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LI Inleiding 

Je treft ze steeds vaker: mensen die zich bij de invulling van 

hun werk en leven laten leiden door ideële motieven. Meer 

menselijkheid, een vrij bestaan, een betere wereld. Ze waren 

misschien enige tijd wat afwezig, in de verdediging en/of 

vergeten, overschreeuwd wellicht door beurskoersen, groeicij-

fers en de nieuwe zakelijkheid. Maar indachtig de golfbeweging 

in ontwikkeling en tijd steekt het idealisme de kop weer op als 

voorbode van een nieuw tijdperk. 

Het fraaie van de hedendaagse idealisten is dat je ze overal 

tegenkomt. Waren de wereldverbeteraars van de jaren zestig 

nog voornamelijk linksgeoriënteerde activisten, op dit moment 

komen ze naar voren in alle geledingen van de samenleving: 

van organisatieadviesbureaus, tv-stations en politie tot de hoog-

ste kringen van overheid en bedrijfsleven. En vergeet daarbij de 

idealistische kleine uitgever niet, de vrijwilliger in het verzor-

gingshuis, de biologische boer, de leraar van 'die verschrikke-

lijke klas' mavo 4c, de gabbers  against racism,  de activist uit de 

jaren zeventig die nu managementtrainingen geeft, en al die 

andere idealisten. 

Het hedendaagse idealisme beslaat een divers gezelschap 

van individuen die elkaar vinden in een aantal gemeenschap-

pelijke opvattingen en kenmerken. Ze: 

- knappen het liefst hun eigen zaakjes op; 

- vinden een zinvolle invulling van werk en maatschappelijke 

activiteit belangrijker dan geldelijk gewin; 

- verkiezen persoonlijk geluk, partner, kinderen en vrienden 

boven een snelle carrière; 

- zoeken zingeving en betekenis in leven, lot en relatie; 
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- vinden dat het onderhand wel genoeg is met die economische 

groei en drukte; 

- willen een rechtvaardige wereld en willen leven in harmonie 

met anderen en de natuur; 

- zijn optimistisch gestemd en zien kansen voor innovatie en 

ontwikkeling; 

- overstijgen de oude politieke stromingen van rechts, links of 

midden en richten zich meer op een beweging die zich het 

best laat vangen in het begrip 'Vooruit': 

De laatste jaren verschijnen er boeken met titels als: Het 

einde van de geschiedenis en de laatste mens. Sommige opin-

ion-leaders vragen zich zelfs af of de twintigste eeuw wel zin 

heeft gehad. Maar idealisten denken dan toch dat de mens juist 

door schade en schande leert. Groei en ontwikkeling voltrekken 

zich immers hoogstzelden in een rechte opgaande lijn. 

Idealisten in deze tijd gaan niet bil de pakken neerzitten. 

De maakbaarheid van de maatschappij wordt niet overgelaten 

aan de overheid, het bedrijfsleven of de anonieme krachten van 

de 'vrije' markt. 

77TITUf M, 

Om verdere idealistische activiteit te stimuleren, nemen 

zeven mensen voorjaar 1997 het initiatief tot de oprichting van 

een nieuwe vereniging: IdeALISTEN. Doelstellingen: 

- het schetsen van een perspectief in de vorm van een idealis-

tisch programma; 

- het opzetten van een netwerk van idealisten, verzorgen van 

thema- en ontmoetingsdagen, kennismaking, uitwisseling, 

leren van elkaar en elkaar ondersteunen, studie en training. 
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die economische - Samen sta ie sterker, en ontmoetingen met geestgenoten zijn 
leuk en inspirerend; 

even in harmonie - het uitgeven van De Kleinste Krant van Nederland waarin 
wekelijks in woord en beeld verslag wordt gedaan van de  

poor  innovatie en idealistische ideeën, voorstellen en uitgangspunten. De Klein- 
ste Krant van Nederland verschijnt evenals het idealistisch  

on  rechts, links of programma op Internet: http://www.idealisten.nl  
ging die zich het - spreekbuis zijn van idealisten en idealisme. Een goede eigen- 

schap van veel idealisten is dat ze zich bescheiden opstellen 
in woord en gebaar. Deze houding kent echter ook z'n 

met titels als: Het keerzijde in de vorm van valse bescheidenheid. IdeALISTEN 
s. Sommige opin- willen het idealisme weer in het middelpunt van de belang- 
ste eeuw wel zin stelling plaatsen. Met lef en durf gaan we werken aan het 
dat de mens luist verwezenlijken van onze idealen. In dit kaderstellen leden van 

kkeling voltrekken ldeALISTEN zich beschikbaar voor vertegenwoordigende 
ande lijn. functies en nemen deel aan verkiezingen. 

)akken neerzitten. 
Programma 1998 toekomst  

It  niet overgelaten 
eme krachten van Bil het schrijven van ons programma hebben we ons 

gebaseerd op de natuurlijke ontwikkelingsdrang bij ieder 
afzonderlijk individu en op de historische ontwikkeling van de 
mensheid als geheel. 

timuleren, nemen We gaan niet uit van de veronderstelling dat de mens per 
de oprichting van definitie 'goed' is. We zijn wel van mening dat goedheid, 
lingen: talenten en zelfverwerkelijking tot ontplooiing komen onder  
ii  van een idealis- invloed van stimulerende omstandigheden en een respectvolle, 

open benadering. 
en, verzorgen van 

De historische ontwikkeling van de mensheid zien we voor  
king,  uitwisseling, 

ons als een opgaande golfbeweging. Daarin worden dynami- 
tudie en training. 

sche perioden van snelle groei afgewisseld met statische tijden 
van terugval en stagnatie. Van de 'Hof van Eden', via slavernij 



en feodalisme, naar kapitalisme en overstijging. Een weg met 

weinig rozen en veel vallen en opstaan. Rampen, hongersnood, 

geweld, uitbuiting en arbeidsdwang vullen de bladzijden van de 

geschiedenisboeken. Maar altijd zijn er dan toch mensen die 

het voortouw nemen, strevend naar een beter bestaan. Idealen, 

actie, opstand en overwinning. 

In ons idealistisch programma trekken we deze lijn door. 

We haken als het ware in op een ontwikkeling die zich al voltrekt 

en om ons heen zichtbaar is. Een stijgende lijn op de diverse 

terreinen van leven en samenleven. We signaleren barrières die 

de ontwikkeling frustreren en presenteren voorstellen om deze 

te slechten. 

Vraag: 

wat maak je liever mee, 

het einde van de geschiedenis of het begin? 

Indianen wogen in hun politieke besluitvorming het belang 

mee van toekomstige generaties. In de overlevering is sprake 

van zeven generaties vooruitdenken. Ter afsluiting van deze 

inleiding zouden wij het idealistisch programma dat we nu 

presenteren open willen stellen voor de komende zeven gene-

raties. Het programma is niet af. 

Doe er je voordeel mee. Laat weten wat je ervan vindt en 

schroom niet om het verwerkelijken van onze idealen mede ter 

hand te nemen. 
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JIJ & IdeALISTEN -enquête  

Walls  het belangrijkste probleem voor de toekomst? 

- De files, elke dag weer; 

- de tweede nationale luchthaven,- 

- het geweld op straat en in de huiselijke sfeer; 

- de miljoenen werknemers die 's morgens al moe zijn van hun 
werk; 

- de nog steeds groeiende kloof tussen rijk en arm, ook 

mondiaal. 
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fl Idealistisch programma 998 
de toekomst? 

ødst. Thema Metafoor Trefwoord Pagina 

er; 0 Plannen Ogen Inspiratie 12  
ii  moe zijn van hun 

1 Democratie Hoofd Emancipatie 24 
rijk en arm, ook 

2 Opvoeding! 

onderwijs Longen Ontvoogding, 38 

communicatie 

3 Milieu Handen Creativiteit, 56 
daadkracht, 

handelen 

4 Economie Buik Dienstbaarheid 69 

5 Wetgeving Huid Verantwoor- 98 

delijkheid 

6 De wereld Benen Ontmoeting, 125 

beweeglijkheid 

7 Niet af Haren Vrijheid 138 

8 Levens- 

houding Hart Bewustzijn 140 



Hoofdstuk 0: waarmee gaat Nederland het 
helemaal maken in de eenentwintigste eeuw? 

Zelfbestuur voor buurten, plaatselijke gemeenschappen, dien-
sten en instellingen. JIJ doet het zelf. 
2.  
Een Derde Kamer met corrigerende bevoegdheden op Internet. 
Wij zijn volwassen genoeg om met z'n allen beslissingen te 
nemen. JIJ beslist. 
3.  
Iedere Nederlander rechtstreeks aangesloten op de digitale 

snelweg. Communicatie, uitwisseling van ervaringen, zelf achter 
de informatie aan, peilingen en stemmingen. JIJ hoort erbij. 
4.  
Zelflerend onderwijs. Ontdekken, vragen en ontwikkelen op 
basis van de eigen motivatie. JIJ stuurt. 

5.  
Vormgeving van scholen en lokalen afgestemd op de 
belevingswereld van kinderen en jongeren. JIJ voelt je er wel bij. 
6.  

Het voortdurend scheppen van 'niet-af'-situaties in de leef-, 
werk- en woonomgeving van iedereen. JIJ krijgt de ruimte. 
7.  
Stemrecht van de wieg tot het graf. JIJ kiest. 
8.  
In elke wijk een eco-boer. 
9.  
Terugdringen van de mobiliteit door opheffen van de scheiding 
tussen werken en wonen. Plaatselijk gratis openbaar vervoer. 
10.  

De kunst op straat en onder de mensen. Invoering beroep 
'buurtversierder'. 
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JIJ voelt leer wel bil. 

ituaties in de leef-, 

krijgt de ruimte. 

en van de scheiding 

penbaar vervoer. 

Invoering beroep  

11.  

Streven naar economisch evenwicht in plaats van economische 

groei. 

12.  

Invoering van het systeem van welvaarts-efficiency. 

13.  

Freecard voor gratis toegang tot de belangrijkste voorzieningen 

die een actief en betrokken leven mogelijk maken. 

14.  

24-uurs economie, maar dan per week. 

15.  

Reclame verdwijnt. Hef opvoeren van de consumptie en het 

manipuleren van behoeften is niet meer nodig. JIJ weet zelf wat 

le wilt. 

16.  

Mildheid en mededogen bil straften. 

17.  

Preventieve gezondheidszorg gericht op gezond-zijn en gezond- 

blijven. 

18.  

Omwisseling Ministeries van Defensie en Ontwikkelingssamen-

werking. Na de Koude Oorlog is er minder behoefte aan 

wapentuig en meer vraag naar bestrijding van armoede en 

onrechtvaardigheid. 

19.  

Eerlijke handel, mondiaal. 

20.  

Invoering wereldfeestdagen. 
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Open brief van Frits Solkestein 

Arnhem, 20 januari 1998 

Geachte meneer Bolke  stein,  

Bij de presentatie van uw boek Onverwerkt verleden willen wij 
u hierbij een authentieke bidstoel (biechtstoel) aanbieden. Zoals 
u weet, speelden deze stoelen een grote rol binnen de roomse 
Kerk bij het verwerken van een schuldig verleden. Nam men 
plaats op zo'n stoel, dan richtte men zich via de priester tot God, 
somde zijn of haar fouten dwalingen en miskleunen op om 
vervolgens vergiffenis te vragen. De louterende werking van 
deze gang naar de biechtstoel met de boetedoening achteraf 
hielp menigeen met het verwerken van zijn of haar verleden. 

Nu u ervoor pleit dat progressief Nederland zijn foute verleden 

(de klakkeloze adoratie van de marxistisch-leninistische theorie, 
het Sovjetsysteem en het Chinacommunisme in de jaren zestig 
en zeventig) verwerkt en overstijgt, kan deze bidstoel daarbij 
misschien een nuttige functie vervullen. 

Wij stellen voor dat u deze biechtstoel bij u thuis installeert. 
Nodig daarna in een goede sfeer de kameraden en salonso-
cialisten van weleer uit om bij u langste komen vooreen helende 
sessie van knielen, biechten en vergiffenis vragen, en geef hun 
vervolgens vol mededogen de absolutie. Daarna is de lucht 
geklaard en kunnen we elkaar weer recht in de ogen kijken. Het 
lezen van uw boek lijkt ons een geschikte boetedoening. 

j j
- 

Weet echter dat het een goed gebruik was dat de priester voor 
het afnemen van de biecht zelf eerst om vergiffenis vroeg. En 

H T ' om de sessie bij uw thuis werkelijk goed te laten verlopen, 
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zouden wij u don ook uit willen nodigen nu plaats te nemen op 
deze biechtstoel, een moment van stilte in acht te nemen, uw 
eigen zonden uit het verleden te overdenken en deze voor het 
forum van de aanwezige pers, die toch al vaak graag een beetje 
voor God speelt, op te biechten: 

Weet ook dat het afslaan van onze uitnodiging u voor de 
toekomst volstrekt ongeloofwaardig maakt. Priesters gedompeld 

in zonden en meteen eigen onverwerkt verleden zijn immers niet 

de aangewezen personen om anderen te helpen bij het verver-
ken van hun verleden. 

