme het politieke in zijn
antagonistische dimensie altijd loochenen.
Op dit vlak is Mouffe (2005: 13-14; 2013: 137) onder de indruk van Carl Schmitt, die laat
zien dat iedere consensus teruggaat op een act van exclusie. Als dat inderdaad het geval is, zou er
nooit sprake kunnen zijn van een volledig inclusieve, rationele consensus, in tegenstelling tot wat
veel liberalen geloven: ‘Liberalism has to negate antagonism since, by bringing to the fore the
inescapable moment of decision –in the strong sense of having to decide in an undecidable terrain–
what antagonism reveals is the very limit of any rational consensus’ (Schmitt in Mouffe 2005: 14).
De taak van de democratie is niet om onderlinge verschillen middels consensus te boven te komen,
maar om hen zodanig in te zetten dat ze de democratische confrontatie voeden. De vergissing van
het liberaal rationalisme is de negatie van de affectieve dimensie die gemobiliseerd wordt door
collectieve identificatie. Men lijkt te willen geloven dat de archaïsche ‘passies’ mettertijd
verdwijnen. Dit verklaart volgens Mouffe waarom huidige democratische theorie zo slecht is
toegerust op het vatten van ‘massapolitiek’ en fenomenen als nationalisme.
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Democratische politiek kan niet beperkt blijven tot het sluiten van compromissen tussen
belangen en waarden op basis van een deliberatie van het ‘gemene goed’. ‘To be able to mobilize
passions towards democratic designs, democratic politics must have a partisan character’
(2005: 11). Politiek heeft dus ontegenzeggelijk een mobiliserend (partisan) aspect (2005: 26). Dit is
precies het nut van een onderscheid tussen linkse en rechtse stromingen, en het is om die reden
dat we de post-politieke oproep om ‘voorbij’ links en rechts te denken zouden moeten negeren.
Het is een probleem dat politieke theorie ‘algemene’ belangen tegenover sentimenten zet en rede
tegenover passies. Liever zou zij rekenschap geven van de vormen van identificatie die gepaard
gaan met democratische praktijken. Levendige, agonistische publieke sferen zouden daar ruimte
aan moeten bieden, in plaats van deze de kop in te drukken onder het mom van onpartijdige
procedures gericht op verzoening (2005: 9).
Kortom, het democratische denken van tegenwoordig steunt volgens Mouffe te veel op
een geïdealiseerde notie van gezelligheid (sociability), als gedreven door empathie en reciprociteit. Men
lijkt er een antipolitieke visie op na te houden. Geweld en animositeit worden gezien als
ouderwetse, archaïsche fenomenen waarmee men heeft afgerekend dankzij de menselijke
vooruitgang, door sociale contracten en middels transparante communicatie onder rationele
deelnemers. Verscheidene westerse theoretici spreken zelfs de wens uit om ‘voorbij links en rechts’
te denken. Dat is opvallend, zegt Mouffe, aangezien ‘Modern democracy’s specificity lies in the
recognition and legitimation of conflict and the refusal to suppress it by imposing an authoritarian
order’ (2005: 27). Met al die gezelligheid zijn we terechtgekomen in een postdemocratie:
‘the governmental practice and conceptual legitimation of a … democracy that has eliminated the
appearance, miscount, and dispute of the people and is thereby irreducible to the sole interplay of
state mechanisms and combinations of social energies and interests’ (Rancière in Mouffe
2005: 26).
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4.3 Moralisering in een postpolitiek tijdperk
De claim dat we een heel nieuw tijdperk zijn binnengetreden is kenmerkend voor het postpolitieke
perspectief. Mouffe (2005: 59) wil daar niet in meegaan en wijst op de consequenties van het
idealisme dat achter die bewering schuilgaat. Ze demonstreert dat het strijdelement van het
politieke verre van verdwenen is, het wordt alleen in een moreel kader geplaatst. Dat wil zeggen
dat er nog steeds sprake is van wij-zij onderscheiden, maar de wij en zij worden nu vooral begrepen
in morele termen, in plaats van politieke categorieën: ‘In place of a struggle between “left and
right” we are faced with a struggle between “right and wrong”.’ (2005: 10)
Mouffe (2005: 57) linkt de moralisering van het politieke direct aan de verzwakking van
de politieke arena en het rivaliteitsmodel. Met de term moralisering bedoelt ze in deze context niet
dat men in het politieke domein nu plotseling op zoek is naar het ‘universele goede’. Nee, het gaat
haar om het wij-zij onderscheid dat nu in morele categorieën van goed tegenover kwaad wordt
uitgedrukt, in plaats van in politieke termen als links en rechts:

