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Kritiekpunten met betrekking tot een onbelemmerde toegang 
van lageropgeleiden tot de (politieke) publieke sfeer 

Johannes ten Hoor 

 
De publieke sfeer, zoals Jürgen Habermas deze omschrijft, is de ruimte waar individuele burgers hun 
behoeften, wensen en belangen tot uitdrukking brengen om deze vervolgens in te passen in een 
rationele consensus betreffende het algemeen belang van een samenleving. In een democratische 
samenleving kunnen burgers op deze wijze publieke autonomie verkrijgen en medewetgever 
worden. Daartoe zijn zij wel gebonden aan het rationele discours van de (politieke) publieke sfeer.1 
De hoge eisen die dit stelt aan de competenties van de participanten werpt echter de vraag op of de 
publieke sfeer daadwerkelijk voor alle burgers zonder enige belemmering toegankelijk is. 
 In dit essay zal ik beargumenteren dat de publieke sfeer niet onbelemmerd toegankelijk is 
voor lageropgeleiden, en dat oplossingen alleen aanvaardbaar zijn als we Habermas’ vertrouwen in 
het rationele vermogen van de mens delen. Allereerst zal ik een beknopte beschrijving geven van 
Habermas’ concept van de publieke sfeer. Vervolgens zal ik aantonen dat de capaciteiten de vereist 
zijn voor deelname aan het publieke debat een belemmering vormen voor lageropgeleiden. Daaruit 
volgt dat we voor deze klasse genoegen moeten nemen met een discours waar belangenbehartigers 
de laagopgeleide klasse vertegenwoordigen. Deze oplossing is echter alleen acceptabel voor degenen 
die Habermas’ optimisme aangaande het rationele vermogen van mensen delen. 
 
De publieke sfeer kent zijn oorsprong volgens Jürgen Habermas in het Vroegmoderne Europa, 
ontstaan als tegenwicht van de macht van de absolutistische vorsten van die tijd.2 Jürgen Habermas 
beschrijft de publieke sfeer als “a realm of our social life in which something approaching public 
opinion can be formed.”3 De eerste kenmerken van deze publieke sfeer waren openbaarheid van het 
functioneren van de staat en vrije informatievoorzieningen, waardoor de burgers in een kritisch 
debat tot een publieke opinie konden komen. Deze sfeer van ‘inzicht in de staat’ ontwikkelt zich door 
je jaren heen tot een domein waarin zaken die men als algemeen belang beschouwt naar het domein 
van de staat gebracht worden om op die wijze het overheidsbeleid te beïnvloeden. In dat laatste 
geval, dus wanneer zaken van het algemeen belang te maken hebben met het handelen van de staat, 
spreken we van het politieke publieke domein.4 
 De publieke sfeer moet, volgens Habermas, zonder restricties voor alle burgers toegankelijk 
zijn. Dit maakt het voor iedere individuele burger mogelijk zijn behoeften, wensen en belangen op 
adequate wijze uitdrukken. In het publieke debat worden deze individuele behoeften, wensen en 
belangen afgewogen, teneinde een rationele consensus te bereiken aangaande het algemeen belang. 
Op deze wijze kunnen de burgers van een samenleving als publiek lichaam opereren. Binnen een 
democratische samenleving wordt op deze wijze publieke autonomie mogelijk gemaakt.5 
 Publieke autonomie wordt gewaarborgd door het recht op communicatie en participatie, als 
uitdrukkingen van het principe van ‘volkssoevereiniteit’. Deze politieke autonomie uit zich in een 
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zelforganiserende gemeenschap die zichzelf wetten oplegt middels de soevereine wil van het volk. 
Deze wil wordt gevormd middels discursieve interactie tussen burgers in de publieke sfeer. De 
interne relatie tussen wet en democratie moet volgens Habermas dan ook begrepen worden vanuit 
een discourstheoretisch standpunt: “a regulation may claim legitimacy only if all those possibly 
affected by it could consent to it after participating in rational discourses.”6 
 Habermas gaat uit van ideale omstandigheden voor dit rationele discours: ongelimiteerde 
tijd, onbelemmerde toegang tot het publieke domein en gelijkheid van betekenissen. Dit vereist van 
de participanten de capaciteit om behoeften, wensen en belangen waar te nemen en uit te drukken 
en daarnaast ook de competentie van ‘behoefte-interpretatie’.7 De ideale omstandigheden van de 
(politieke) publieke sfeer en de voorwaarden voor een rationeel discours benaderen hiermee 
utopische proporties. Wanneer dergelijke capaciteiten verwacht worden van burgers is het de vraag 
of zij ook aan die verwachtingen kunnen voldoen. In sommige gevallen is er duidelijk sprake van 
incompetentie, bijvoorbeeld bij comateuze patiënten en kinderen. Het is echter interessanter om te 
kijken naar groepen die met uitsluiting bedreigd worden. Juist dat geeft ons inzicht in de mogelijke 
gevolgen van de hoge eisen die gesteld worden aan competente participanten. Vandaar mijn focus 
op de onbelemmerde toegang van lageropgeleiden tot de publieke sfeer. 
 