Tot slot. De biechtstoel is uit de tijd. Wij nodigen u dan ook alleen 
maar uit tot knielen, vergiffenis vragen en boete doen om u te 
confronteren met uw eigen verouderde jaren-vijftigpedagogie. 
Geen ouder, onderwijzer, baas of managementtrainer benadert 
zijn of haar kinderen, scholieren, werknemers of cursisten nog 

op uw manier. Deze is namelijk contraproductief en leidt alleen 
maar tot het opkroppen van frustraties en het wegstoppen van 
negatieve ervaringen. En dat terwijl het er juist om gaat te leren 
van de eigen fouten. 

Moge deze knieval waartoe wij u heden uitnodigen, u louteren. 

Moge deze knieval eraan bijdragen dat de autoritaire methoden 
die u gebruikt en uitdraagt ter discussie worden gesteld. Dit zijn 

precies de methoden die we, terugkijkend op het verleden, met 
elkaar proberen te bestrijden. Schaam u niet, wij helpen u graag 
een handje. 

Met vriendelijke groet, namens JIJ & ldeALlSTEN, 

Jon Verschure 

on 
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Open brief aan links Nederland 

Arnhem, 20 januari 1998 

Beste mensen, 

Sinds 1 september 1997 is er een nieuwe politieke partij: JIJ & 

IdeALISTEN. Het is mode de tegenstellingen tussen rechts en 

links te ontkennen. Daar doen wij echter niet aan mee. Een 

overstijging van de huidige rechtse en linkse praktijk in een 

idealistisch programma lijkt ons meer aan de orde. 

Overzien we de afgelopen dertig jaar, dan constateren we dat 

rechts zichzelf in de jaren zeventig heeft overstegen, namelijk 

door in het christelijke veld de krachten te bundelen (geboorte 

CDA) en dooreen Wiegeliaanse populistische toon aan te slaan 

(de  WD  wordt echt een Volkspartij). 

Rechts slaagt er bovendien in een eigen draai te geven aan de 

roep de veroverde vrijheid om te zetten in ruimte en initiatief voor 

persoonlijk en onafhankelijk handelen. De beroemde indivi-

dualisering ging aan links voorbij. 

Links raakt dan ook in de tweede helft van de jaren zeventig in 

het defensief, zowel de politieke poot met sociaal-democraten 

en communisten als de activistische poot met krakers, anti-kern-

energieactivisten, radicale vrouwen en studenten. 

In de jaren tachtig zet de val van links zich door: 

- activisten raken door de confrontaties met de politie in een 

eenzaam isolement; 

- communisten en sociaal-democraten beginnen hun slaafse 

tocht naar het Grijze Midden (GroenLinks) en rechts (PvdA; 



- de 'massawerkers' da/en af en behartigen steeds negatiever 
de belangen voor de onderkant van de samenleving (SP). 

Wanneer wij begin jaren tachtig werken aan de oprichting van 
Loesje, zeggen we tegen elkaar dat er toch een uitweg moet zijn 
uit deze penibele situatie. We kiezen voor een eerste stap in de 

politieke partij: JIJ & richting van: een frisse wind, deuren open, gericht op iedereen, 

en tussen rechts en ruimte voor verwondering, verrassende teksten op wit papier. 

niet aan mee. Een 
nkse praktijk in een Al zoekende lukt het de daaropvolgende jaren ons te onlworste- 

de orde. len aan starre structuren, dogmatische uitgangspunten, linkse 
gelijkhebberigheid en anarchistische nietszeggendheid. We 

i constateren we dat scheppen ruimte voor creativiteit. Eigen initiatief van leden staat 

)verstegen, namelijk voorop en enthousiasme geeft de doorslag. Daarbij ontwikkelen 

bundelen (geboorte we een nieuwe methode van brainstormen en ideeënoniwik- 

:he toon aan te slaan keling. We maken ons sterk voor het recht van initiatief: van 
ideaal naar praktijk. 

aai te geven aan de Wanneer we de huidige situatie bekijken, constateren we dat 

imte en initiatief voor rechts verzandt in puur materialisme en hebzucht, en geen enkel 

)e beroemde indivi- inspirerend perspectief heeft. Hoe gelukkig zullen we zijn wan-
neer we drie nationale luchthavens hebben en met elkaar nog 
eens vier keer zo rijk zijn? D66 deelt in deze malaise. 

de jaren zeventig in 
sociaal-democraten 

et krakers, anti-kern-
]enten. 

door: 

net de politie in een 

ginnen hun slaafse 
cs) en rechts (PvdA); 

Ondertussen heeft de PvdA de laatste vier jaar keurig de be-
drijfsbelangen geoptimaliseerd.  Rosen  mol/er wil van Groen-
Links een 'betrouwbare bestuurspartij' maken. En wie wil weten 
wat dat betekent, kan het best met de inwoners von Utrecht gaan 
praten. Milieugroepen en vakbond proberen het beste uit onder-
handelingen te halen. Net  als de SP, die met stemmenwinst inzet 
op negativisme en belangenbehartiging voor de onderkant van 
de samenleving. In onze visie benadrukt dit echter alleen maar 
extra de linkse armoede van dit moment. 
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En dan is er Bolkestein. Zout in de wonden, schuld bekennen, 

vergiffenis vragen, buigen voor de overwinning van rechts? 

Wonderlijk om te zien hoeveel succes hij heeft. Verscheidene 

'linksen' van toen bogen al diep en weinigen met ruggengraat 

duiven hun stem te verheffen. 

Ons idee: 

Na een geschiedenis van Moskou, Peking en Washington ach-

ternalopen, na een geschiedenis van captains of  industry  ach-

ternalopen en andere sterke mannen, vragen wij ons hardop af 

of het niet eenstijd wordt voor wat meeronafhankelijkheid. Meer 

onafhankelijkheid von de heersende wind, de vallende regen, 

die eeuwige stroom(afwaarts). Meer onafhankelijkheid van die 

dufmakende heersende meningen, drogredenaties en onzinnige 

abstracties. Meer onafhankelijkheid die ruimte schept voor alle 

individuen met hun idealen. 

Komtom, een overstijging van rechts en links. 

Met vriendelijke groet, namens JIJ & IdeALISTEN, 

Jan Verschure Str 

ko 

rn 

IEL "l 
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Eli] De kernpunten van verandering 

Uitbreiding van de democratie,- 

ontvoogding van onderwijs en opvoeding; 

een woon-, werk- en leefomgeving waarin mensen zich thuis 
voelen en die ze zelf mee-maken; 

economie dienstbaar aan de mens, 

ontharding van de maatschappelijke verhoudingen ruimte voor 
eigen initiatief, verantwoordelijkheid en zelfregulering; 

globalisering van onderop 

De creatieve samenleving 

Verwerkelijking van deze kernpunten van verandering zien 

we in het perspectief van een geheel nieuwe maatschappij. Een 
creatieve samenleving waarin niet het materialisme, de econo-
mische groei en het winstbejag van enkelen centraal staan, 

maar het geluk, de vrijheid en het scheppend vermogen van Ik 
iedereen. 
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LI Hoofdstuk 1: uitbreiding van de democratie 

'Men moet het rijk besturen 

zoals men kleine visjes bakt.'  

Lao  Tse 

Het hoofd 

verrijst boven romp en schouders 

herbergt de hersenen 

plus het grootste deel van de zintuigen 

bestuurt 

geeft leiding 

houdt voeling 

met het eigen lijf en de hele omgeving 

slaat ervaringen op 

produceert ideeën. 

Het hoofd kun je er het best bij houden. 
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democratie Verbeelding 

Welke beelden komen bil lou op wanneer le denkt aan het 
huidige bestuur (de overheid, de regering, de democratie, het 
ambtenarenapparaat, plaatselijke bestuurders)? 

Neem vijf seconden, ogen dicht... 

IdeALISTEN hebben een ander beeld voor ogen wanneer 

het om de toekomst van de democratie gaat. Wil denken meer 
in de vorm van een ruim herenhuis (m/v) met tuin. De deurstaat 

altijd open, in de hal word le verwelkomd. Op zolder zijn de 

brainstormbileenkomsten, in de keuken vliegen de discussies 
over tafel, aan de straatkant is een groot plakbord in de tuin 
geplaatst met inspirerende teksten, aankondigingen van mani-

festaties en uitnodigingen voor festiviteiten en exposities. In de 
voorkamer vallen de beslissingen. De hele eerste verdieping is 

in gebruik door werkgroepen, samengesteld uit betrokkenen, 
deskundigen en belangstellenden. Ze werken voorstellen uit, 
begeleiden lopende projecten en evalueren gedane zaken 

kritisch. In de kelder is een café, tijd voor ontspanning, even 

bijkomen. De communicatiekamer op de tweede verdieping 
geeft toegang tot de hele wereld. In de tuin is ruimte voor 
experimenten. Het trappenhuis staat ter beschikking van kunste-
naars en actiegroepen, en op straat kun le  iedereen tegenko-
men die le zoekt. 

'Voetbal is oorlog,' beweerde Rinus Michels. 'Democratie 
moet een feest zijn,' vinden wil. Dicht bil mensen, warm, heftig, 

een activiteit waar le met een uitgelaten en voldaan gevoel 
vandaan komt. 

Het toekomstige huis van de democratie dat we samen 
gaan bouwen, is gezellig, sfeervol, menselijk. Drempels zijn 
weggehaald en vensters staan open. 
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•sii J ,  ti,  

Doel: Vrijheid, verantwoordelijkheid, medeleven 

Weg: Humor, verbeelding, creativiteit 

Gereedschap: Vriendschap, muziek, spiritualiteit 

Bron: Inspiratie, motivatie, communicatie 

Appel: Initiatief, doorzettingsvermogen, samenwerking 

Geheim: Respect, aandacht, liefde 

Methode: Doe de wereld het beste van jezelf cadeau 

Emancipatie 

In de jaren zestig arbeiders, studenten, vrouwen en homo's. 

In de jaren zeventig en tachtig ieder individu en de rest, 

zelfstandig, onafhankelijk, 

gaan staan voor wie en wat je bent. 

Blijft over het volk dat als geheel emancipeert. 

De kloof tussen 'het volk' en 'de politiek' is geen relationeel 

of communicatief probleem, zoals vaak wordt gesteld. Veel 

burgers zijn de politiek gewoon voorbijgeëmancipeerd. Zij 

hebben de politiek helemaal niet meer nodig voor het veiligstel-

len van hun maatschappelijke speelruimte en belangen. Zij zien 

de politiek eerder als een obstakel. Wat de politiek in zijn 

huidige vorm natuurlijk ook is. Tijd om de kloof te dichten. Tijd 

om de politiek, de democratie en het bestuur te emanciperen. 
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Verruiming  van dc democratic 

heid, medeleven Nu liggen de randvoorwaarden waarbinnen mee-gedemo- 
tiviteit cratiseerd mag worden vast. Economische groei, meer werkge- 
itualiteit legenheid, stijging van het aantal vliegbewegingen, de vrije 
municatie markt etcetera worden gepresenteerd als uitgangspunten. In de 

nogen, samenwerking toekomst staan deze randvoorwaarden ter discussie. 

van jezelf cadeau Interactieve beleidsvorming wordt regel. Participatie van 
alle betrokkenen en regelmatige peilingen (preferenda) tussen- 
door maken referenda overbodig. Hierbij kan dankbaar ge- 

uwen en homo's. bruikgemaakt worden van de participatie-ervaringen die zijn 

Ju en de rest, opgedaan bij een aantal uitvoerende diensten. 

Zelfbestuur is de basis van de nieuwe democratie. De 
scheiding tussen beslissers en uitvoerders wordt opgeheven. 
Buurtbewoners bijvoorbeeld gaan zelf beslissen over: 

- groenvoorziening en onderhoud van het groen; 

<'is geen relationeel - verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen; 

wordt gesteld. Veel - straatverlichting; 

geëmancipeerd. Zij - speelgelegenheid voor kinderen; 

g voor het veiligstel- - het aanbieden en ophalen van huisvuil; 

n belangen. Zij zien - toewijzing van woningen die leegkomen; 

de politiek in zijn - kunst, cultuur, jongerenwerk, straatfeesten; 

doof te dichten. Tijd - aankleding van hun huizen en buurt. 

urte emanciperen. 
Het zelfbestuur op buurtniveau is kleinschalig en draait op 

de vrijwillige inzet en participatie van bewoners. Overheid, 
woningbouwverenigingen en welstandscommissies krijgen in- 
spraak. Budgetten komen ter beschikking van de mensen die 
ermee werken. 

27 



IdeALISTEN pleiten voor een Derde Kamer met corrigeren-

de bevoegdheden op Internet. Een rechtstreekse democratie 
over alle zaken die ook in de Tweede Kamer besproken worden. 
Elke woning krijgt een directe aansluiting op de digitale snelweg. 
Die is onmisbaar bij de vorming van het toekomstige interactieve 
beleid en is bestemd voor het opvragen van informatie, het 
uitbrengen van je stem, het kenbaar maken van je mening en 

het deelnemen aan het maatschappelijke debat. 