‘What this change of vocabulary reveals is not, as some would have it, that politics has
been replaced by morality, but that politics is being played out in the moral register. It is in
that sense that I am proposing to understand the ‘moralization’ of politics – to indicate
not that politics has become more moral but that nowadays political antagonisms are being
formulated in terms of moral categories. We are still faced with political friend/enemy
discriminations, but they are now expressed using the vocabulary of morality.’ (2005: 57)
Mouffe analyseert hier een beweging die ons inmiddels bekend voor zou moeten komen,
namelijk van idealisme naar moralisme. Zij laat zich hier inspireren door Carl Schmitt, die volgens
haar de spijker op de kop sloeg door te wijzen op de moralistische uitwerking van de liberale
droom. In zijn boek The Concept of the Political stelt Schmitt (in Mouffe 2005: 59) dat het liberalisme
nooit het politieke zal kunnen vatten. Hij constateert dat liberalen gretig gebruik maken van
economisch en ethisch vocabulaire om de politieke dimensie toch enigszins onder woorden te
kunnen brengen. Mouffe (2013: 138) ziet dat terug in de dominante stromen binnen de politieke
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theorie: ‘the aggregative model envisages the political domain mainly in economic terms. It is in
reaction to that model that Rawls and Habermas developed their alternative model of deliberative
democracy. But the deliberative model uses the ethical or moral approach to think about politics
and does not provide a theory of the political’.
Schmitt richt zich met zijn felle kritiek vooral tegen het liberale universalisme en diens
belofte het enige ‘ware’ en legitieme politieke systeem te zijn. Vanuit de opvatting dat zonder
uitzondering geen norm bestaat, en zonder exclusie geen inclusie, wees hij voortdurend op de
zelfoverschatting van het liberalisme. Hij hekelde het idee van complete inclusiviteit en de
liberalistische claim te spreken in naam van de mensheid. Het was duidelijk voor hem dat in de
vereenzelviging met de mensheid een enorme retorische kracht besloten ligt. Maar dat neemt niet
weg dat de poging om de wereld één wereldwijd universeel systeem op te leggen de nodige kwalijke
gevolgen heeft. Hij beschuldigde de liberalen ervan het concept ‘mensheid’ als ideologisch wapen
te gebruiken, met de humanitaire ethiek als vehikel voor wat hij een ‘imperialistische expansie’
noemt.14 Het is typisch voor het liberale universalisme, zou Schmitt zeggen (in Mouffe, 2005: 59),
om zichzelf in de naam van de rechten van de mens te betitelen als ‘de goeden’ met de verheven
verantwoordelijkheid om de rest van wereld op orde te krijgen.
We zagen eerder dat een conflictsituatie doorgaans uitmondt in een antagonistische
verhouding wanneer agonistische kanalen niet voorhanden zijn. Welnu, wanneer een politieke
confrontatie wordt neergezet als een strijd tussen goed en kwaad, verandert diegene die eerst
opponent of tegenstander was in een ‘vijand’. Als gevolg daarvan raakt een agonistische
behandeling buiten bereik; overwinning is niet langer voldoende, het gaat slechts nog om de
uitschakeling en vernietiging van de ander (2005: 10). Als voorbeeld bij deze gedachte noemt
Mouffe (2005: 55) hoe partijen in Oostenrijk omstreeks 2000 de handen ineen sloegen om de
opkomst van populisten op rechts de kop in te drukken, en wel door ze te typeren als
‘extreemrechts kwaad’. Met de evil them is immers geen debat mogelijk, zij moeten ‘uitgeroeid’

14

Vgl. Goodin (1996)
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worden: ‘Moreover, as they are often considered as the expression of some kind of “moral
disease”, one should not even try to provide an explanation for their emergence and success’
(2005: 57).
Voor Mouffe is het evident dat een post-politiek perspectief leidt tot de kwalificering van
de ‘zij’ als absolute vijanden. Antagonisme kan geen agonistische vorm aannemen wanneer politiek
bedreven wordt in het kader van moraliteit; in morele termen kan de tegenpartij niet meer als rivaal
gezien worden, enkel als vijand. Het post-politieke gedachtegoed belemmert het ontstaan van een
roerige agonistische publieke sfeer en draagt zo bij aan de escalatie van antagonismen, wat de
democratische instituties in gevaar brengt (2005: 58). ‘We lack a vibrant democratic debate in our
post-democracies’, concludeert zij (2005: 54).

4.4 Een radicale tegenbeweging
Wat is er in te brengen tegen de post-politieke situatie, welke strategie kan daarbij worden uitgerold,
en wat betekent dat voor de inclusieve stad? Nu het raamwerk van Mouffes agonistische
benadering staat, is het tijd om het project een stap verder te brengen. Ik wil met deze laatste
paragraaf richting een toepassing gaan van Mouffes kritiek. Eerst geef ik een toelichting van haar
strategie om bestaande instituties te betrekken bij wat zij ‘contra-hegemonische interventie’ noemt,
als onderdeel van een discursieve methode. Vervolgens sta ik kort stil bij de rol die Mouffe toedicht
aan de publieke ruimte. Dit vormt een brug naar het laatste hoofdstuk, waarin ik beschrijf hoe een
agonistisch, inclusief stadsontwerp eruit kan zien aan de hand van het werk van Sendra & Sennett
(2020).

4.4.1 Een discursieve methode en de waarde van bestaande instituties
De radicaliteit waartoe Mouffe oproept is een andere dan wellicht in eerste instantie te verwachten
valt. Het is haar namelijk niet te doen om een gewelddadig breken met de bestaande orde, het gaat
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haar niet om een ondermijning van de dagelijkse gang van zaken, noch zet zij in op een regelrechte
verwerping van alles wat ‘kapitalistisch’ te noemen is. Integendeel, ze besteedt een aanzienlijk deel
van haar teksten aan de misvattingen en nadelige gevolgen van dergelijke anti-institutionele,
transgressieve methoden.
Protestgroepen, zoals Occupy of de Indignados van 15-M, lijken geïnspireerd door een
strategie van ‘withdrawal from institutions’, merkt Mouffe op (2013: 65). De ‘afwending’ is bedoeld
om de heersende macht – doorgaans: de staat – af te breken, zonder enige intentie om vervolgens
zelf de staat te willen worden of een soortgelijke autoritaire rol te gaan vervullen. Het protest is
gericht op de omverwerping van bestaande instituties door ze te verlaten of te negeren, vanuit de
overtuiging dat men in de nieuwe toestand verder komt met een vorm van zelforganisatie.15 Deze
vorm van protest, hoe radicaal die ook mag lijken, is voor Mouffe niet veel meer dan een soort
van heilsdenken; precies het soort denken waartegen zij zich verzet, omdat het geen recht doet aan
de continue strijddimensie die zij fundamenteel acht voor het menselijk samenleven. De bestaande
instituties volledig de rug toekeren is wat haar betreft geen optie.
Op vergelijkbare wijze ging het mis in de 60’s en 70’s, illustreert Mouffe (2013: 73). Toen
keerden grote groepen mensen zich tegen de kapitalistische en burgerlijke orde van hun tijd. Men
deed een serieuze poging tot een contra-hegemonisch offensief, maar liet vervolgens de deur op
een kier staan, waarop juist non-progressieve krachten hun grip verstevigden. Het verzet was niet
radicaal genoeg, oftewel niet grondig genoeg en met te weinig oog voor de uitwerkingen van het
politieke. We zagen immers, zoals beschreven in 4.1.3, dat onderdrukte of omvergeworpen
alternatieven altijd blijven doorwerken. Het hegemonische karakter van het politieke maakt dat
‘sedimented practices’, laagje voor laagje opgebouwd, altijd weer geactiveerd kunnen worden. In
de 60’s en 70’s wisten protestbewegingen een eerste moment te grijpen. Men bracht misstanden