Habermas zal de laatste zijn om te ontkennen dat er een spanningsveld bestaat tussen de 
geïdealiseerde omstandigheden van zowel de publieke sfeer als het discoursprincipe, en de 
weerbarstige praktijk. Aangaande de publieke sfeer geeft Habermas zelf al aan dat deze in de 
‘massademocratie van de moderne welvaartsstaat’ voor grote uitdagingen staat. Het algemeen 
belang is uiteengevallen in een keur aan private belangen, en regelmatig staan belangengroepen 
regelrecht tegenover elkaar.8 Het vereist een scherp onderscheidingsvermogen en gedegen kennis en 
inzicht in bijvoorbeeld het functioneren van de economie en de zorg, om uiteindelijk te kunnen 
bepalen welke maatregelen het algemeen belang dienen en daar mee in te stemmen na participatie 
in een rationeel discours. 
 Maatregelen die genomen moeten worden binnen een samenleving hebben onvermijdelijk 
ook betrekking op de lageropgeleide klasse van de samenleving (personen wier hoogst voltooide 
opleiding basisonderwijs, vmbo of lager beroepsonderwijs is), van wie we dus complexe intellectuele 
capaciteiten eisen. Wanneer lageropgeleiden niet over de capaciteiten beschikken om te participeren 
in een rationeel discours aangaande complexe maatregelen, en redelijkerwijs dus ook niet met deze 
maatregelen kunnen instemmen, staat de legitimiteit van het besluitvormingsproces op het spel, 
evenals de private en publieke autonomie van deze burgers. Het feit dat de politieke participatie en 
het vertrouwen in overheid, volksvertegenwoordiging en rechterlijke macht, onder lageropgeleiden 
(en daarmee in veel gevallen ook de in economisch opzicht minder bedeelde bevolkingslaag) 
aanzienlijk lager is dan onder hoogopgeleiden, toont aan dat we hier te maken hebben met een reëel 
probleem.9 

                                                           
6
 Habermas, “On the Internal Relation,” 258-259. Dit discoursprincipe geldt voor alle vormen van praktisch 

discours: James Bohman and William Rehg, "Jürgen Habermas," in The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Winter 2011 Edition), ed. Edward N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/habermas/ 
(geraadpleegd op 6 november 2012), 3.2. 
7
 Joel Anderson, “Competent Need-Interpretation and Discourse Ethics,” in Pluralism and the Pragmatic Turn: 

The Transformation of Critical Theory, ed. James Bohman and Bill Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 2001), 193-
224, 193. 
8
 Habermas, “The Public Sphere,” 55. In een essay in De Groene Amsterdammer betoogt Albert Jan Kruiter dat 

de opportunistische kiezer de democratie bedreigt. De burger is volgens Kruiter niet in staat het eigen belang 
te overstijgen en te kiezen voor een – vanuit het individuele standpunt gezien – suboptimaal algemeen belang: 
Albert Jan Kruiter, “De kiezer is een opportunistische draaikont,” De Groene Amsterdammer 136.40 (2012), 24-
29.  
9
 Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandse samenleving 2010 (Den Haag: Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2010), 175-184, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4356E489-ED7D-463C-BA4B-
5FA090670696/0/2010a314pub.pdf (geraadpleegd op 5 november 2012). 

http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/habermas/
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4356E489-ED7D-463C-BA4B-5FA090670696/0/2010a314pub.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4356E489-ED7D-463C-BA4B-5FA090670696/0/2010a314pub.pdf