Invoering van het 'onderwerp van de week'. Elke week staat 
een actueel thema centraal waar nu nog Kamer en Kabinetover 
beslissen. Straks maken wijzelf de dienst uit. Mogelijke onder-
werpen zijn: uitwijzing asielzoekers naar Iran, vervolging Bou-

terse door het OM, boetes voor ouders van scholieren die 
spijbelen, inkrimping van de varkensstapel. 
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Nieuwe taakverdeling Werkplan veer de 

- Het volk beslist; Honderd jaar 
- dienstverlenende organen voeren uit; kiesrecht ontvange 
- gekozen bestuurders bewaken de beleidsvorming en verdere wordt een chaos', 

democratisering; dezelfde geluiden t 
- de politiek jaagt aan. en algemeen beslis 

Om met het laatste te beginnen: politieke partijen zijn na Voorstel: een 

de Tweede Wereldoorlog verworden tot een verlengstuk van het democratie. Met 

overheidsbeleid. Volksvertegenwoordigers dienen niet meer het deconditionering, 

volk, maar de overheid waarmee ze verbonden zijn. Wanneer kennis, training va 

wij het zelf voor het zeggen krijgen, kunnen politieke partijen singsrecht. Onderd 
hun oude functie weer oppakken: voeding geven aan het 

- Er worden ontrr 
democratisch proces. De politieke partijen van de toekomst zijn 

debat en mening 
ideeëncentrales. Vanuit een eigen, levende ideologie brengen 

den. We denken 
ze inzichten en ervaringen samen. Op hetzelfde moment wordt 

met muziektenter 
de meningsvorming gestimuleerd met grondige analyses, 

ken met bankjes. 
aansprekelijke beschouwingen en prikkelende voorstellen. 

- Het opzetten van 
ten, waar menser 

Overheidstaken en besluiten worden uitgevoerd door 
aan de hand van 

dienstverlenende organen en bedrijven. Overheidsinstanties 
- Er worden Huizer 

maken de omslag van dicterend naar serviceverlenend. 
dorpsgemeensch 

Brainstormen ' 
proces. Regelmatig 

stellenden. Verteg 
mee. Laat de geest 
geen enkel idee is s 
minimaal drie of  vi  
zicht op wat de de 
gezamenlijk aan de 
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Werkplan voor de democratie 

Honderd jaar terug werden de plannen voor algemeen 
kiesrecht ontvangen met reacties als: 'Niet haalbaar!', 'Dat  

worming  en verdere wordt een chaos', en: 'Het volk is er niet klaar voor.' Nu zijn 
dezelfde geluiden te horen wanneer ie spreekt over zelfbestuur 
en algemeen beslissingsrecht. 

ieke partijen zijn na Voorstel: een landelijk en intensief werkplan voor de 

iverlengstuk van het democratie. Met dit programma investeren we gericht in 

dienen niet meer het deconditionering, recht van initiatief, overdracht van sturings- 

nden zijn. Wanneer kennis, training van vaardigheden voor zelfbestuur en beslis- 

en politieke partijen singsrecht. Onderdelen van het programma zijn: 

ing geven aan het 
- Er worden ontmoetingsplaatsen gecreëerd waar gesprek,  

an  de toekomst zijn 
debat en meningsvorming als het ware'natuurlijk' plaatsvin 

ideologie brengen 
den We denken hierbij aan Internet maar ook aan pleintjes 

elfde moment wordt met muziektenten, buurthuizen in eigen beheer en straathoe 
rondrge analyses, ken met bankjes. 'Doe eens vaker een bakje bij de buren.' 

ide voorstellen.
- Het opzetten van oefenplaatsen in bedrijven,  scholen, buur-

ten,  waar mensen trainingen en cursussen kunnen volgen en 
n uitgevoerd door 

aan de hand van voorbeelden oefenen in democratie 
Overheidsinstanties 

- Er worden Huizen van de Democratie ingericht in buurten en 
ceverlenend 

dorpsgemeenschappen Hier vindt het zelfbestuur onderdak 

Brainstormen wordt een vast onderdeel van het bestuurlijke 
proces. Regelmatig rond de tafel met betrokkenen en belang-
stellenden. Vertegenwoordigers van politieke partijen doen 

mee. Laat de geest waaien, en dat allemaal onder het motto: 
geen enkel idee is stom. Aan het einde van de avond liggen er 
minimaal drie of vier voorstellen op tafel. Deze aanpak geeft 
zicht op wat de deelnemers willen en schept kansen om echt 
gezamenlijk aan de slag te gaan. 
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Zelfbestuur, -activiteit en -organisatie gaan zich ontwikke-
len rondom kansen die mensen zelf aangeven. Deze worden 
waar nodig ondersteund. Het overheidsbeleid is nu probleem-
gericht. Geweld in het onderwijs? Dan zijn er opeens miljoenen 
guldens voor veiligheidsprojecten op scholen beschikbaar. Be-

ter lijkt het ons om te bouwen op initiatieven die we zelf nemen. 

Er worden procesmanagers aangesteld die als taak krijgen 
het democratiseringsproces te bewaken. Te vaak is in het 
verleden slechts de bureaucratie gedecentraliseerd en zijn de 
baantjes op een iets lager niveau verdeeld tussen nieuwe 
bonsjes (voorbeeld: stadsdeelraden in Amsterdam). 

'Inspraak', 'participatie' en 'betrokkenheid' draaien we 

om. Deze begrippen zijn bij de public-relationsafdelingen van 
de overheid heel populair, maar de invulling is nog wat mager-
tjes. Straks is de overheid betrokken bij de burgers en participe-
ren bestuur en politiek in de initiatieven van onderop. 

Er komt een landelijk instituut voor de basisdemocratie met 
taken als: het bundelen van ervaringen, het uitvoeren van 
onderzoek en het beschikbaar stellen van al deze inzichten 
middels diverse vormen van educatie. 

Bovenal schept de overheid bewust een sfeer waarin initi-
atief van burgers wordt toegejuicht. Fouten maken wordt gezien 

als een leerervaring en het nemen van verantwoordelijkheid op 
alle niveaus wordt gestimuleerd. 

De beste bestuurder 

geeft z'n taak uit handen. 
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Het voortdurend hinderlijk volgen en lastigvallen van men-
sen wordt strafbaar, heeft het paarse kabinet besloten. Wie geen 
afscheid kan nemen van zijn of haar geliefde, vijand, idool of 
obsessie loopt het risico om voor drie jaar achter de tralies te 
belanden. Zijn slachtoffer en dader hiermee geholpen? We 
vragen het ons af... 

Jammer is in elk geval, dat het stalkingvoorstel alleen gaaf 

over particuliere daders. De overheid, bedrijven en callcentra 
blijven bijvoorbeeld buiten schot. Toch ondervinden veel men-

sen ongevraagd regelmatig hinder van deze instanties. 

Jarenlang heeft de BVD burgers hinderlijk gevolgd.  Call-
centra bellen op de gekste tijden op met de stomste vragen. 
Mensen meteen uitkering worden voortdurend achterhun broek 
gezeten. Om maar te zwijgen over Jehova's, lingerieabri's op 
straat en reclamespotjes dwars door uitzendingen heen. Alle-
maal voorbeelden van hinderlijk lastigvallen van mensen die 
daar niet om gevraagd hebben. 

Overheid en bedrijfsleven spelen nog een andere beden-
kelijke rol in deze vorm van  stalking.  Ze verkopen adressen en 
gegevens. Zo ontvang je post van bedrijven en instellingen, 
keurig op naam. Maar je hebt er nog nooit van gehoord en je 
wilt er ook niets mee te maken hebben. 

Dat stalkingwetsontwerp van nu verdient dus minstens een 
aanvulling. JIJ wilt ook geen bedrijven en instanties ongevraagd 
aan de deur of de telefoon. En de handel in persoonlijke 
gegevens behoort binnenkort ook tot het verleden. 
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Openbaar bestuur 

lastigvallen van men- Het woord zegt het al: alles is openbaar, met name de 
ef besloten. Wie geen archieven van de Binnenlandse VeiligheidsDienst (BVD), de 
efde, vijand, idool of bijbaantjes en lobbycontacten van bestuurders/ambtena- 
r achter de tralies te ren/volksvertegenwoordigers, de geheime agenda van de re- 

rmee geholpen? We gering, de onderhandelingen over een regeerakkoord en de 
afspraken met Brussel. 

gvoorstel alleen gaat 15 Informeel en persoonlijk 

drijven en callcentra 
dervinden veel men- 

De omgangsvormen in de politiek worden gewoon en 
menselijk. Het formele taalgebruik ('Geachte meneer de voor- 

ze instanties. 
zitter') in vertegenwoordigende organen schaffen we af. Door- 

breek de zakelijke en autoritaire vormgeving van de Tweede 
eriijk gevolgd.  Call- 

Kamer; iedereen mag z'n eigen zetel meebrengen. 
t de stomste vragen. 
end achter hun broek De laatste der monarchen 
a's, lingerieabri's op 
endingen heen. Alle- In ons hele idee zien we jammer genoeg geen functie meer 

lIen van mensen die weggelegd voor prins W.A. Die mag dus trouwen met Emily en 
zonder troon de waterhuishouding gaan managen. 

een andere beden- W.A.: 'En over mijn liefdesleven doe ik verder geen mede- 

erkopen adressen en delingen. Daarvoor moet je bij mijn moeder zijn.' 

ijven en instellingen,  
)it  van gehoord en je 

ent dus minstens een 
istanties ongevraagd 
ndel in persoonlijke 
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'rrt 

Postmodernisme en neofatalisme zijn sinds de iaren zeven-

tig overheersende stromingen binnen de westerse intelligentie. 
Ze prediken een sfeervan moedeloosheid en hedonisme. 'Niets 
heeft zin', 'Het zal onze tijd wel duren', 'Laten we er stevig van 
genieten zolang het nog kan'. Kranten, radio, tv, weekbladen 
en magazines zijn bron en slachtoffer van deze elitaire tijdgeest. 

Het lijkt soms wel alsof ze uit verveling niet meer weten wat ze 
aan gekkigheid moeten verzinnen. De commercie doet er nog 

een schepje bovenop, en zo verloopt de trend van informatie 
naar amusement en van amusement naar reclame. 

We kunnen lekker op de media gaan zitten kankeren of de 
praktijk van alledag ontkennen. We kunnen pleiten voor een 
verbod op sensatieprogramma's, zoals sommige media zelf 
doen, maar het is interessanter om de kansen te inventariseren 

die het tij gaan keren. De grootste kans voor de media is de 

uitbreiding van de democratie. 

De nieuwe democratie zal de berichtgeving in de media 
enorm vitaliseren. Want wat is in wezen frusterender dan kijkers, 
luisteraars en lezers voortdurend opzadelen met informatie en 
inzichten waar ze niets (of slechts sporadisch en indirect iets) 
mee kunnen? Ook na al die uitzendingen over de varkens mag 

de kijker, lezer, luisteraar nog niet meebeslissen over het welzijn 
van de toekomstige generaties varkens. 

Hebben wij kijkers, lezers en luisteraars dat recht wel, dan 
wordt het meteen een stuk interessanter en belangrijker om de 
berichtgeving in de media te volgen. Wie zich straks een mening 
vormt, spreekt een woordje mee. Wie meebeslist wil dat goed 
doen en hongert naar informatie. Debat, opinievorming, onder-

zoeksjournalistiek en verslaggeving leven op. Het beroep van 
journalist wordt weer spannend en zinvol. 

Alternatieve rr 
tot actiegroepen ki 

aan het openbare 
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Alternatieve media van plakkers tot Internet en van piraten 
tot actiegroepen krijgen alle ruimte en vrijheid om hun steentje 
aan het openbare debat bij te dragen. 
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E Hoofdstuk 2: ontvoogding vrni onderwijs Eenentwintig bsis 

en opvoeding in de eenentwintig 

'Als je Vrij wilt ademen 
Wie in hokjes leert, 

moet je ervoor zorgen 
2.  

Breng de verschille 
dat er niemand op je nek zit.' 

beste ais vrucht. 

H. de Kerstenman 
3.  
Een ezel stoof zich 
dezelfde steen als-ii  

Lucht, stem en longen 4.  
Kennis zonder actie 

Spreek  
5.  

Waar geen fouten  
leg contact 

communiceer Verantwoordeli1kh 

verantwoordelijkhei 

adem in adem uit  
7.  

De betekenis van I 
voel de ruimte leggen. En als je vai 
kom tot rust. het alleen maar e 

'docent' of 'decaan 

Zuurstof, brandstof 8.  

voor het leven. 
Niets is zo onderge 
te stellen. 

9.  

Niets is zo overgev 
woorden te geven. 
10.  
Om te kunnen groe 
hun eigen tijd. 
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onderwijs 
Eenentwintig bosisgedachten voor onderwijs en opvoeding 
in de eenentwintigste eeuw 

Wie in hokjes leert, gaaf in hokjes denken. 
2.  

Breng de verschillende onderwijsvormen tot bloei en pluk de 
beste als vrucht. 
3.  
Een ezel stoot zich enkel en alleen geen tweede maal aan 
dezelfde steen als-ie ook echt zijn eigen weg mag gaan. 
4.  

Kennis zonder actie is als seks zonder liefde. 
5.  
Waar geen fouten worden gemaakt, wordt niet geleerd. 
6.  
Verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld ontstaat uit 
verantwoordelijkheidsgevoel voor jezelf. 

7.  
I: De betekenis van het begrip 'leraar' is nu al moeilijk uit te 

leggen. En als je van armoede overstapt op 'onderwijzer' wordt 

het alleen maar erger. Wel eens nagedacht over 'rector', 
'docent' of 'decaan'? Gevraagd: nieuwe begrippen. 
8.  
Niets is zo ondergewaardeerd als de kunst om de juiste vragen 
te stellen. 