Mouffe reageert hier op het model van Michael Hardt en Antonio Negri uit de trilogie Empire, Multitude en
Commonwealth, en de analyses van Paolo Virno in A Grammar of the Multitude. Een verdere verhandeling van hun ideeën
en de (post)operaïstische stroming gaat wat te ver voor mijn scriptie; zie hoofdstuk 4 uit Mouffes boek Agonistics voor
een kort overzicht.
15
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aan het licht en zette zich in voor de zoektocht naar authenticiteit en meer autonomie. Een tweede
moment bleef echter uit. Dat zou het moment moeten zijn waarop het bestaande discours en de
alledaagse praktijken opnieuw vervuld en vormgegeven worden om de beoogde verandering te
bestendigen. Zelfmanagement en authenticiteit werden wel opgepikt, maar dan in productieve zin
– precies tegen de idealen van het verzet in (2013: 88).
Mouffe formuleert een tegenvoorstel voor een strategie op basis van haar theorie van het
politieke als antagonisme. Het doel van een contra-hegemonische interventie is ‘to re-articulate a
given situation in a new configuration’ (2013: 79). In plaats van instituties de rug toe te keren, wil
zij die betrekken in de interventie. De radicaliteit die zij voorstaat zit hem in de poging om binnen,
buiten en door middel van bestaande instituties veranderingen tot stand te brengen. Het denken
in twee momenten is daarbij essentieel, zoals Mouffe liet zien in het voorbeeld van de 60’s-70’s.
In de contra-hegemonische interventie moet altijd sprake zijn van een eerste moment van
disarticulatie (dis-articulation) en een tweede moment van re-articulatie (re-articulation). Denk bij het
eerste aan ontleding, zoals het grammaticaal ontleden van een zin of tekst; het kijken naar de
structuur en afzonderlijke elementen die het maken tot wat het is. En denk bij het tweede aan
reformeren, in de zin van hervormen of opnieuw opstellen; de structuur op een aantal punten
wijzigen waardoor de zin of tekst net anders gaat lopen. Dit is de basis van haar discursieve
methode en een strategie van aaneenschakeling (engagement with, in plaats van withdrawal from).
Het tweede moment is cruciaal, stelt Mouffe (2013: 73, 93), maar wordt tot nu toe vaak
vergeten. Zonder het radicale vervolg dat in dat moment plaatsvindt komen we voor een
chaotische situatie te staan, waarin het oorspronkelijke protest gemakkelijk wordt vergeten.
‘Without any institutional relays, they will not be able to bring about any significant changes in the
structures of power.’ (2013: 77). De voorvechter van verandering zal zich op enig moment in die
arena moeten begeven.
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4.4.2 Een verstevigd inclusiviteitsideaal in de agonistische publieke ruimte
Wat Mouffe continu benoemt is dat de contra-hegemonische interventie niet ophoudt na de
protestmars. Het blijkt niet voldoende om bepaalde zaken aan het licht te brengen, of om, in het
kader van inclusiviteit, ‘de individuele verschillen te overstijgen’ en dan ‘samen’ te zijn. Mouffes
theorie van het politieke helpt om het inclusiviteitsideaal te denken in termen van contrast, conflict
en complexiteit. Inclusiviteit is in die zin een ideaal waar altijd voor gestreden zal moeten worden
en dat altijd gepaard zal gaan met exclusiviteit. Aan de andere kant werkt het wegdrukken van die
strijd of het hopen op een gedeelde consensus uiteindelijk averechts en kan het leiden tot erger.
Wat zouden Mouffes beschouwingen kunnen betekenen voor het denken over het
inclusiviteitsideaal zoals de stad Amsterdam dat hanteert? Het streven naar een inclusieve stad
Amsterdam moet op zoek naar het tweede moment: een structurele verankering in de fysieke,
gebouwde ruimte, alsook in de politieke en ambtelijke organisaties die gaan over de planning
daarvan.
‘A radical democratic politics calls for the articulation of different levels of struggle so as
to create a chain of equivalence among them’ (2013: 92). Kunst is, voor Mouffe, een van die levels
of struggle. Vanuit mijn onderzoek naar de inclusieve stad ben ik meer geïnteresseerd in de ruimte
die kunst vult, namelijk de publieke ruimte. Mouffe spreekt over de publieke ruimte als niet één
plek, maar een verscheidenheid aan ‘discursieve oppervlakten’ en plekken die altijd een zekere
mate van verdeeldheid hebben. Zij vecht het idee aan van de publieke ruimte als deliberatieve
sfeer. Haar standpunt is dat de publieke ruimte altijd hegemonisch gestructureerd is, en dus nooit
neutraal kan zijn. Die eigenschap maakt dat de agonistische publieke ruimte niet de plek is waar
gemikt wordt op consensus, verre daarvan. De publieke ruimte is de arena waar conflicterende
opvattingen tegenover elkaar kunnen komen te staan, zonder enige kans op ultieme verzoening.
De publieke ruimte in de stad kan in mijn optiek ook zo een ‘level of struggle’ zijn. Het is
de plek waar mensen samenleven, -wonen en -werken, zelfs als ze dat individueel doen.
Verondersteld dat gebouwde, fysieke plekken in een stad inderdaad te begrijpen zijn als niet-

