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Horizontalisten menen dat de overheid haar aloude hang naar regie en controle moet loslaten. Wat verticalisten 
als Frank Ankersmit willen, is jaren-’50 politiek: een van bovenaf overgestructureerde maatschappij. Het is de 
bekende methode van radicale democraten: elke hang naar verticaliteit en/of hiërarchie wegzetten als archaïsch 
en paternalistisch.  
 De kritiek op Ankersmit is evenwel onterecht en zijn opponenten bewijzen slechts zijn gelijk. Hun pleidooi 
leidt tot de maatschappelijke onvrijheid en continue machtsstrijd die we al zo lang in vele organisaties ervaren. 
Ankersmit zit met zijn pleidooi voor verticalisering op het goede spoor en daarom is het zaak dieper op zijn 
analyse in te gaan. Dat doe ik met een pleidooi voor een ander begrip van politiek: politiek als jurisdictie. 
 Horizontalisten maken de fout politiek op één lijn met de samenleving te zetten. Zij beschouwen politiek 
als een activiteit om wensen van de burger in kaart te brengen en daarop het politieke produkt te baseren. Dit 
noem ik politiek als wilsvorming waarbij de centrale discussie is hoe de politiek met de wil van de burger moet 
omgaan. Het morele uitgangspunt is horizontalisering: hoe dichter de politiek de wensen van de burger benadert, 
hoe beter. Immers: democratie betekent heerschappij der burgers. Het ideaal is derhalve publieke wilsvorming.  
 Maar politiek is niet één groot nationaal debat over hoe we moeten leven. Laat dat debat alsjeblieft aan de 
burgers onderling over! De kunst van het politieke is begrenzen: de overheid moet principieel worden 
onderscheiden van de maatschappij en als zodanig worden gelegitimeerd. Zij heeft de bevoegdheid 
maatschappelijke wilsvorming te structureren en te bewaken, maar níet inhoudelijk voor te schrijven. Dat is 
politiek als jurisdictie. Het publieke debat [over politiek, GD] moet gaan over de aard, het doel en de reikwijdte 
van de bevoegdheid van de overheid maatschappelijke wilsvorming te structureren en te organiseren. 
 Paul Frissen verwijst in zijn pleidooi voor horizontalisering naar de complexiteit van de samenleving. 
Gelieve echter niet te vergeten dat die complexiteit vooral een gevolg van horizontalisering is geweest: het is zo 
onoverzichtelijk geworden omdat de overheid de grenzen van de democratiserende samenleving losliet. 
Wetgeving werd telkens aangepast, zogenaamd om maatschappelijke ontwikkelingen te faciliteren, maar met als 
resultaat het onoverzichtelijke labyrint waar Ankersmit van huivert. 
  Horizontalisering heeft dan ook niet geleid tot maatschappelijke vrijheid, maar tot de extreme detaillering 
waartegen Van Beek en Rouw ageren in hun artikel. Niettemin zeggen ze ijskoud dat het een “doelbewuste 
strategie” moet zijn “dat agenten, docenten, verplegers, artsen, vuilophalers en al die andere professionals in de 
(semi)publieke sector worden gemotiveerd tot grotere prestaties”. Zij beschuldigen Ankersmit ervan burgers als 
marionetten aan te willen sturen, maar maken zich er zelf schuldig aan.  
 Dit is precies Ankersmit’s bezwaar tegen de huidige politiek: het concept van democratie wordt veel te 
direct geïnterpreteerd met als gevolg dat het doel van democratie, burgerlijke vrijheid, verloren gaat. 
Horizontalisering is gestuurde democratisering, beleid “waarvan een constante druk uitgaat om […] werk beter 
te doen”. (Van Beek, Rouw) Mijn inziens zou de burger hierop moeten antwoorden: “Dat bepaal ik zelf wel. Wie 
is de overheid, of haar semi-publieke lakeien om mij te vertellen dat ik beter mijn best moet doen?” Politiek als 
wilsvorming is de dood in de pot, want politiseert burgerlijk gedrag. Politiek gaat over het bewaken van private 
vrijheid, niet om prestaties te politiseren. Presteren doet de burger in een goed gestructureerde en hiërarchisch 
georganiseerde samenleving. Dan ervaart de burger de vrijheid zijn geluk te bevorderen en wil te vormen. Dan 
heeft hij het gevoel van een eigen verantwoordelijkheid zonder dat er steeds over de schouder mee wordt 
gekeken. 
 Het probleem waarmee we kampen is de volstrekste verkleving van overheid en samenleving. De overheid 
staart zich blind op cohesie en integratie, terwijl dit juist processen van wilsvorming zijn die de overheid niet 
inhoudelijk kan sturen. In plaats van politiek als wilsvorming stel ik daarom voor: politiek als jurisdictie. 
Wilsvorming is privaat en pluriform en moet in vrijheid plaatsvinden. Wanneer de politiek deze vrijheid centraal 
stelt dan zal bij de burger vanzelf de bereidheid groeien de grenzen te accepteren die de overheid als publieke 
macht moet trekken. 
 