9.  
Niets is zo overgewaardeerd als de kunst om de juiste ant-
woorden te geven. 
10.  

Om te kunnen groeien, moeten scholieren toegang hebben tot 
hun eigen tijd. 
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11.  Tot slot: het woord ', 

Leer van kinderen, en kinderen leren van iou. en hangt samen me 

12.  betekent. Het woord 

De enige waardevolle vorm van gehoorzaamheid is die aan lezeif. schaffen we dus af. 

13.  
Oplettendheid kan afgedwongen worden, interesse niet. SMffiIg 

14.  lnde toekomst z 
Onwetendheid is vaak de ideale bron van avontuur, ontdek- een gezonde wisselv 
kingslust en ondernemingszin, wat en wanneer ze v 
15.  wordt: als ie iets leuk  
De vraag naarwaarom Eva van de appel at, is veel interessanter 
dan de vele beschouwingen over de gevolgen van haar daad. 

16.  
De meest onderschatte leermethode heet 'aanklooien'. 

17.  
Zonder doel zijn scholen huizen van bewaring in plaats van 

belevingsplaatsen. 

18.  
Gras groeit niet door eraan te trekken. 

19.  
De signalen die een kind geeft, spreken boekdelen. 

20.  
'Weerbaarheid', 'initiatief' en 'kwetsbaarheid' geven als toets- 
criteria goed aan waar de leerling staat. Dit in tegenstelling tot 
criteria als 'vlijt', 'gehoorzaamheid' en 'Cito-toets'. 

21.  
Mensen zijn moeilijker dan sommen.  

Met dank  aan  G. Kuiier, N. Postman, A.S. Neil en Loesje. 

LL 
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mheid is die aan lezelf 

i, interesse niet  

an  avontuur, ontdek- 

at, is veel interessanter 

algen van haar daad. 

Tot slot: het woord 'school' is afgeleid van het Griekse skho/e 
en hangt samen met het werkwoord skholazein, dot 'vrij zijn' 
betekent. Het woord 'leerplicht' impliceert het omgekeerde. Die 
schaffen we dus af. 

Stelling 

In de toekomst zullen opgroeiende kinderen en jongeren in 
een gezonde wisselwerking met hun omgeving zelf aangeven 
wat en wanneer ze willen leren. De nieuwe onderwijsmethode 
wordt: als ie iets leuk vindt, leer je hef vanzelf. 

'aanklooien' 

waring in plaats van 

aoekdelen 

heid' geven als toets- 
Dit in tegenstelling tot 
:ito-toets'. 

S. Neil en Loesje. 
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Voorbeeld 

Wie een indruk wi 
een bezoek brengen 
Ecuador (NRC-Handel 

'De onderwijsvisiE 
vanzelf groeien en iflflE 

stap in hun ontwikkel; 
belangrijk, als er een 
situaties en materia Ier 
moet aanzetten tot  on  
reide en ontspannen 
concreet materiaal gev 
wordt de stap naar ket 

L\ L7 L LL 
[L'Lt J' Lien 

*r 1  

De school heeft 
leermethode. Leerling 

ontplooien zich door h 

Leerkrachten zijn i 

als de kinderen naar h 

leerlingen hebben wac 

hebben ze in hun hooi  

een kind. 

Maar hoe gaat h 
ontwikkelen en bijvoor 
negende hebben lere 
oplossing gezien, er 
stand gezocht in de  on  



Voorbeeld 

Wie een indruk wil krijgen van hef zelflerend onderwijs kan 
een bezoek brengen aan de school van het echtpaar Wild in 
Ecuador (NRC-Handelsblad, 11 oktober 97): 

'De onderwijsvisie van het echtpaar Wild is dat kinderen 
vanzelf groeien en innerlijke drijfveren hebben om een volgende 
stap in hun ontwikkeling te zetten. Tenminste, en dat is heel 
belangrijk, als er een omgeving geboden wordt die rijk is aan 
situaties en materialen waar kinderen van kunnen leren. Alles 
moet aanzetten tot ontwikkeling, het moet een veilige, voorbe-
reide en ontspannen omgeving zijn. Principe is dat er vanuit 
concreet materiaal gewerkt wordt naar abstractie, van begrijpen 
wordt de stap naar kennis gezet. 

De school heeft geen rooster, geen klassen, geen vaste 
leermethode. Leerlingen kiezen zelf wat ze gaan doen, ze 
ontplooien zich door hun interne leerplan. 

Leerkrachten zijn in de eerste plaats observant. 's Middags, 
als de kinderen naar huis zijn, praat het team over wat ze bij de 
leerlingen hebben waargenomen. De punten waar ze op letten 
hebben ze in hun hoofd. Ik zag ze ze/den wat opschrijven over 
een kind. 

Maar hoe gaat het met kinderen die zich niet voldoende 
ontwikkelen en bijvoorbeeld niet ergens tussen hun vijfde en hun 
negende hebben leren lezen? Extra stimuleren wordt niet als 
oplossing gezien, er wordt naar de oorzaak van deze achter-
stand gezocht in de omgeving van het kind.' 
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Aanzet tot zelfierend onderwijs in Nederland IdeALISTEN wijze 

die slechts een mve: 
1. Opbouw onderwijs 

arbeidsmarkt. 
De opbouw van het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikke- 

lingsfasen van ieder kind en iedere jongere. En omdat ieder kind 
2. Integratie 

anders is, wordt de overgang flexibel aangegeven en in samen- 
De linker- en recht 

spraak met begeleiders, ouders en hef kind bepaald. 
nadruk op cognitief 

- wel wat kunst gebruik 
0-7 jaar: uiten, ontdekken, spelen en nabootsen in een uitda- 

liteiten. Het onderwijs 
gende omgeving, jezelf Ieren helpen. mensen veelzijdige ' 

- persoonlijke voorkeui 
6-14 jaar: kennismaken, herkennen, plaatsen, benoemen, opne- tijk zal blijken dat k 
men en verwerken, weerbaar worden, relaties uitproberen, nieuwe aanbod van leer- en 
communicatiemiddelen. De basisschooltijd wordt variabel. Kinde- veelzijdige persoonliji 
ren geven in een stimulerende omgeving zelf de toon aan. 

3. Ontzuiling 
13-21 jaar: aan de slag, relaties leggen, onderzoeken, ingrijpen, De bestaande sche 
eigen maken, verantwoording nemen, zin geven, richting bepalen, onderwijsinstellingen 
recht van initiatief. De speelplaats van de nieuwe middelbare der, door de geheel 
school is de wereld. Nieuwe communicatiemiddelen maken  on- schap (leerlingen, be 
derwijs op afstand regel. Een wereldreis en klusjes voor de samen- beste van de huidige  
eying  zijn onderdeel van het leren leven in vrijheid. Evenals lessen Gewoon Net Burgerli 
in humor, liefde, massage, boogschieten, flierefluiten, wat-wil-ik- meegenomen in het 
nou-eigenlijk en hoe-krijg-ik-mijn-zin, verdieping van gods 

- wingen mogelijk. 
20 jaar en ouder: voortgezet, hoger en universitair onderwijs, 

permanente educatie, specifieke vakopleidingen, rechtstreeks 4. Baas in eigen 
gekoppeld aan de beoogde maatschappelijke bijdrage. Het SchoIengemeenscha 
vastleggen van de studieduur en hef opschroeven van de zelf hun organisatiev,  
toelatingseisen passen niet in de nieuwe opzet van voortgezet, ook van samen beslis: 
hoger en universitair onderwijs. Vooral bij permanente educatie dat is afgestemd op I 
is flexibiliteit geboden. eigen winkeltje van sc 

beperkt, maar op eer 
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rinad IdeALISTEN wijzen studie als investering af. In de praktijk is 

die slechts een investering in jezelf als handelswaar op de 

stemd op de ontwikke- 
arbeidsmarkt. 

e. En omdat ieder kind 
2. Integratie 

igegeven en in samen- 
De linker- en rechierhersenhelft krijgen gelijke kansen. De 

md bepaald. 
nadruk op cognitief onderwijs verdwijnt. Boekhouders kunnen 

wei wat kunst gebruiken, en kunstenaars wel wat marketingkwa-

liteiten. Het onderwijs van de toekomst is multifunctioneel omdat 

mensen veelzijdige wezens zijn. Dit doet geen afbreuk aan 

persoonlijke voorkeuren en verschil in capaciteiten. In de prak- 
Isen, benoemen, opne- 

tijk zal blijken dat kinderen en jongeren zich bij een breed 
kies uitproberen, nieuwe 

aanbod van leer- en ervaringsmogelijkheden ontwikkelen tot 
J wordt variabel. Kinde- 

veelzijdige persoonlijkheden. 
:elf de toon aan. 

3. Ontzuiling 
)ncierzoeken, ingrijpen, 

De bestaande scheiding tussen openbare en bijzondere 
even, richting bepalen, 

onderwijsinstellingen verdwijnt. Al het onderwijs wordt bijzon- 
de nieuwe middelbare 

der, door de geheel eigen invulling waar elke scholengemeen- 
iemiddelen maken  on-  

schap (leerlingen, begeleiders, bestuur, ouders) voor kiest. Het 
klusjes voor de samen- 

beste van de huidige onderwijsvormen (Jenaplan, Montessori, 
vrijheid. Evenals lessen 

Gewoon Net Burgerlijk, Vrije School, Freinet, Plato  etc.)  wordt 
flierefluiten, wat-wil-ik- 

meegenomen in het nieuwe 'zelfsturende onderwijs'. Overal is 

verdieping van godsdienstige en filosofische levensbeschou- 
wingen mogelijk. 

universitair onderwijs, 

eidingen, rechtstreeks 4. Baas in eigen school 
ppelijke bijdrage. Het Scholengemeenschappen zijn baas in eigen school. Ze kiezen 
opschroeven van de 

zelf hun organisatievorm en mate van democratie en maken 
opzet van voortgezet, 

ook van samen beslissen en zelf initiatief nemen een leerproces 
permanente educatie 

dat is afgestemd op het niveau van de deelnemers. Zo is een 

eigen winkeltje van scholieren voor een middelbare school wat 

beperkt, maar op een basisschool heel revolutionair. 
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We hebben al ka 
nu tijd voor fantastiscj 

lijk omgeven door bo' 
en avontuurspeeltuin 
wel naar school?', rn 
Hekken en tralies ziji 

verbeelding en schoo 
gaan vernielen. Hoev 

Ring... 

'Ha/b, 
met de huismeester v 

Breng die hekken ma 

De toeloop van be/an 

is gewoon te groot.' 

5. Kleinere scholen en faculteiten 
De enige echte maat is de menselijke maat. Een goed criterium 
is het gewenste persoonlijke contact tussen alle deelnemers van 

de leer- en ervaargemeenschap. De coördinator/directeur/rec-
tor moet alle leerlingen/studenten van gezicht en naam kennen. 
Dit leidt tot scholen en faculteiten met maximaal driehonderd 

leergierigen. 

6. Een inspirerende /eeromgeving 
Een bekend grapje luidt: 'Waarom lijken klaslokalen zo op 
kantoorruimtes?' Antwoord: 'Dan kunnen de kinderen alvast 

wennen.' Een onder grapje gaat als volgt: 'Waarom zijn de 
linialen van die school-architecten toch zo recht?' Antwoord: 'In 
hun opleiding hebben ze nooit een andere gekregen.' Alle 
gekheid op een stokje, veel scholen vallen op door hun lelijk-
held. En klaslokalen zijn bijna zonder uitzondering rechtlijnige 
schoenendozen. Terwijl iedereen weet hoe belangrijk de 
leeromgeving is voor het leerproces. 

Wij houden dus een pleidooi voor scholen die qua vorm-
geving al uitnodigen tot ontdekken, vragen stellen, leren en 

meemaken. Lokalen die inspireren, die een verhaal vertellen, 
die vragen om er in omhoog te klimmen en vooral... die niet af 

zijn. Al lerende veranderen kinderen en scholieren hun leerom-

geving. Het gebouw groeit mee. 

En zo zien wij basisscholen voor ons in de vorm van een 
paddestoel, een zandkasteel, een boomhut, een koekjeskeu-
ken, een poppenhuis, een vrachtwagen, een ridderhol, een 

sprookjeskasteel, een holle boom, een waterschapsheuvel, een 
vliegtuig, een meubelwerkplaats, een ruimteschip, een machi-
nekamer, en Vul zelf maar in. Voor de hoogste klas is er in elk 
geval het daklokaal met glas rondom, een schitterend panora-
ma, de laatste halte voor de sprong de wijde wereld in. 
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it.  Een goed criterium We hebben al kantoorparken en industrietuinen. Het wordt 
alle deelnemers van nu tijd voor fantastische scholen. Deze scholen worden natuur- 

linator/directeur/rec- lijk omgeven door bouwwerkplaatsen, moestuinen, watervallen 
icht en naam kennen. en avonfuurspeeltuinen. Zodat de vraag niet is: 'Wil mijn kind 
aximaal driehonderd wel naar school?', maar veel eerder: 'Komt ie nog wel thuis?' 