37

neutraal, dan hebben zij een zekere lading; het geeft hen een sociaal, politiek en cultureel karakter.
En als zodanig kunnen zij gezien worden als instituties die een rol spelen in de consolidatie van
machtsverhoudingen en bij de bestendiging van systemen en processen van inclusie en exclusie
(World Bank, 2013: 12). Voor de inclusieve stad is de publieke ruimte een belangrijke plek. En
beredeneerd vanuit Mouffes strategie van aaneenschakeling is de creatie van een agonistische
publieke ruimte essentieel. Agonisme kan een handvat of uitgangspunt zijn in stedenbouw en
gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld als de verwerkelijking van een ‘vibrant public space’. Daar zijn
ook Sendra & Sennett (2020) van overtuigd, zo zal ik laten zien in het laatste hoofdstuk.
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5. Een agonistisch stadsontwerp
Hoe kunnen we het verstevigde inclusiviteitsideaal een plaats geven in de planningspraktijk van
stedenbouw en gebiedsontwikkeling? In dit vijfde en laatste hoofdstuk beschrijf ik aanknopingspunten voor het ontwerp van een agonistische stadsomgeving. Verondersteld dat er geen volledige
inclusiviteit of consensus kan bestaan en dat we ‘samen’ altijd te maken hebben met contrast,
conflict en complexiteit, zal de stedelijke omgeving ruimte moeten bieden aan precies die drie
dimensies.
Inclusiviteit is niet leuk of lief, en het streven naar inclusiviteit gaat gepaard met denken
over machtsverhoudingen, barrières en het doorbreken van die barrières. Pablo Sendra en Richard
Sennett tonen in hun boek Designing Disorder wat er op die punten zoal mogelijk is, van drukke
straten die gelegenheid bieden aan zowel deelname als anonimiteit, tot een zichtbare en tastbare
infrastructuur waarin stedelingen zich kunnen mengen. De auteurs richten zich op de institutionele
grondslagen en waarden die het stedelijk stelsel vormgeven – infrastructuur in de brede zin. Ze
bekritiseren de geslotenheid van hedendaagse stadsontwerpen en maken conflict tot de kernzaak
van een open systeem.
In hun plannen reiken Sendra & Sennett legio kanalen en instituties aan om oprispingen
in rivaliteitsvorm tot uiting te laten komen. Dat noemen zij de ‘open stad’. Hun werk lijkt een haast
letterlijke toepassing van Mouffes theorie. Het ontwerpen van wanorde correspondeert met het in
goede banen leiden van antagonisme. Infrastructuur wordt ‘a place for political action from which
imposed orders can be contested and other forms of conviviality can be proposed’ (2020: 56).
Naar Mouffes idee kan kritiek of ‘dis-articulation’ geen ‘act van verlating’ zijn. Het zou altijd hand
in hand moeten gaan met een proces van re-articulatie. Sendra & Sennett integreren eenzelfde
gedachte in hun boek: zij onderzoeken welke concrete machtsknopen – de knooppunten in de
infrastructuur – getransformeerd kunnen worden en hoe die vervolgens de condities scheppen
voor een nieuwe orde van de open stad. Tegelijkertijd beseffen zij dat die nieuwe orde niet in beton
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gegoten is. Centraal staat een beweging van ‘assembling’, ‘disassembling’ en ‘reassembling’, wat
eveneens herinneringen oproept aan Mouffes theorie, en meer specifiek haar discursieve methode.
‘The aim of a counter hegemonic intervention is … to re-articulate a given situation in a
new configuration’, schreef Mouffe. Dat is waar het om draait in hoofdstuk 5: een her-articulatie
van de stad als open stad. En tevens als een inclusieve(re) stad, in de zin dat zij een podium biedt
voor contrast, ruimte voor conflict, en legio instituties om te leren omgaan met complexiteit. Daar
zit de verwerkelijking van de negatief radicale inclusiviteit. Dat vormt de agonistische arena van
een stad als Amsterdam.

5.1 Het ontwerpen van wanorde
5.1.1 Streven naar een open systeem en wanorde als sleutelwoord
Richard Sennett publiceerde in 1970 het boek Uses of Disorder en legde daarmee de basis voor het
latere werk Designing Disorder (2020). Hij haalde destijds inspiratie uit het werk van Benjamin
Constant, die zich inzette voor een samenleving waarin mensen bewogen worden door ‘het
onverwachte’ (in Sendra & Sennett 2020: 8-15). Het onverwachte zet aan tot reflectie, was zijn
overtuiging. De grote stad, met al zijn diversiteit, brengt dagelijks vele verrassingen voort; kunnen
we daar iets mee, om als samenleving te groeien? In Constants ideale samenleving leert de mens
leven met ambiguïteit, contradictie en complexiteit. En bovenal leert de mens die drie in zijn
voordeel te gebruiken. Sennett pakte de uitdaging op en probeerde hem naar de tekentafel te
brengen. Kunnen gebouwen, straten en publieke plekken ontworpen worden om vaste gebruiken
enigszins op te schudden? Wat kan een kleine dosis wanorde betekenen voor de ontwikkeling van
het zelf in de stad, en de relatie met de vreemde ander?
‘Less self, more other’, werd een thema in het denken van Sennett (2020: 14). Maar al snel
ontdekte hij dat het gemeenschapswezen ook een keerzijde kan hebben, en dat de moraliteit
verstikkend kan zijn. Sennett gaat te rade bij de Franse schrijver en politiek denker Benjamin
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Constant, die de potentiele valkuil voorzag en daarom een diepere laag aanbracht in zijn ideale
samenleving. Constant beschreef de stad als een plek waar de mensen zowel geëngageerd als
gereserveerd moeten kunnen zijn: ‘mutually engaged and disengaged, a city of solitudes as well as
communities’ (2020: 14). In plaats van mensen in een gemeenschappelijke mal te duwen, zou juist
de stedelijke samenleving moeten kunnen omgaan met verschil en fluctuaties in gedrag.
‘The unbridgeable distances, the necessary silences, between people who differ should be
acknowledged and respected. That’s what makes civil society ‘civil’, and what a big, dense, diverse
city – unlike a nosy village – makes possible’ (2020: 15).
De denkstappen die Sennett in de korte reflectie beschrijft zijn vergelijkbaar met de
opbouw van mijn onderzoek: van een ijskoud individualisme en een roep om saamhorigheid naar
een kritiek op een verstikkend gemeenschapsdenken. Ook Sennett wil zich niet bij die kritiek
neerleggen en start daarom een zoektocht naar iets dat het midden houdt tussen een
bemoeizuchtige dorpsdynamiek en een eenzaam stadsleven. De urban experience zou de stadsmens
volgens hem moeten klaarstomen voor onverwachte situaties en ontmoetingen met anderen. In
plaats van een romantische opleving van ‘het buurtje’ zoekt hij een stadsbeeld dat beter is toegerust
op het leven in de 21e eeuw.16 Wanorde (disorder) is daarbij het sleutelwoord, uitgelegd als ‘the
contestation of imposed orders’ (2020: 40). Net als Mouffe betoogt Sennett (2020: 15) dat de stad
bestaat uit een complex geheel aan machtsnetwerken. Er is in zijn optiek geen ontkomen aan, en
dat is niet erg. De stad gedijt juist bij contrast, conflict en complexiteit, zolang het een open systeem
blijft.