J. ten Hoor – De onbelemmerde toegang van de publieke sfeer 

3 
 

 Dat niet alle sociaal-maatschappelijke groepen evenredig vertegenwoordigd zijn in het 
publieke domein is een probleem dat speelt sinds het ontstaan daarvan. Nancy Fraser noemt als 
voorbeeld de exclusie van vrouwen in negentiende-eeuws Noord-Amerika, die niet of 
ternauwernood inspraak hadden. De publieke sfeer was een door mannen gedomineerde sociale 
ruimte. Op deze wijze vormt een ‘need-interpretive discourse’ en privilege voor de sociale klasse met 
de beste toegang tot sociaal culturele middelen van interpretatie en communicatie.10 Hoewel de 
positie van lageropgeleiden vandaag de dag een minder duidelijke belemmering laat zien, zijn er 
alsnog historisch gevormde maatschappelijke structuren die de participatie van lageropgeleiden 
bemoeilijken. Het publieke debat wordt, met name in de media, hoofdzakelijk gevoerd door de 
intellectuele klasse van de maatschappij. Van de deelnemers aan het publieke debat wordt een 
bepaalde mate van kennis en intellectuele capaciteit gevraagd waar niet iedere burger aan kan 
beantwoorden, en werkt behoefte-interpretatie in deze situatie als privilege voor hoogopgeleide 
burgers.  
 In reactie op deze kritiek dat een ‘need-interpretive discours’ een privilege vormt voor 
degenen met de beste toegang tot de ‘sociaal-culturele middelen van interpretatie en 
communicatie’, stelt Joel Anderson dat men hier de fout maakt door te denken vanuit bepaalde 
vooronderstellingen als toegangseisen. “Unless everyone affected is competent to participate, 
conditions for discourse are not met, and no parties to any actual agreement reached under those 
circumstances can legitimately think of themselves as knowing what is right.”11 Er kan dus geen 
enkele sprake van uitsluiting zijn wil een discourse als legitiem gelden.12 
 Volgens Anderson moeten we in situaties waarin sprake is van een de facto ongelijke 
verdeling van competenties genoegen nemen met ‘advocatory deliberations’.13 Sociale groepen met 
minder competenties hebben in dat geval ‘belangenbehartigers’ die opkomen voor de rechten en 
behoeften van deze achtergestelde groepen. Dit stelt ons voor de vraag wie deze 
belangenbehartigers zijn en tot op welke hoogte we op deze manier tegemoet komen aan de ideale 
omstandigheden van de publieke sfeer. Ik zal hier achtereenvolgens kort aangeven wat hierin de 
verantwoordelijkheid is van iedere participant binnen de politieke publieke sfeer, en in het bijzonder 
die van de volksvertegenwoordiging. 
 Allereerst is het de taak van iedere burger om in het publieke debat oog te hebben voor het 
algemene belang. Dat houdt in dat men niet vanuit individueel perspectief, maar vanuit 
deelnemersperspectief deelneemt aan het publieke debat.14 Vanuit dit deelnemersperspectief bezien 
moet iedere participant in het vormen van de publieke opinie zich oriënteren op het algemeen 
belang, en daarin dus ook oog hebben voor de belangen van sociaal-maatschappelijke groepen waar 
hij zelf niet toe behoort. Als Habermas spreekt over de democratische inrichting van het 
rechtssysteem stelt hij, vanuit het idee dat een ieder op wie het recht betrekking heeft zich ook als 
auteur ervan moet kunnen beschouwen, dat de kern van democratisch staatsburgerschap een 
rationeel-solidaire wilsvorming is – een houding die slechts verlangd kan worden, en niet verplicht.15 
 In een representatieve democratie kunnen we verwachten dat, naast de 
belangenbehartigende taak die iedere burger heeft, deze taak in het bijzonder is opgelegd aan de 
volksvertegenwoordigers. In het politieke debat voorafgaand aan de besluitvorming dienen zij de 
rechten en behoeften van alle burgers die deel uitmaken van de democratie in overweging te nemen 
en tegen elkaar af te wegen, om er zeker van te zijn dat de definitieve besluiten het algemeen belang 
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dienen. De volksvertegenwoordigers dienen dit ook op adequate wijze te verantwoorden tegenover 
de burgers, zodat de politieke besluitvorming voor alle betrokkenen inzichtelijk is en openstaat voor 
kritisch debat. Wanneer bepaalde groepen in de samenleving zich niet vertegenwoordigd weten of 
geen vertrouwen hebben in de volksvertegenwoordiging, dan zullen volksvertegenwoordigers dat 
uiterst serieus moeten nemen en zien te voorkomen dat de legitimiteit van de democratische 
besluitvorming in het geding komt. 
 Toch schuilt in deze ‘belangenbehartigersvariant’ van de publieke sfeer ook een gevaar, wat 
Nancy Fraser aanduidt als ‘subjectivering’: “the ways in which various discourses position the people 
to whom they are addressed as specific sorts of subjects endowed with specific sorts of capacities for 
action.”16 Wanneer de hoogopgeleide klasse van een samenleving zichzelf opwerkt als pleitbezorger 
voor de laagopgeleide klasse bevestigt dat het ontbreken van competenties van het laagopgeleide 
deel van de bevolking, waardoor deze zich nog meer uitgesloten zullen voelen van de publieke sfeer. 
 We zouden in dit geval kunnen stellen dat de lageropgeleide klasse in dit geval vast zit in een 
onterecht wantrouwen jegens de hoogopgeleide klasse en dat hun idee van uitsluiting slechts berust 
op een illusie. Dit zouden we vervolgens kunnen toeschrijven aan de mindere mate van capaciteiten 
van deze klasse om deel te nemen aan een rationeel debat. Als we echter vanuit dit perspectief de 
positie van laagopgeleiden beschouwen, ligt voor de hoogopgeleide burgers de illusie op de loer dat 
zij degenen zijn die in een rationeel discours beter zouden kunnen bepalen wat het goede is voor de 
samenleving dan dat laagopgeleiden dit zouden kunnen. Op deze wijze worden daadwerkelijk 
buitensluitende structuren gevormd en zijn we juist verder bij de oplossing vandaan. 
 Men zou nog het idee kunnen opperen om er voor te zorgen dat ook lageropgeleiden 
onbelemmerd deel kunnen nemen aan het rationele debat middels een communistisch aandoende 
vorm van ‘volksverheffing’, waarbij met intensief maatschappelijk onderwijs getracht wordt de 
capaciteiten van lageropgeleiden gelijk te trekken met die van hoogopgeleiden. Dit idee is echter op 
geen enkele wijze te combineren met de theorie van Habermas. Want wanneer we ervan uitgaan dat 
lageropgeleiden in mindere mate in staat zijn om na participatie in een rationeel discours in te 
stemmen met politieke maatregelen, kunnen we dus ook nooit op legitieme wijze vaststellen dat 
deze methode het goede voor de samenleving inhoudt. 
 