Hekken en tralies zijn niet meer nodig. Bij zoveel uitdaging, 

verbeelding en schoonheid komt het bij niemand op om iets te 

n klaslokalen zo op gaan vernielen. Hoewel... 

n de kinderen alvast 

gt: 'Waarom zijn de 
Ring... 

recht?' Antwoord: 'In  

Jere  gekregen.' Alle 
'Ha/Jo, 

 

n op door hun lelijk- met de huismeester van de St. Bavo in Mep pel. 

:ondering rechtlijnige Breng die hekken maar weer terug. 

hoe belangrijk de De toeloop van belangstellenden uit de hele wereld 

is gewoon te groot.' 

:holen die qua vorm-

en stellen, leren en 

en verhaal vertellen, 

n vooral.., die niet af 

holieren hun leerom- 

in de vorm van een 

flut, een koekjeskeu-

een ridderhol, een 

terschapsheuvel, een 

nteschip, een machi-

ogste klas is er in elk 

1 schitterend panora-

ide wereld in. 
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Over de aloude 'jeugd van tegenwoordig' IdeMISTEN en jonge] 

Cicero, de Romeinse schrijver en politicus van ver voor De basisregel v 
Christus, schreef al over 'de verweking van de jeugd, die zich heeft alles te maker 
niets gelegen laat liggen aan familiebanden en maatschappe- IdeALISTEN: 'Lekker 
lijke verantwoordelijkheden, maar daarentegen zwelgt in  fees- (Loesje). 
ten, kleine pleziertjes en pervers koketteergedrag'. 

Het cliché van de 'jeugd van tegenwoordig' is dus blijkbaar Deze houding h 

al heel wat ouder dan de moraalridders ons willen doen geloven. dat voor deze jonger 

Hoort het dan soms bij de jeugd om datgene te doen wat God en en ten tweede hun e 

samenleving verboden hebben? Kan zijn. Misschien zitten jongeren verleggen. Laten dez 

nu eenmaal in een levensfase waarin het spontane'afzetten tegen' voorwaarden zijn vo 

nog maar net ontdekt is, en daarmee nog niet afgesleten. En 

misschien hebbende jongeren daarom  óók  wel per definitie gelijk. Op de Love Par 

Jongeren bruisen van energie, van lust en hormonen. meerdan een mii oer 

te vrijen, te roken en 
Twee dingen  

1 
parties  instead  of prc 

. 

In elke fase van de geschiedenis zet een belangrijk deel van de De oude politie 
jongeren zich af tegen de ouderen. We noemen ze de trendset- jeugd. Het punt waar 
ters. Zij vertegenwoordigen hef nieuwe tegenover de traditie, en Is dit: een grenzeloze 
in die zin hebben deze trend jongeren een vergelijkbare rol als nalisme, aan eindelo 
kunstenaars: ze laten zien wat mogelijk is. Elke samenleving die het duidelijk is dat v 
niet kan anticiperen op wat nieuw is, is gedoemd te verdwijnen, je anderen maar oo 
En aan het eind van de twintigste eeuw gaan de veranderingen plannen, dan is de f 
steeds sneller. 

L. Leidraad voord 
Het gevaar van indutten ligt bij ouderen voortdurend op de loer, rende plannen, een 
De generatie die op dit moment de macht heeft in de wereld, is hartenwensen van ie 
de generatie die opgegroeide in de jaren zestig en de hooggrij- heleboel geest, een 
pende idealen van die tijd is kwijtgeraakt. In de ogen van deze 

moderne ouderen is de staat er weer voor om de status-quo 

zoveel mogelijk te verdedigen. 
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IdeALISTEN en jongeren 

oliticus van ver voor De basisregel van de trendlongerenmoraal anno 1998 
n de jeugd, die zich heeft alles te maken met een van de grondhoudingen van 

len en maatschappe- ldeALlSTEN: 'Lekker leven is het antwoord op stomme vragen' 
tegen zwelgt in  fees- (Loesje). 
gedrag'. 

ordig' is dus blijkbaar Deze houding heeft twee consequenties: ten eerste het feit 

willen doen geloven. datvoordeze jongeren hetverleden grotendeels heeftafgedaan 

ie te doen wat God en en ten tweede hun ervaring dat het mogelijk is om grenzen te 

sschien zitten jongeren verleggen. Laten deze twee consequenties samen nu precies de 

)ntane 'afzetten tegen' voorwaarden zijn voor integratie van het feest in de wereldl 

g niet afgesleten. En 
wel per definitie gelijk. Op de Love Parade in Berlijn, voorjaar 1997, stroomden 

ormonen. meer dan een miljoen jongeren samen om te dansen, te feesten, 
te vrijen, te roken en te genieten. Hun motto luidde:  Let's create 
parties instead  of  problems.  

elangrilk deel van de De oude politiek zou een heleboel kunnen leren van de 
,emen ze de trendset- jeugd. Het punt waarop de huidige tijdgeest de oude overstijgt, 
enover de traditie, en is dit: een grenzeloze hekel aan moeten, aan Postbus 51-pater- 
i vergelijkbare rol als nalisme, aan eindeloos gedebatteer. Als je insteek helder is, als 
Elke samenleving die 

het duidelijk is dat we aan dezelfde kant van de lijn staan, als 
doemd te verdwijnen, 

je anderen maar ook jezelf enthousiast kunt maken met goede  
an  de veranderingen 

plannen, dan is de formele invulling eigenlijk detailwerk. 

ortdurend op de loer. 

heeft in de wereld, is 

restig en de hoogg rij-
In de ogen van deze 

or om de status-quo 

Leidraad voor de toekomst: een grote dosis enthousiasme-
rende plannen, een open oog en oor voor de diepstverborgen 

hartenwensen van iedereen om ie heen, een snufje feest, een 
heleboel geest, een groot visioen en een vleugje waanzin. 
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Voorstellen 

IYk.I.] i I I 
van  I1%WII1Ldrugs  

en  &L4ti41 

Nergens zie ie F 
naar voren komen c 

drugs. Alle mooie pr,  

ilk,  volwassen en e 
ken vingertjes. 

Logi 

Vooraf 
Laten we eerst h 

a. reguliere af-en-to 

drugs als een genot 
middel om iets te Ier 

b. lunks, zieke mer 

gokunks, koffiejunk!  

zijn. Drugsjunks zijn  
sfeer kunnen komen 

Vanwege a mag 

te voorkomen, kun 
verpleging (dweilen 
aanpakken. Waaron 
niet leuk, interessai 

Bieden we de jeug 

jongeren massaal g 

nederwiet gaan? Ui 
gebeurt dat niet?  Dc  



Voorstellen 

Nergens zie je het moderne paternalisme zo nadrukkelijk 
naar voren komen als bil het jeugdige gebruik van drank en 
drugs. Alle mooie praatjes over de jongeren die zo onafhanke-
lijk, volwassen en eigen baas zijn, veranderen dan in opgesto-
ken vingertjes. 

Jongeren in Europa 

gebruiken meer drugs dan tien jaar terug. 

Logisch, met dank aan de aids-angst-campagnes 

vrijen ze minder 

1 en dan moet je toch wat. 

Vooraf 

Laten we eerst hef probleem opsplitsen. Je hebt: 

a. reguliere af-en-toe-gebruikers. Dit zijn geen junks:Ze zien 

drugs als een genot op z'n tijd of soms als medicijn, of zelfs als 
middel om iets te leren; 
b. junks, zieke mensen, verslaafden. Net  zoals er tv-junks, 
gokunks, koffiejunks,  kraslot1unks werkjunks en alcoholjunks 
zijn. Drugsjunks zijn een extra probleem omdatze in de criminele 
sfeer kunnen komen. 

Vanwege a mag je drugs niet verbieden. Om b (verslaving) 
sering te voorkomen, kun je je richten op vervolging (lukt niet) of 

verpleging (dweilen met de kraan open), of je kunt de oorzaak  rugs aanpakken. Waarom bestaat erverslaving? Is het leven gewoon 
niet leuk, interessant, gek, avontuurlijk en lekker genoeg? 

h Bieden we de jeugd zo weinig uitdaging en perspectief dat 

jongeren massaal gedeprimeerd aan de drank, de pillen en de 
nederwief gaan? Uitzoeken, bestuderen, oplossen... Waarom 
gebeurt dat niet? Dat is hef probleem... 
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Legalisering van drugs, drank en voetbal Stemrecht van de wie 

Het schijnt dat ruim veertig procent van de werkgelegenheid Op dit moment 
bil Justitie en Politie voor rekening komt van de handel in soft- achttien laar stemrec 
en harddrugs. Dit lijkt ons iets te veel eer voor deze bedrijfstak, naar alle leeftijden, 

Uit het oogpunt van medemenselijkheid en gesteund door vele - 

betrokkenen in binnen- en buitenland pleiten JIJ & ldeALlSTEN Stemmen, democrati 
dan ook voor de legalisering van drugs, drank en voetbal. derland aan. Ieders 

klinken, direct of ind 
Dit geldt voor alle softdrugs. Wij willen legalisering van - 

verkoop, handel en teelt/productie. Dat voorkomt criminaliteit. Waarom de scheidi 
We zijn voorstanders van kwaliteitscontrole door de Keurings- zeventien laar zovee 
dienst van Waren. Voor uitzonderlijke gevallen van verslaving van elf laar die al rn 
worden medische en sociale voorzieningen getroffen. Het Rot- lingen dan hun oude 
terdamse model met huiskameropvang en speciale werkprojec- geen stemrecht hebb 
ten verdient navolging. Dat is geen experiment, maar menselijke behouden? GroenLir 
praktijk. om niet bil vijftien ja 

Ons voorstel zal de c 

schoolkantines bevo 
worden onderdeel v 

met stemrecht  wilier  

stemmen, en omge 
de voorkeur van hun 
verkiezingen een zo 

dat is natuurlijk een 

Ouders die voor h 
nadenken over wat c 
wereld en voor volg 

verschillende stemmi  
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Stemrecht van de wieg tot het graf 

Op dit moment hebben in Nederland alle mensen vanaf 
achttien jaar stemrecht. JIJ & ldeALlSTEN willen een uitbreiding 
naar alle leeftijden, von de wieg tot het graf. Voordelen: 

Stemmen, democratie en bestuur gaan alle inwoners von Ne-

derland aan. Ieders stem moet dan ook in verkiezingen weer-
klinken, direct of indirect. 

Waarom de scheiding bij achttien jaar? Zijn jongeren van 
zeventien jaar zoveel minder bekwaam? Soms tref je kinderen 
van elf jaar die al meer weten over de wereld en de ontwikke-
lingen dan hun ouders van veertig. En waarom zouden kleuters 
geen stemrecht hebben terwijl demente ouderen hun stemrecht 

behouden? GroenLinks wil nu stemrecht bij zestien jaar. Waar-
om niet bij vijftien jaar? 

Ons voorstel zal de discussie aan menige keukentafel en in veel 
schoolkantines bevorderen. Politiek en de keuzes die je maakt, 

worden onderdeel van opvoeding en onderwijs. Want kinderen 
met stemrecht willen natuurlijk weten wat hun ouders gaan 

stemmen, en omgekeerd zullen ouders nieuwsgierig zijn naar 

de voorkeur van hun kinderen. Nu mogen scholieren bij school-
verkiezingen een zogenaamde schaduwstem uitbrengen. Maar 
dat is natuurlijk een flauw aftreksel van echt kiezen. 

Ouders die voor hun kinderen gaan stemmen, zullen extra 

nadenken over wat goed is voor hun kinderen, de toekomst, de 
wereld en voor volgende generaties. Misschien brengen ze wel 
verschillende stemmen uit. 
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Maar voor welke kinderen zullen ouders nog gaan stemmen? 
Ook dat wordt een leuke discussie in de huiskamers. De strijd 
barst los. Want Henkie van twaalf wil en gaaf absoluut zelf. 
Maardan wil Eisje van zeven natuurlijk ook. Blijft Liesje van twee 
over, en omdat pa en ma een andere politieke voorkeur 
hebben, kan ook dat nog een leuke strijd worden. 

Nog meer voorstellei 

- Jongerencentra 

uit de jaren tach 
beheer van de ic 

- Jongerenraden 
budget vrij te b& 

- Het voortduren 
leefomgeving va 

De niet-of wereld 

Je komt op de 
op in een huis, en all 

en mogen daar ook 
drempel, verkent de 

te rotzooien, af te bre 
etcetera. En zo gaal 
schoot, het winkelce 
procent is niet af, ligt 

Door de jeugd, voor 

schap, er is nog veel 
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nog gaan stemmen? 
huiskamers. De strijd 
n gaat absoluut zelf. 
k. Blijft Liesje van twee 
e politieke voorkeur 
worden. 

Nog meer voorstellen 

- Jongerencentra uit de iaren zeventig met jongerenwerkers 

uit de laren tachtig maken plaats voor activiteiten in eigen 
beheer van de jongeren uit de jaren negentig. 

- Jongerenraden op alle bestuursniveaus met een eigen 
budget vrij te besteden. 

- Het voortdurend scheppen van niet-afsituaties in de 
leefomgeving van peuters, kinderen en jongeren. 

De niet-of wereld 

Je komt op de wereld en alles is af... Dat is saai. Je groeit 
op in een huis, en alle spulletjes staan keurig op een eigen plek 
en mogen daar ook absoluut hief vandaan. Je stapt over de 

drempel, verkent de buurt, en ook daar is alles af. Niets meer 
te rotzooien, ofte  breken, in elkaarte timmeren, op te schilderen 
et cetera. En zo gaat het maar door en door. De speeltuin, de 
school, het winkelcentrum: af, af, af. De nieuwe norm: vijftien 
procent is niet af, ligt braak, kan ingevuld of betrokken worden. 
Door de ieugd, voor de jongeren. Wees welkom in de gemeen-

schap, er is nog veel te doen. 