Sennett streeft daarmee een wezenlijk andere stad na dan Jane Jacobs, die voor velen het toonbeeld is van verzet
tegen de grote machten in de stad en de vastgoedwereld. De kleine, intieme relaties tussen buurtbewoners die Jacobs
roemt, zijn in Sennetts optiek inspirerend, maar niet langer houdbaar als ideaal: ‘If we want urban development to be
open, we cannot counter these forces simply by saying ‘slow down’ or ‘wait’. Jacobs’s Burkian sense of time,
accompanied by her championing of small businesses, hasn’t much traction in the face of today’s political economy.’
(2020: 27)
16
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5.1.2 De paradox van ontworpen wanorde
Sennett & Sendra (2020: 34) definiëren de ‘open stad’ als een systeem dat het bestaan van conflict
en dissonantie erkent en als wezenlijk onderdeel van zijn ontwikkeling beschouwt. Met deze
definitie koppelen zij de vitaliteit van een stad aan de mate waarin deze ruimte biedt voor
onenigheid, initiatieven en tegeninitiatieven. Maar tegelijkertijd zetten zij zichzelf als ontwerper
buitenspel, want hoe ontwerp je wanorde, als het juist de act van ontwerpen is die orde en structuur
in de ruimte aanbrengt?
De ‘planner’ beschikt vandaag de dag over een heel arsenaal aan technologische
hulpmiddelen. Er zou meer voorhanden zijn dan ooit tevoren, en toch lukt het volgens Sendra &
Sennett (2020: 22) niet om de gewenste stad te bouwen. Zij wijten dat aan een buitensporige
bepaaldrang (overdetermination) die zowel de fysieke vorm van de stad als de sociale functies
daarbinnen vastlegt: ‘The technologies which make possible experimentation have been
subordinated to a regime of power which wants order and control; in the grip of rigid images and
precise delineations, the urban imagination has lost its vitality’ (2020: 23). De overbepaling van
functies reduceert de complexiteit van een plek en brengt de kans op onvoorziene activiteit en
onvoorspelbare situaties drastisch naar beneden. Met andere woorden, het park is om in te
wandelen, het kantoor om in te werken en de straat om van punt A naar B te bewegen. Maar het
park kan daarentegen ook een plek zijn om te sporten, of om les in te geven over de natuur en om
evenementen voor buurtbewoners te organiseren. Zo kan het kantoor tevens een plek zijn voor
conferenties, het kan horecagelegenheid bieden en buiten werktijden dienst doen als
repetitieruimte voor theater. Dit zijn wellicht wat banale voorbeelden, maar de conclusie van
Sendra & Sennett is duidelijk: ‘We need to loosen up the city’ (2020: 23).
Bouwwerken van beton, staal en glas zijn uiteraard moeilijk te vervormen en zullen altijd
bepaalde activiteiten in de hand werken en anderen uitsluiten. De paradox van ontworpen wanorde
kan volgens architect Pablo Sendra (2020: 55) echter omzeild worden door iets dieper te graven,
letterlijk. Hij neemt infrastructuur als uitgangspunt. In zijn brede interpretatie van de term passen
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alle materiële elementen van de stad en de publieke ruimte, waaronder vloeren, stelsels voor
waterafvoer, rioolpijpen en elektriciteitscircuits, maar ook het groen en de speelplaatsen in de stad
– kortom, alles wat voorwaarden schept en mogelijkheden biedt, past erin. Een stad die
functioneert als gesloten systeem is qua vorm en functie vooraf bepaald en daardoor moeilijk aan
te passen naar veranderende omstandigheden. Een stad die functioneert als open systeem is
daarentegen als een doorlopend en onstabiel evolutieproces; het verandert op basis van wat de
situatie ervan vraagt.