Waar volledige inclusie van lageropgeleiden onmogelijk blijkt te zijn, is een vorm van 
belangenbehartiging onvermijdelijk. In een streven naar een situatie die het beste beantwoordt aan 
de condities van de ideale publieke sfeer, zullen we altijd kritisch bij onszelf te rade moeten gaan of 
we in onze bijdrage aan het publieke debat daadwerkelijk het deelnemersperspectief in acht nemen 
en geen enkele groep buitensluiten. De kritiek van de lageropgeleide klasse dat hun belangen niet op 
adequate wijze worden vertegenwoordigd, mag nooit op voorhand worden afgewezen als illusionair, 
maar verdient altijd kritische toetsing. Slechts dan bestaat de mogelijkheid dat een “veelstemmig 
protest van degenen die ongelijk behandeld, minder bedeeld of geminacht zijn,”17 een proces van 
zelfcorrectie in gang kan zetten, en daarmee een stap dichterbij de ideale conditie van de publieke 
sfeer komt. 
 Voor deze vorm van belangenbehartiging en zelfkritiek geldt echter dat we, evenals 
Habermas, een uiterst optimistische verwachting moeten koesteren van het rationele vermogen van 
de mens. We gaan er dan van uit dat we op adequate wijze in staat zijn de behoeften van andere te 
interpreteren, deze behoeftes op gelijkwaardige wijze mee kunnen nemen in een rationeel discours, 
en de uitkomst op begrijpelijke wijze kunnen verantwoorden tegenover degenen wiens belangen we 
behartigen. Alleen als we er van uitgaan dat belangenbehartigers hiertoe in staat zijn, kunnen we 
genoegen nemen met deze weg naar een rationele consensus aangaande het algemeen belang. 
 Toegegeven, een nauwgezette analyse van de theorie van Jürgen Habermas brengt haar 
opvallend dynamische karakter in beeld. Ondanks het feit dat Habermas uitgaat van geïdealiseerde 
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omstandigheden en het in zekere zin utopische karakter van de politieke publieke sfeer, is hij zich 
ook zeer bewust van weerbarstigheid van de praktijk en de uitdagingen die de publieke sfeer en het 
daaraan verbonden praktische discours het hoofd moet bieden. Echter, ook het zelfkritische karakter 
dat de ideeën van Habermas kenmerkt, getuigt van een optimistisch en onvoorwaardelijk 
vertrouwen in het rationele vermogen van mensen. In het hier uiteengezette debat aangaande de 
onbelemmerde toegang tot de publieke sfeer is echter gebleken dat dit vertrouwen in de menselijke 
rationaliteit niet geheel probleemloos is. 
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