55 



D Hoofdstuk 3: een  wean-,  werk- en leefomgeving 
waarin mensen zich thuis voelen en  the  ze zelf mee-
maken 

'Creativiteit is het middel tegen sleur.' 

R. Weyenborg  

Vingers 

voelen, tasten en strelen. 

Handen, 

pakken vast, kneden en knutselen. 

Armen, 

omarmen, nemen mee en beschermen. 

Je hebt dus alles in handen 

om de wereld te veranderen. 

Jeukende handen 

De mens is crec 
gen dat hem onders 
zo lang geleden dac 
genieën creatief wa 
wil zijn of haar crea 
leef-, werk- en wo 
ruimte moet worder 
creativiteit wil botviE 

Bij organisaties 
mee gemaakt. Dat 

tieproces en de m 
mensen. Bij overh 
omgeving kunnen 
gebruiken. Het zou 
vermogens van mer 
centra voor kunstzir 

Artikel I 

Ieder mens heeft h 
invullen en inrichten 
ving. 

Artikel 2 

Kleren zijn de tweed 
kleren die je draag 
zich je persoonlijkh 

ruimte mede je idei 

in een huis te  worn  

hetzelfde is als het  hi  

hem of haar. 
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en leefomgeving 
en  the  ze zelf mee- 

Jeukende handen 

De mens is creatief. De mens heeft een scheppend vermo-
gen dat hem onderscheidt van andere levende wezens. Nog niet 
zo lang geleden dacht men dat alleen kunstenaars, artiesten en 
genieën creatief waren. Maar iederéén is creatief en iederéén 
wil zijn of haar creativiteit ontplooien. Dat betekent dat er in de 
leef-, werk- en woonomgeving van mensen zoveel mogelijk 

ruimte moet worden geschapen voor iedereen die zijn of haar 
creativiteit wil botvieren. 

Bij organisaties en bedrijven is hier al duidelijk een begin 
mee gemaakt. Dat was ook nodig want het moderne produc-
tieproces en de moderne dienstverlening vereisen creatieve 
mensen. Bij overheid en inrichting van de woon- en leef-
omgeving kunnen we nog wel wat extra creatieve armslag 
gebruiken. Het zou toch jammer zijn wanneer de scheppende 
vermogens van mensen hier beperkt blijven tot kleuterschool en 
centra voor kunstzinnige vorming? 

Artikel I 

Ieder mens heeft het recht deel te nemen aan het ontwerpen, 

invullen en inrichten van zijn of haarwoon-, werk- en leefomge-
ving. 

Artikel 2 

Kleren zijn de tweede huid van de mens, huizen de derde. In de 
kleren die je draagt en het huis dat je bewoont, weerspiegelt 

zich je persoonlijkheid. Omgekeerd vormen kleren en woon-

ruimte mede je identiteit. Vandaar: ieder mens heeft het recht 

in een huis te wonen dat niet precies hetzelfde of gespiegeld 
hetzelfde is als het huis naast, boven, onder, achter of tegenover 
hem of haar. 
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Artikel 3 
Ieder mens heeft bil zijn geboorte recht op een stukje aarde, 
groot genoeg om er een huis te bouwen, een tuinfeest te houden 

en in het eigen gras te liggen. Degenen die in de stad willen 

wonen - lekker druk, alles bil de hand, en het balkon is ook 

goed om op te liggen -, zal hierbij niets in de weg worden 

gelegd. 

Artikel 4 
Reken eens uit hoeveel grond een rijke westerling in totaal 
gebruikt, dus inclusief de landbouwgrond in Afrika en Azië 
waarop het benodigde veevoerwordt verbouwd. Dit noemt men 

de  footprint-gedachte: hoe groot is jouw voetafdruk op deze 

wereld? Je zult versteld staan van de uitkomst. Het uitgangspunt 
van 'iedereen een stukje' leidt tot een mondiale herverdeling 

van welvaart. 

Zullen we in plaats 
weer buusfgemeen 

Mensenrecht 3 
buurten die Nederla 

- Wit, bruin, zwart, 

- Gehandicapten, 

weer op. 

- Grote gezinnen, c 
pen en standaard 

- Bejaarden blijven 

schapsieven. Ouc 

- Er komen wereldh 
de 'paarse' invulli 
wil ondervinden, i 
van de opvangcer 

je mensen niet aai 
zoeken, nemen w 
de zogenoemde' 

- Her en der komei 
worden door de 
en gebruikt. Een 
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op een stukje aarde, 
en tuinfeest te houden 
die in de stad willen 

en het balkon is ook 
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westerling in totaal 
nd in Afrika en Azië 
ouwd. Dit noemt men 

voetafdruk op deze 

mst. Het uitgangspunt 
ondiale herverdeling 

Zullen we in  plants  van buurten 
weer buurtgemeenschappen gaan bouwen? 

Mensenrecht 361 luidt het einde in van de eendimensionale 
buurten die Nederland sinds honderd jaar bouwt. Het resultaat: 

- Wit, bruin, zwart, bleek en mager gemixt. 

- Gehandicapten, gekken en langdurig zieken eisen hun plek 
weer op. 

- Grote gezinnen, alleenstaanden, tweeverdieners, woongroe-
pen en standaardgezinnetjes wisselen elkaar af. 

- Bejaarden blijven volwaardig deelnemen aan het gemeen-

schapsleven. Oud en jong worden weer buren. 
- Er komen wereldhuizen voor de opvang van asielzoekers. Wie 

de 'paarse' invulling van hetwoord 'gasivrijheid' aan den lijve 

wil ondervinden, nodigen we uit voor een weekverblijf in een 
van de opvangcentra voor asielzoekers in Nederland. Dit doe 

je mensen niet aan. Wanneer vluchtelingen hier hun toevlucht 
zoeken, nemen we hen op in buurtgemeenschappen en staan 
de zogenoemde 'wereld huizen' voor hen open. 

- Her en der komen lege huizen die in bezit genomen kunnen 
worden door de jongeren van de buurt, ingericht, verbouwd 
en gebruikt. Een eigen plek! 
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Ons huis 

Terwijl de buurt van iedereen wordt, zijn de huizen van de 

mensen die erin wonen. Het onderscheid tussen koop- en 
huurwoningen verdwijnt. Bewoners bezitten automatisch de 
eigendomsrechten van hun huis. Iedereen krijgt een op zijn of 
haar situatie toegespitste vorm van aflossing en onderhoudre-
serveringen. 

Voorzieningen op peil 

Wanneer de buurtbewoners het zelf voor het zeggen heb-
ben, zullen goede voorzieningen een hoge prioriteit krijgen. Dit 
draagt verder bij tot heel gevarieerde buurten. 

- Grasperkjes worden afgewisselen met duinen, rotspartijen, 
watertuinen en speelhuizen. 

- De Winkel von Sinkel herkrijgt zijn vertrouwde plek in elke 
buurt, maar zal er wel heel anders uitzien dan vroeger: je kunt 

er faxen, kopiëren, printen, en er is een stomerij, schoenen-
service et cetera. De winkel is eerder een servicepunt dan een 
kruidenierswinkel. 

- Een kroeg helpt ook! 

- Buurthuizen vallen onder eigen beheer 
- Er komen werkplaatsen voor kleine reparaties, waar tevens 

mogelijkheden zijn om gereedschap te huren. 
- We zien graag scholen, peuterspeelzalen en kinderdagver-

blijven binnen fietsafstand voor ouders en kinderen. 

- In Huizen van Democratie vinden het zelfbestuur en een deel 
van de overheidsservice onderdak. 

- Dicht-bij-huis-verpleging wordt onderdeel van de gezond-
blijf-zorg. 

- De buurtkeuken, buurtwasserij en buurtsportzaal mogen zeker 
niet ontbreken. 

Mobiliteit 

Als de voorzie 
de mobiliteit alter 

en wonen is een 

geen hinder vero 
rand van woonbui 
catiemiddelen ma 

huizen met goe 
aantrekkelijke prij 
woon naast woont 

De mobiliteit  
gemeenschappeliji 

vervoer' te stimu Ier 
omhoog. Er word 
aangeboden. Als 
taxi,  frog  en derg 
samenvervoer plac 
loopt een zeer  SL  

vervoer. Dit projec 



Daraties, waar tevens 
huren. 

len en kinderdagver- 
en kinderen. 

lf bestuur en een deel  

feel van de  gezond- 

portzaal mogen zeker 

Mobiliteit 

Als de voorzieningen in de buurt op peil zijn gebracht, kan 
de mobiliteit al teruggedrongen worden. Hereniging van werk 

en wonen is een volgende stap. Bedrijven en instellingen die 
geen hinder veroorzaken voor de omgeving kunnen aan de 

rand van woonbuurten gesitueerd worden. Moderne communi-
catiemiddelen maken 'op afstand werken' mogelijk. Kantoor-
huizen met goede werkfaciliteiten waarin mensen voor 
aantrekkelijke prijzen een werkplek kunnen huren, staan ge-
woon naast woonhuizen. Ver-dienen of dichtbij-dienen? 

De mobiliteit die overblijft, wordt voor het grootste gedeelte 
gemeenschappelijk opgevangen. Om het gebruik van 'samen-

vervoer' te stimuleren, gaan kwaliteit, flexibiliteit en service sterk 
omhoog. Er wordt meer vraagafhankelijk openbaar vervoer 
aangeboden. Als jij vervoer nodig hebt, bestel je de (mini)bus, 
taxi,  frog  en dergelijke. Verder stellen IdeALISTEN voor om 
samenvervoer plaatselijk gratis aan te bieden. In Hasselt (België) 
loopt een zeer succesvol experiment met 'gratis' openbaar 
vervoer. Dit project verdient navolging in Nederland. 
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Auto-delen 

Vijf piek voor een ritje in de spits. Zal het helpen? Of is dit 
de zoveelste maatregel in het kader van de moet-je-eens-zien-
hoe-druk-wij.-bezig-zin-campagne? Wat denk jij ervan? 

- 'Gein, meneer Sonneberg, gein.' 

- De carpoolstrook op de Al blijft gratis. 

- Straks staan er files de hele dag door. Toch een mooie smoes 

om dan het rekeningrijden voor de hele dag in te voeren. 

- Auto's met meer dan één persoon, halve prils. 

- De directie van de NS wil nu ook rekeningrailen in de 
spitstreinen. 

Over niet al te k 
aangeduid als 'twint 

traal in elke buurt kc 
'deelauto's', tevens 
om bijzondere reder 

Fietsplannen k 
buurten, dorpen en 
delilk naar fietsvrien 
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Auto-delen 

het helpen? Of is dit Over niet alle lange tijd zal het particulier autobezit worden 
Ie moet-je-eens-zien- aangeduid als 'twintigste-eeuws'. Auto-delen is dan regel. Cen- 
ienk jij ervan? traal in elke buurt komt een uitleenpunt/onderhoudsplaats voor 

'deelauto's', tevens centrale parkeervoorziening voor hen die 
om bijzondere redenen toch nog een privé-auto nodig hebben. 

)ch een mooie smoes 
Fietsplannen komen aan de basis van het inrichten van dag in te voeren. 

buurten, dorpen en steden te staan. Men gaat van autovrien- 
e prijs. 

delijk naar fietsvriendelijk, van fietspaden naar fietswegen. 
rekeningrailen in de 
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Ter bescherming van de natuur in de buitengebieden is het 
op dit moment beleid om open plekken in steden vol te bouwen. 

Het Ministerie van VROM spreekt in dit verband over 'compact 
bouwen'. Maar is er nog natuur in Nederland? En waardoor 

komt het dat die verdwenen is? Wie houdt de Betuwelijn tegen, 
of de uitbreiding van Schiphol, of de verbreding van de snelwe-

gen, of de nieuwe industrieterreinen? Terwijl het toch juist deze 
projecten zijn die ruimte vreten en het landschap verwoesten. 

IdeALISTEN pleiten voor groene steden in een landschap-
pelijke omgeving. Met als consequentie dat wij het volbouwen 
van open plekken in de stad afwijzen. Wij kiezen voor de 
combinatie van centra met een hoge concentratie wooneenhe-
den, groenstroken met eco-boerderijen en ruime woon/werk-

buurten. 

Architect en stedenbouwer Carel Weeber heeft uitgerekend 
dat verruiming van de woon/werkbuurten geen probleem hoeft 
te zijn. Op dit moment is eentiende deel van ons land be-wo-

ning-bouwd. De overheid wil er de komende tien jaar een 
milloen nieuwe huizen bij. Als er, in plaats van de huidige 
veertig-huizennorm, vijfentwintig huizen per hectare komen, is 

er400 km2  nodig om een miljoen nieuwe woningen te bouwen. 

Dat is 1,2 procent van Nederland. In de visie van Weeber is 
straks niet 10,7 procent maar 11,2 procent van Nederland 
bebouwd. Dat verschil merkt niemand... Hoewel... 'Die verruim-
de wijken worden wel erg groen tegenwoordig. Je ziet bijna het 
verschil niet meer met een bungalowpark.' 

IdeALISTEN willen een wereld 

met op elke straathoek een eco-boer. 