5.2 Assemblage-denken en conflict als kernzaak van het open systeem
Het inbeelden en ontwerpen van ‘de goede stad’ is volgens Sennett (2020: 23) sinds de Tweede
Wereldoorlog alleen maar lastiger geworden. Planners hebben eindeloos te maken met quota’s,
regelingen en basisnormen. Er moet een x-aantal vierkante meter groen in een plan aanwezig zijn,
en hetzelfde geld voor sport, bedrijvigheid, woningen en talloze andere zaken. Bovendien runt
men de stad als een bedrijf, zoals in de laatste decennia ook gebeurde in andere publieke domeinen
zoals de zorg: ‘information feedback loops and internal markets are meant to ensure that programs
do not “overcommit”, do not “suck resources into a black hole” … The limits of doing any one
thing really well are set by the fear of neglecting other tasks’ (2020: 25).
Het systeem sloot zich, in de woorden van Sennett (2020: 26), verder af als gevolg van een
nadruk op ‘context’ – een beleefd woord, maar met een krachtige uitwerking. De beklemtoning
van de omgeving zorgt voor een sfeer waarin alles wat ook maar enigszins afwijkt weggedrukt
wordt, om er zeker van te zijn dat niets eruit springt, aanstoot geeft of confronterend blijkt.
Sennetts constatering lijkt te wijzen op eenzelfde soort moralisme als het neoliberale uitvloeisel
waartegen Schinkel en Schinkel & Van Houdt (hoofdstuk 3.2) zich uitspreken. En net als de twee
sociologen is Sennett van mening dat de sociale tegenhanger van het gesloten systeem niet de vrije
markt kan zijn. Het marktdenken is namelijk gebaat bij een integratiebeleid, en wel van het type
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dat experimenten ontmoedigt. Dat gaat lijnrecht in tegen de wanorde die Sendra & Sennett
bepleiten op basis van de voordelen van experimentatie. Hun verlangde wanorde is een onstabiele
staat van zijn, maar wel een waarin tegenspraak geduld en zelfs aangemoedigd wordt. Het is
bovendien een staat van zijn waarin inclusiviteit meer voor de hand ligt dan integratie – twee
verwante maar fundamenteel andere dingen, zoals aangetoond in hoofdstuk 2 (figuur 1).
Om een voorstelling te maken van de gewenste experimentele ruimte doet Sendra
(2020: 56) een beroep op het zogenaamde Assemblage-denken. Dat is een conceptueel hulpmiddel
afkomstig uit een kritische stroming binnen de stedenbouwkunde en het wordt gebruikt om de
relaties en interacties in een stad te onderzoeken. De idee van assemblage stelt de stad voor als
symbiose, waarin verschillende elementen samenwerken om het te maken tot de urbane plaats die
zij is. Het betrekt daarin zowel de aanwezige mensen als de materiële objecten en vormen van
bestuur. Daarnaast is het in deze benadering belangrijk om naast ‘the actual’ ook ‘the possible’ te
bestuderen (2020: 57).
De accentuering van het mogelijke doet natuurlijk denken aan Mouffes theorie van radicale
negativiteit, waarin dat wat iets níet is minstens zo belangrijk is als wat het wel is. Het opent een
denken in mogelijkheden en stuurt weg van een denken in essenties of in termen van wat iets zou
moeten zijn. Tevens creëert het ruimte voor het (h)erkennen van hegemonische ordevorming en
de omverwerping daarvan. In minder bombastische termen opent het de mogelijkheid voor
experiment, en daar is het Sendra uiteindelijk om te doen.
In navolging van Sennetts wens van een vormende urban experience, waarin stedelingen
leren omgaan met verschil en onzekerheid, ontwikkelt Sendra de notie van een infrastructuur als
open systeem. De basis daarvoor is het concept van assemblage. Hij richt zich op de sociaalmateriële verbanden, oftewel hoe een bouwwerk mogelijkheden schept en afsluit voor sociale
activiteit. Infrastructuur, in brede zin, werkt als een gesloten systeem op het moment dat het geen
toevoegingen toestaat en niet beschikt over de capaciteit om zich aan te passen naar veranderende
omstandigheden. Om het systeem te openen hoeft niet het hele bouwwerk te worden gesloopt,
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gelooft Sendra.17 Hij stelt in plaats daarvan voor om te kijken naar kleine aanpassingen of
‘disrupties’.

‘The first step in the process of opening up infrastructure is a combination of reassembling
its components and introducing disruptions that trigger new relationships. “Reassembling”
is “the capacity of the urban designer to identify the still-latent emergent processes in the
public real mand to produce new and innovative ways of rearranging things so that these
processes can be strengthened, and new associations and possibilities take place”’
(McFarlane in Sendra & Sennett 2020: 64).

Infrastructuur is al te vaak een zwarte doos, waarin van alles gebeurt, maar wat voor de meeste
mensen onbegrijpelijk en van niet-alledaagse zorg is. Sendra wil die doos openen, zodat niet alleen
gespecialiseerde (nuts)bedrijven, maar ook burgers toegang kunnen hebben. Al is het maar een
aansluiting, of een beeld van hoe de lijnen lopen: ‘By attempting to “unblackbox” infrastructure
through architectural design, I am proposing a process that further explores how infrastructural
“disruptions” can bring negotiation, interaction and diverse kinds of engagement with the built
environment’ (2020: 66). Met de verstoring van infrastructuur bedoelt Sendra uiteraard niet dat hij
de werking van het elektriciteitsnet zal verhinderen of de riolering wil blokkeren. Het gaat hem
erom dat er elementen kunnen worden toegevoegd aan de bestaande netwerken, waardoor mensen
de systemen opmerken en eventueel met de infrastructuur aan de slag kunnen. Zijn streven is om
een collectieve bewustwording te initiëren.
‘My proposal is to think about ways of reassembling the infrastructure and introducing
new components that may bring greater collective awareness of how the city works’, schrijft Sendra
(2020: 66) – een voorstel dat bij Mouffe waarschijnlijk in goede aarde zou vallen, gezien het cruciale

Het voorkomen van sloopwerkzaamheden staat centraal in Sendras denken. Hij is zich er expliciet van bewust dat
de meeste stedelijke omgevingen en projecten geen ‘wit doek’ zijn. Veelal is er al iets in de ruimte aanwezig, of moet
er rekening gehouden worden met bestaande natuur. Het is daarom, in zijn ogen, minstens zo belangrijk om te werken
aan een strategie van ‘openen’ – dat wat een gesloten systeem was, omvormen naar een open systeem. Vaak heeft
sloop namelijk verstrekkende (sociale) gevolgen. Zie voor meer: Designing Disorder: 60, 77.
17
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element van engagement in haar discursieve methode. Het ombouwen van de publieke ruimte tot
open systeem begint voor hem bij een interventie in de ruimte. De initiële verstoring moet sociale
interactie teweegbrengen. Vertaald naar stadsontwerp betekent dat de creatie van een plek,
collectieve (of collectief toegankelijke) infrastructuur of een ander fysiek object, gericht op het
uitlokken van overleg, overeenstemming, collectief bewustzijn of conflict. Ten tweede impliceert
bouwen aan een open systeem dat er ontworpen moet worden op onzekerheid. Het gebouwde moet
als het ware ‘onaf’ gelaten worden, zodat er op een later moment aan toegevoegd of gesleuteld kan
worden, al naargelang de toekomstige situatie verlangt. In plaats van gefixeerde functies dient het
ontwerp van de fysieke elementen in de publieke ruimte te leunen op functionele capaciteiten
(2020: 103).

5.3 Inclusiviteit in de wanordelijke publieke ruimte
‘These initial disruptions can bring new interactions between people and infrastructure …
The first disruptions may cause some conflicts. These may include discussions on how to
use the resources; who can and cannot use the electricity; whether the resource is free or
has to be paid for in a certain way. These discussions over new elements of infrastructure
will help people to grow what Richard Sennett calls and “adult identity”, where people
learn to negotiate and face conflict, and social interaction increases.’ (Sendra & Sennett
2020: 66)

Sendra (2020: 103) gaat er niet vanuit dat zijn procesvoorstellen zonder slag of stoot worden
aangenomen. Het ontwerpen van onbestemdheid wakkert immers een angst voor controleverlies
aan, bij de lokale overheden alsook bij klanten, bewoners en ontwerpers zelf. Toch ziet Sendra een
kans van slagen. Allereerst omdat hij denkt in termen van interventies: kleinschalige projecten om
mee te beginnen en op door te ontwikkelen. Daarnaast staan participatie en co-creatie inmiddels
hoog op de agenda van gemeenten en publieke organisaties. Lange tijd ging die democratiseringsdiscussie over formele bestuurszaken, zoals de inrichting van het kiesstelsel. Wat Sendra & Sennett
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(2020: 35) laten zien is dat het zeker ook een zaak is van de fysieke, gebouwde stad en het
onderliggende ontwerp. ‘Today’s city, which is big, is filled with migrants and ethnic diversity, a
city in which people belong to many different communities at the same time – through their work,
families, consumption habits and leisure pursuits … Democratic space means creating a forum for
these strangers to interact’ (2020: 35). Zodra de stad als open systeem gaat functioneren wordt de
democratisering een fysieke, haast tastbare gewaarwording.
De rode lijn van democratisering die door alle beschreven plannen en initiatieven
heenloopt, maakt het betoog van Sendra & Sennett herkenbaar vanuit inclusiviteitsoogpunt. Met
de voorgestelde interventies willen de auteurs, bovenal, stedelingen uitlokken om zelf initiatief te
nemen. Zo komen zij in mijn optiek voorbij een plan van integratie of assimilatie. Het is geen
passieve uitnodiging om mee te doen, maar een actief scheppen van mogelijkheden voor acties en
reacties. Bouwen naar de wens van ‘gemarginaliseerden’ zal de stad niet inclusiever maken.18 Het
openen van de stad middels een wanordelijk ontwerp zou daarentegen zomaar eens de doorslag
kunnen geven.

Vgl. Goodin (hoofdstuk 3.1), die zegt dat inclusiviteit als antoniem van exclusiviteit ons nooit voorbij
marginalisering helpt.
18
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6. Conclusie
Kijk goed! Bewonder en verwonder, schrijft het Amsterdamse college van B en W. Amsterdam
kan de plek zijn waar steenrijk en straatarm samen op de pont staan, het samenspel van
tegenstellingen en een bonte verzameling van mensen, groepen en culturen.
Maar als we in Amsterdam willen zorgen dat de mensen zichzelf kunnen zijn en een plek
hebben in onze stad, dan zullen we daar ruimte voor moeten (blijven) maken. De inclusieve stad
ontstaat niet door samen de verschillen te overstijgen of door te tappen uit ‘een grote synergetische
kracht’. Dat is te idealistisch en het werkt moralisme in de hand. Er sluipt op die manier een
voorwaarde van actieve deelname in de samenleving en dat is onwenselijk in een stadsleven waarin
velen gesteld zijn op hun anonimiteit.
In dit onderzoek heb ik verklaard dat we inclusiviteit in de stad conceptueel niet los kunnen
zien van contrast, conflict en complexiteit. Inclusiviteit is iets anders dan differentiatie, integratie
of assimilatie. Het is een streven dat de groep in kwestie wezenlijk verandert, omdat ‘toetreders’
hun eigenheid mogen behouden en mogelijk confronterende overtuigingen met zich meebrengen,
maar bovenal om het simpele maar onvermijdelijke (theoretische) feit dat ‘wij’ niet hetzelfde blijft
zodra ‘zij’ erbij komen. Inclusiviteit is een actief begrip, in de zin dat er een proceskant aan zit. Er
zal vanuit het inclusiviteitsoogpunt altijd iets te verbeteren zijn, want de ultieme consensus bestaat
niet; zonder ‘zij’ kan er geen ‘wij’ zijn. Daar komt nog bij dat, om het werkelijk inclusief te maken,
mensen moeten kunnen kiezen om er niet aan mee te doen – inclusiviteit opdringen is immers niet
inclusief. Ondanks deze uitdagingen ben ik ervan overtuigd dat we het streven naar een inclusievere
stad niet overboord hoeven te gooien.
Geleid door de theorieën van Chantal Mouffe liet ik zien dat het inclusiviteitsideaal ‘harder’
te maken is door het uit te leggen in termen van contrast, conflict en complexiteit. Met een
agonistische publieke ruimte is het latente idealisme en moralisme in te dammen. Dat is in mijn
optiek niet alleen een theoretische oplossing; het biedt ook praktische handvatten voor het
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ontwerp van de stad. Ter illustratie bracht ik het werk van Pablo Sendra & Richard Sennett naar
voren. Hun plannen scheppen voorwaarden en bieden mogelijkheden voor initiatieven en tegeninitiatieven, opdat de dominante (burger)orde steeds weer uitgedaagd kan worden zodra die is
gevestigd. Het heil van inclusiviteit ligt volgens mij niet in één sterke gemeenschapszin, maar in de
veelzijdigheid van een complexe stedelijke samenleving; laten wij daarom vooral wanorde
ontwerpen, in plaats van samen de verschillen overstijgen.