64 

Eco -bouwen 

Is er nog and 
dan? Inclusief grijs  
king  (zon-wind)! 

De buurtversierder 

Per wijk wordt 
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buurtversierder slac 
over te brengen oi 
openbaar groen w 
kleuren krijgen wee: 
wijk van het land' 
Paasbuurt in Laren, 
moaid en de perkje 



Eco-bouwen 

buitengebieden is het Is er nog ander bouwen dan eco-bouwen? En waarom 
steden vol te bouwen. dan Inclusief grijs-watervoorziening en eigen energieopwek- 
rband over 'compact  king  (zon-wind)! 
rland? En waardoor 
de Betuwelijn tegen, De buurtversierder 

eding van de sneiwe- 
Per wijk wordt een kunstenaar vrijgesteld die het verfraaien 

vijl hef toch juist deze 
van de buurt als zijn speciale taak dient te beschouwen. De 

dschap verwoesten. 
buurtversierder slaagt erin zijn of haar artistieke enthousiasme 

en in een landschap- over te brengen op de mensen die in de buurt wonen. Het 
lat wij het volbouwen openbaar groen wordt op die manier een ontdekkingstocht, 
Wij kiezen voor de kleuren krijgen weer een kans en de nationale wedstrijd 'mooiste 

:enfratie wooneenhe- wijk van het land' wordt nu eens niet gewonnen door de 
n ruime woon/werk- Paasbuurt in Laren, waar de gazonnetjes altijd millimeter-ge- 

maaid en de perkjes altijd het rechtst geharkt zijn. 
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van ons land be-wo- De doelstelling van ldeALISTEN 
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TEN willen een wereld 

aathoek een eco-boer. 
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Kunst 

Heft de werkelijkheid op 

ziet met andere ogen 

beweegt het hart 

verrast en raakt. 

Is eigenlijk veel te mooi 

om opgeborgen te zijn 

in kelders en musea. 

'rr nl 

- De kunst terug op straat, onder de mensen. Kunst wordt 

gezien, bewonderd, confronteert, lokt reacties uit. 

- Ombouwen van abri's en mupi's tot expositieborden voor 

kunst. Iedereen is een kunstenaar in spe. JIJ exposeert. 

- Invrijheidstelling van al die creatieve mensen die nu hun 

boterham moeten verdienen in de reclamebranche. 

- Afschaffen van het prijzensysteem in de literatuur. Goede 

literatuur wordt liever niet overgoten met het slijk der aarde. 
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JIJ & ldeALlSTENeoquête, vervolg 

Waaraan ergert u zich het meest? 

- Deur-aan-deur verkoop. Bijvoorbeeld 'studieverzekeringen' 

voor pasgeboren baby's; 

- mobiele telefoons,- 

- parkeergeld betalen bij ziekenhuizen; 

- schijnheiligheid in de politiek. Het CDA-programma met het 

gezin als hoeksteen van de samenleving maar tegelijkertijd 

anticonceptie uit het ziekenfonds. Moeders van zeventien 

jaar, dat is goed voor het gezin! 

- verkoop per telefoon. Terwijl jij de kinderen naar bed aan het 

brengen bent bellen ze, onder het eten, tijdens een mooie 

film...; 

- verder, namelijk: 

LI Hoofdstuk 4: 

'Er is genoeg op 

ieders behoefte. 

Er is alleen niet ç  

Gandhi  

De fabriek 

Maag, buik en darr 

verwerking van de 

een gevoelige plek 

Hier wordt de licha 

op peil gehouden. 

Voedingsstoffen wo 

afval verwerkt en g 

Stress en overtollie' 

zorgen soms voor n 

Het rommelt in de 

van de vrije-markti 
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El Hoofdstuk 4: economie dienstboor aan de mens 

'Er is genoeg op deze aarde om tegemoet te komen aan 
'studieverzekeringen' 

i 

ieders behoefte. 

Er is alleen niet genoeg om in ieders hebzucht te voorzien.' 

Gandhi  
-programma met hef 

iq maar tegelijkertijd 

eders van zeventien 

ren naar bed aan het 

i, tijdens een mooie  
Maag, buik en darmen 

verwerking van de grondstoffen 

een gevoelige plek. 

Hier wordt de lichaamshuishouding 

op peil gehouden. 

Voedingsstoffen worden onttrokken 

afval verwerkt en gescheiden. 

Stress en overtollige werkdruk 

zorgen soms voor neerslag en depressie. 

Het rommelt in de buik 

van de vrije-markteconomie. 

 



Ruud Lubbers,  

lend  taalgebruik, zi 
terrein moet hij nu 
kabinet. 'Uitbreidinc 

binnen de milieuno 
maar even door. 

'Uitbreiding tot honderd miljoen passagiers is mogelijk 
binnen de milieunormen,' staat er in het rapport van de com-
missie In 't Veld. Ja, ga daar maar eens goed voor zitten. Want 

zulke prachtige exemplaren kom je niet elke dag tegen. Die 

moet je proeven, die moet je even laten bezinken voor ze hun 
schoonheid in alle geuren en kleuren aan je openbaren. 

Je zit? Neem dan eerst een klein slokje: uitbreiding. Hoe 
smaakt dat? Dat smaakt naar meer. Natuurlijk. Groei, ontwik-
keling, ruimte,  space,  wie wil dat niet? 

Tot... Dat is even slikken. De verruiming heeft dus een 
grens. En die grens is nog bepaald ook: honderd miljoen 
passagiers. Ben je net lekker op gang, doen ze een slot op de 
deur! 

Wees niet bevreesd. De tap blijft lopen, de keuken blijft 
open. Eerder gaf men grenzen aan van zestien miljoen, twintig 
miljoen, vierentwintig miljoen en veertig miljoen. Flexibel, me-
neertje; onomkeerbaar, mevrouwtje. 

Is mogelijk, precies, vooruit met de geit en de KLM en de 
economie. Mogelijkheden, kansen,  opportunities,  open doelen 
waar de bal al voor ligt zodat je enkel nog een trapje hoeft te 
geven, dat ligt lekker in de mond en hapt heerlijk weg. Raak je 
al een beetje bedwelmd? Da's dan net de bedoeling. 

Binnen de milieunormen. Een goeie borrel behoeft geen 
krans. Ober, doe mij er nog maar eentje 'binnen de milieunor-
men'. 
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Ruud Lubbers, de Nederlandse kampioen van het verhul- 

ssagiers is mogelijk  lend  taalgebruik, zit huilend aan de keukentafel. Zelfs op dit 

rapport van de  corn-  terrein moet hij nu ook zijn meerdere erkennen in het paarse 

Ded voorzitten. Want kabinet. Uitbreiding tot honderd miljoen passagiers is mogelijk 

elke dag tegen. Die binnen de milieunormen.' Een nare bijsmaak? Spoel die dan 

Dezinken voor ze hun maar even door. 
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De aard van het beestje Uitgangspunt 

De huidige inrichting van de economie draagt bij aan een: IdeALISTEN stre 

- dwangmatig kwantitatief materiële groei; 
nomie' niets anden 

hebben we nodig er 
- onverantwoorde belasting van de natuur; maken? 
- verdere verzakelijking van mensen en verhoudingen; 

- tweedeling in de samenleving. Van overdaad naar 

Alle Nederlanders gingen er de afgelopen jaren enkele procen- Hoewel de uiter 

ten op vooruit: 
gen wekt in de richti 
van materiële welva 

WAO-alleen + 8%, 

Modaal + 5,4%1. P.s.] Rijkdom: leven om te 

2 x modaal + 2%; 
Overdaad: teveel het 

Minima + 2,6%. 
De economisd 

Eén cijfers ontbrak lammer  genoeg in het rijtje...: 
schaarste. In potent 
iedereen er goed vc 

Winsten + 176,3% 

Het marktbegin 
Waarom verzwijgt paars dit laatste schitterende resultaat? te veel aanbod keld 

- De afdeling winsten van het CBS in Heerlen was toevallig met Wanneer alle behoe 

een bus naar de regio-topper MW-Roda JC. sluiten. 

- Wallage (PvdA) vond het verschil een beetje te geflatteerd. - 

— Bolkestein  (WD)  wil geen slapende honden wakker maken. 
Het privé-bezit 

- Dit cijfer klopt gewoon niet. In werkelijkheid zijn de winsten I Ondernemingen pr 

nog veel meer gestegen. 
vraag. het doel var 
plaats von mensen 

debewustzijn (het de 
ook de overtuiging 

toch genoeg mense 
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Uitgangspunt 

draagt bij aan een: IdeALISTEN streven naar een samenleving waarin 'de eco-
nomie' niets anders is dan het antwoord op de vraag: wat 
hebben we nodig en hoe kunnen we dat op de slimste manier 

r; maken? 
rhou dingen; 

Van overdaad naar overvloed 

a ren enkele procen- Hoewel de uiterlijke schijn van het kapitalisme verwachtin-
gen wekt in de richting van rijkdom en overdaad, is deze vorm 
van materiële welvaart slechts weggelegd voor een kleine elite. 

P.S.] Rijkdom: leven om te hebben. 

Overdaad: te veel hebben om er lekker von te leven. 

De economische structuur op zichzelf is zelfs gericht op 

rijtje...: 
schaarste. In potentie kan er zoveel geproduceerd worden dat 
iedereen er goed van kan leven. Alleen: 

Het marktbeginsel van vraag en aanbod verhindert het. Bij 
ende resultaat? te veel aanbod kelderen de prijzen immers, en dan is het crisis. 

len was toevallig met Wanneer alle behoeften zijn bevredigd, kunnen de bedrijven wei 

a JC. sluiten. 

setje te geflatteerd. - 

den wakker maken. Het privé-bezit van de productiemiddelen verhindert het. 

heid zijn de winsten Ondernemingen produceren nu enkel voor de koopkrachtige 

vraag. Het doel van producten is allereerst winst opleveren, in 
plaats van mensen gelukkig maken. Een wijdverbreid armoe- 
debewustzijn (het denken in 'tekort') is het gevolg. Hierop stoelt 
ook de overtuiging dat het niet anders zou kunnen. Terwijl er 

toch genoeg mensen, middelen en techniek voorhanden zijn. 
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P.S.2: Veel mensen gaan er ook von uit dat er maar een ietsiepietsie liefde voor hen is, 
en door worden ze erg  bong  en hebberig van. 

P.S. 3: De krant van 17 december 1997, twee berichten: 'Reservepotjes pensioenfondsen 

lopen over', en: 'Jaarlijks sterven er nog 6,6 miljoen kinderen van de honger.' 

Om een einde te maken aan al deze materiële ellende 
streven ldeALlSTEN, vanuit een overvloedbewustzijn (het ge-
loof/denken/doen dat het voor alle mensen op aarde mogelijk 
is hun behoeften te bevredigen) naar een overvloedeconomie. 
Met minder verspilling, werkdruk, banen en productie/con-
sumptie, maar met meer kwaliteit, vrije tijd en harmonie met de 
natuur. 

Drie procent economische groei per jaar?  

Ctrl-Alt-Del! 

Een beter milieu 

begint met minder produceren en consumeren. 
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Van begeerte naar 

We zouden al 

behoeften niet meei 

tijd is nip.  Reclame 
is ook overbodig: 

- We hebben alles 

- Wanneer we iets 
interactieve  medic  
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iepietsie liefde voor hen is, Van begeerte naar behoefte 

servepotjes pensioenfondsen 

snderen von de honger. 
We zouden al een aardig eind op weg zijn wanneer 

behoeften niet meer werden opgeklopt en gemanipuleerd. De 

e materiele ellende 
tijd is rijp. Reclame roept niet alleen veel weerstand op, maar 

Jbewustzijn (het ge- 
is ook overbodig: 

n op aarde mogelijk - We hebben alles al. 
overvloedeconomie. - Wanneer we iets nog niet hebben, gaan we zelf via de 
I en productie/con- interactieve media wel op zoek naar de gewenste informatie. 
en harmonie met de 

De belangenorganisatie van reclamemakers en adverteer- 
ders probeert ons bang te maken met spotjes over drastisch 
stijgende prijzen voor krant, radio en tv wanneer er geen 

riische groei per jaar? reclame meer zou zijn. Die boodschap kun je ook omdraaien: 
zonder reclamekosten, gemiddeld acht procent per product, 
worden alle andere producten goedkoper. 

Een beter milieu 

:eren en consumeren. 

75 



go 

Van verspilling na 

Het doel van w 

- het terugdringen 

- bescherming van 

- het beter aanwen 
energie; 

- het opvoeren van 

Definitie: welva 
productie/dienstverl 

timale productie/d 

ciency wordt uitge 

voortdurende voort 
voorloopt op X, is F 
zo dicht mogelijk in 

Bij het vaststelle 

voor producten wor 

Arbeid 

Het gaat hierbij orr 
werkloosheid, achte 

onderbetaling van 
en niet-gemotiveerc 
beïnvloeden. 

Productiviteit 
In hoeverre wordt g 
ken, machines, con 

ervoor om met zo 
produceren.) 



Van verspilling naar welvaartsefficiency 

Het doel van welvaarts-efficiency is: 

- het terugdringen van verspilling; 
- bescherming van de natuur; 
- het beter aanwenden van beschikbare mensen, middelen en 

energie; 

- het opvoeren van de kwaliteit van producten. 