Tot slot
Critici van het inclusiviteitsideaal zouden op basis van mijn onderzoek kunnen inbrengen dat een
werkelijk inclusief systeem ‘alle geluiden moet horen’, en dat daarmee al snel het einde zoek zal
zijn. Hoe valt er met iedereen rekening te houden, bijvoorbeeld, en wat te doen met extremistische
invloeden? Ik zou zeggen dat een waar inclusief systeem inderdaad alle geluiden moet horen, maar
niet overal naar hoeft te luisteren. Er kan geen volledige inclusie bestaan, zoals duidelijk werd bij
Goodin en Mouffe (en zo zou tevens mijn antwoord op de eerste vraag luidden). Het is belangrijk
om steeds de politieke dimensie in het oog te houden. Wat dat betreft is het interessant dat zij
radicaliteit niet ziet als totale verwerping van bestaande instituties. Ook het inclusief streven is een
politieke beweging en wellicht zelfs een eerste stap naar een hegemonie. In de vorm die ik voorstel
is het een ideaal van waaruit bestaande instituties niet verworpen maar betrokken worden. Op die
manier zijn er bepaalde grenzen te trekken, bijvoorbeeld in het geval dat extremisme de basis van
het open systeem dreigt aan te tasten. Belangrijk is wel, om het inclusief te houden, dat het trekken
van de grens altijd als politieke aangelegenheid gezien wordt en men daarom absoluut moet
openstaan voor tegenspraak en herdefiniëring. Dat is dan ook een kernpunt van het open systeem
waar ik uiteindelijk voor pleit, en waaruit de praktische toepassing volgt – overigens is het pleidooi
voor meerdere, kleinschalige interventies om de stad te openen, als het ware om de biodiversiteit

49

te vergroten en zodoende het hele ecosysteem minder vatbaar te maken voor volledige
verwoesting.
Een ander punt van kritiek zou de mate van wishful thinking kunnen zijn in het betoog voor
een open systeem. Zelfs met hun erkenning voor contrast en conflict lijken Sendra & Sennett er
bijvoorbeeld vanuit te gaan dat alles uiteindelijk goed komt. Het doet op een aantal punten denken
aan wat in sociaalwetenschappelijke kringen ook wel de contacthypothese wordt genoemd. Dat
betekent zoiets als: zodra verschillende mensen meer samen optrekken, nemen de wederzijdse
vooroordelen af en zal de samenwerking beter verlopen. Door de kleinschaligheid van de
voorgestelde interventies komen Sendra & Sennett hier waarschijnlijk wel mee weg. Het gaat
bijvoorbeeld over samen energie opwekken, in een vorm die vergelijkbaar is met de Vereniging
Van Eigenaren (VVE) zoals we die in Nederland kennen. Dat is een situatie waarin iemand zich
eventueel nog afzijdig kan houden. De vraag is wat er gebeurt als de belangen groter worden, als
de interventie stad- of wijkomvattend is. En wat als sommige mensen meer tijd te besteden hebben
aan deze mooie initiatieven, en anderen buiten de boot vallen omdat de financiële of persoonlijke
situatie het niet toelaat? Ook hier zou ik weer wijzen op het belang van instituties; het openen van
de stad betekent niet dat familie, vrienden of gemeente- en overheidssteun overbodig worden.
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Kort over het werk op de voorpagina
Espen Tierolff is een aanstormend talent in de Europese kunstwereld. Na een bescheiden periode bij het
Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum besloot Tierolff dat zijn vaardigheden niet enkel meer zouden
toebehoren aan de computers op aarde en de astronauten in de ruimte. Een succesvolle vuurdoop in de
woestijn bij Los Angeles maakte dat de creatieve uitbarstingen simpelweg onhoudbaar werden. De rest is
geschiedenis.
Vanuit een studio in Berlijn brengt Tierolff nu de dagelijkse indrukken van de straat naar het canvas. De
meest onbeduidende artefacten weet de jonge artiest tot leven te wekken, gebruikmakend van een breed
palet aan algoritmen. Prullenbakken krijgen een nieuwe betekenis, de lavalamp uit de 70's heeft een 21eeeuwse opvolger en de stoeptegels met kauwgom erop spatten in schreeuwende kleuren van het scherm.
Speciaal voor de gelegenheid heeft Tierolff zijn hart nog eens opengesteld voor het oude vertrouwde
Amsterdam. De oplettende kijker ziet in het werk, getiteld 'Dit is geen Friesland', het karakteristieke
Amsterdammertje. Elementen van Haven-Stad en het dorpse vormen het centrale deel. Daarnaast is er een
ode gebracht aan de rauwe randjes van de stad, Ruigoord in dit geval, en toont Tierolff de protestdimensie
van het hegemonische middels de witte figuren onderaan.
Alles komt samen in dit werk. Espen, bedankt!
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