Definitie: welvaarts-efficiency is de relatie tussen werkelijke 
productie/dienstverlening/gebruik (X) en theoretisch meest op-

timale productie/dienstverlening/gebruik (Y). Welvaarts-effi-

ciency wordt uitgedrukt in X gedeeld door Y. Gezien de 

voortdurende vooruitgang op alle terreinen en het feit dat Y 
voorloopt op X, is het de kunst om met X (werkelijke prestatie) 
zo dicht mogelijk in de buurtvan Y (optimale prestatie) te komen. 

Bil het vaststellen van de hoogte van de welvaarts-efficiency 
voor producten worden de volgende factoren meegewogen: 

Arbeid 

Het gaaf hierbij om de optimale inzet van mensen. Zaken als 
werkloosheid, achterlopen in scholing, training en organisatie, 
onderbetaling van werknemers, slechte werkomstandigheden 

en niet-gemotiveerd personeel zullen de beoordeling negatief 
beïnvloeden. 

Productiviteit 

In hoeverre wordt gebruikgemaakt van de modernste technie-

ken, machines, computers en arbeidsmethoden? (Deze dienen 
ervoor om met zo min mogelijk arbeid zoveel mogelijk te 
produceren.) 
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Kwaliteit 

Hoe is de verhouding tussen het vakmanschap van de makers 
plus de gebruikte grondstoffen, energie en middelen, in verhou-

ding tot de prijs, de gebruiksduur en het gebruiksgenot van het 
product? 

Milieu 
Hierbij worden de schadelijke gevolgen voor het milieu gewo-
gen. Het gaat om hef gebruik van energie en grondstoffen, de 
duurzaamheid van het materiaal (geschikt voor hergebruik of 
juist niet kapot te krijgen?), en de afstanden die overbrugd 
moeten worden voor aanmaak of verkoop. 

Kernenergie valt op deze manier al snel af als vorm van 

energieproductie. Boontjes uit Ethiopië kosten wel heel veel 
airmiles; en onderdelen van computers kunnen het best groot-

schalig geproduceerd maar kleinschalig samengesteld worden. 

Instituten als de Consumentenbond, TNO en het nieuw op 
te richten Instituut voor Welvaarts-efficiency lichten voortdurend 

het maakproces van producten door. De resultaten worden 

vermeld op de verpakking. Naast de streepjescode en de op-
somming van de ingrediënten komt er een welvaarts-efficiency-
code. 

Kolom Factor 

Rood arbeid 

Blauw productiviteit 
Geel kwaliteit 

Groen milieu 
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De methode voor het berekenen van welvaarts-efficiency  
chap  van de makers kan toegepast worden op producten, diensten, bedrijfstakken 
middelen, in verhou- en volkshuishoudingen maar ook op het gebruik van con- 
bruiksgenot van hef sumptiegoederen. Zelfs in de spits staat bijvoorbeeld nog ze- 

ventig procent van de auto's stil. Wanneer we een mooie boot 
bouwen, is het toch jammer dat deze schoonheid tweeënveertig 
weken van het jaar in een jachthaven ligt. Naar de winkel gaan 

or het milieu gewo- om cd's en video's te kopen is ook niet handig wanneer met 
en grondstoffen, de een mediatheek op Internet iedereen zijn of haar voorkeur 
voor hergebruik of rechtstreeks in huis haalt. Per onderzoeksgebied worden bij de 

iden die overbrugd berekening van welvaarts-efficiency de factoren vastgesteld die 
meegewogen worden in de beoordeling. 

nel af als vorm van De welvaats-efficiencyvan een volkshuishouding als geheel 
osten wel heel veel kan de welvaarts-efficiency van producten overstijgen. Zo kan 
nnen het best groot- model A van merk B wel het beste zijn als het om een auto gaat, 
mengesteld worden. maar zal de auto als vervoermiddel waarschijnlijk heel laag 

scoren in verhouding tot andere vormen van vervoer. 
NO en het nieuw op 
lichten voortdurend In de visie van IdeALISTEN zal welvaarts-efficiency weldra 
resultaten worden de motor vormen van een algemeen streven (bij consumenten 

pjescode en de op- en producenten) naar het optimaliseren van productie, dienst- 
welvoarts-efficiency- verlening en gebruik. Wij verkiezen welvaarts-efficiency dan ook 

boven andere voorstellen om de overconsumptie, verspilling en 
milieuververvuiling aan te pakken. 
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Twee alternatieven met een korte reactie 

De Wet op de Integrale Kostprijsberekening. Deze wet bepaalt 
dat de maatschappelijke kosten en de veroorzaakte milieuscha-
de meegenomen worden in de prijzen. Vlees van varkens uit de 
bio-industrie wordt zo minimaal even duur als het vlees van 
scharrelvarkens. Benzine wordt twee keer zo duur. 

Opmerkingen hierbij van onze kant: 

- De ervaring met het principe van 'de vervuiler betaalt' is niet 

hoopvol. Te vaak betaalde de vervuiler keurig, ging hij door 
met vervuilen en werden de kosten doorberekend aan de 
consument. 

- Hoe kun ie  dierenleed en/o+ milieuschade berekenen? 

- Wanneer het om geld gaat, winnen de sterksten het meestal 
en krijgen de zwaksten de rekening gepresenteerd. Vandaar 
dat we nogal argwanend zijn bij het voorstel om ethische 
vraagstukken (hoever gaan we met dieren mishandelen en de 

aarde verwoesten?) te ver-gelden. Dat de regering van de VS 
recent de vermindering van CO2-uitstoot onderwerp wilde 
maken van handel, zou in dit verband tot nadenken moeten 
stemmen. 

2. 
'Belasting op arbeid moet worden verlaagd en vervangen door 

een belasting op het gebruik van niet-duurzame energie.' 
Verkiezingsprogramma De Groenen. 

IdeALISTEN willen juist zo snel mogelijk van de arbeid af. 

Me 
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Van arbeidsdwnng naar vrije dienstverlening 

Een deel van de mensheid is al verlost van de plicht om zijn 
of haar arbeid te verkopen om te voorzien in hei levenson-
derhoud. Stel je het genot eens voor! Stel dat je je nooit meer 
zorgen hoeft te maken over de dag van morgen. Stel je voor 

dat je de vrijheid hebt om zelf te kunnen uitmaken of je wel of 
niet gaat werken. 

Freecard 

De freecard geeft gratis toegang tot de belangrijkste voor-

zieningen die een actief en betrokken leven mogelijk maken. 

De freecard kan betrekking hebben op de volgende dingen: 

levensmiddelen, kleding en schoeisel, huur, kosten telefoon en 
Internet, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, 

abonnementen op bibliotheek, cultuur, sport en media. 

De freecard vertegenwoordigt een bepaalde waarde. JIJ & 

IdeALISTEN streeft naar een nettowaarde van vijfhonderd gul-

den voor kinderen, vanaf de derde fase basisonderwijs (20-22 
jaar) duizend gulden samenwonend, vijftienhonderd gulden 
alleenstaand. Een gezin van vader, moeder en twee kinderen 
beschikt aldus maandelijks over een freecardwaarde van drie-
duizend gulden netto, een basis om van te leven. 

De freecard kan door de gebruiker zelf worden ingevuld. Jij 
bepaalt als hef ware zelf waar de waarde op de freecard voor 
besteed kan worden. 
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ping 

van de plicht om zijn Door de gemeenschap als geheel kunnen aan de andere kant 

len in het levenson- ook beperkingen aan het mogelijke gebruik van de freecard 

dat ie je nooit meer worden gesteld. Het openbaar vervoer in Nederland bijvoor- 

morgen. Stel ie  voor beeld, is nog niet toegerust omde toestroom van zoveel mensen 

.iitmaken of je wel of die de auto laten staan aan te kunnen. 

De freecard is flexibel. Sommige mensen hebben nu eenmaal 

- meer geld nodig dan andere. We denken bilvoorbeeld aan 
gezinnen met chronisch zieke kinderen. 

belangrijkste voor- 

n mogelijk maken. Voordelen van de invoering van de freecard 

e volgende dingen: Niemand hoeft zich meer buitengesloten te voelen omdat  ht  

r, kosten telefoon en geld ontbreekt (uitgaande van onze norm). Iedereen kan zich 

gezondheidszorg, maatschappelijke actief manifesteren. Brood stelen hoeft niet 

ort en media. meer. 

aIde waarde. JIJ & Begrippen als 'werkgelegenheid', 'werkloosheid' en 'minimum- 

van vijfhonderd gul- loon' verdwijnen. 

sisonderwijs (20-22 - 

Ftienhonderd gulden Het hele systeem van uitkeringen, AOW, WAO, Ziektegeld, 

Ier en twee kinderen Kinderbijslag, WW, studiebeurzen et cetera kan op de helling. 

ardwaarde van drie- - 

leven. De freecard bevrijdt de arbeid. Niemand hoeft meer te gaan 
werken als dat hem of haar tegenstaat. Iedereen gaat gemoti- 

worden ingevuld. Jij veerd aan de slag. En dat zal de arbeidsvreugde en de kwaliteit 

op de freecard voor van diensten en producten alleen maarten goede komen. 
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Kostenplaatje freecard Op naar de 24-uurs 

Groep Aantal Kosten Welvaas-effici 
miljoenen miljarden voor een flinke dalin 

Jongeren onder de 21 jaar 4 26 Vrij voor een betere 

lijkt ons het maximul 
Alleenstaanden boven de 21 jaar 2,3 44,85 

Samenwonend boven de 21 jaar 10 130 

Totaal 200,85 

Ter vergelijking (getallen zijn bij benadering) 

Uitkeringen totaal 100 

Loonsom Nederlandse werknemers 350 

Winstneming totale Nederlandse bedrijfsleven 100 

Bruto Nationaal Product 700 

Wie stuurt de kaarten rond 

voor de begrafenis van het arbeidsethos? 
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Op naar de 24-uers economie (per week) 

Kosten Welvaarts-efficiency en invoering van de freecard zorgen 

n miljarden voor een flinke daling van hef aantal banen. Dit maakt de weg 

26 
vrij voor een betere verdeling van de arbeid (24 uur per week 
lijkt ons het maximum). 

44,85 

130 
VVD: 100.000 banen meer. 200,85 
CDA: 300.000 banen meer. 

g) PvdA: 500.000 banen meer. 

100 

350 Straks moeten we nog asielzoekers 

100 ven 
gaan importeren 

om al dat werk te verzetten. 
700 

:uurt de kaarten rond  

an  het arbeidsethos? 
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Van arbeidsmarkt naar dienstenbank 

De arbeidsmarkt van dit moment is al danig in beroering. 
Philips trekt de aandacht met het bericht dat geen enkele 
werknemer meer kan rekenen op een vaste baan. Jongeren 
willen eigenlijk alleen nog maar zelfstandige zijn. Dure advies-
bureaus worden door de overheid ingeschakeld om amb-
tenaren zover te krijgen dat ze vaker wisselen van stoel. 
Uitzendbureaus bezetten hele straten in de stadscentra. De 
kernwoorden zijn 'flexibel' en 'mobiel'. 

We kijken verder vooruit. Werk dat nu nog heel gewoon is, 

verdwijnt (speculeren op de internationale valutamarkten 
bijvoorbeeld, of mensen achter hun broek zitten om een baan 
te vinden). Andere activiteiten komen ervoor in de plaats 
(deelname aan democratische besluitvorming). De behoefte om 
zelf uit te maken wanneer je wilt werken, groeit verder. 

Waar gaat hef heen? Naar een open uitwisseling van 
diensten (werk). Arbeidsbureaus, loopbaanwinkels plus uitzend-

bureaus bundelen hun krachten en presenteren zich gezamenlijk 
als de nieuwe dienstenbank. Op Internet, maar ook met 
vestigingen in buurten, bij bedrijven en in de winkelstraat. De 

dienstenbank heeft een aantal zoek- en selectiemogelijkheden 
om gericht gebruik mogelijk te maken: 

- plaats of regio; 

- talenten, vakgebied, productiesector; 

- langdurige arbeidsverbanden of juist korte klussen. 

EM 
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J 
Je kunt je intekenen op taken en verantwoordelijkheden. In 

I danig in beroering, 
schoen wringt (tekort aan mensen) en van of waar juist sprake 

de dienstenbank is een actueel overzicht aanwezig van waarde  

ht  dat geen enkele 
is van een overschot (teveel aan dienstkracht). Bij een teveel kan 

ste baan. Jongeren 
bij toerbeurt gewerkt worden. Bij een tekort is misschien één 

ge zijn. Dure advies- 
oproep voldoende, of moet tijdelijk worden teruggevallen op 

schakeld om amb- 
extra beloning of burgerschapsplicht. De voorwaarden waar- 

wisselen van stoel. 
onder gewerkt wordt (duur, werktijden, eventuele beloning, 

de stadscentra. De 
taken en verantwoordelijkheden), zijn in onderling overleg vast- 
gesteld. 

nog heel gewoon is, 
Op die manier is er ook ruimte voor het ruilen van taken 

nale valutamarkten 
en diensten. Schilders uit Arnhem hoeven op de snelweg richting 

zitten om een baan 
Utrecht niet meer te zwaaien naar schilders die uit Utrecht 

ervoor in de plaats 
richting Arnhem rijden. 
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Van rotzooi maken naar rotzooi voorkomen 

Voordeel van welvaarts-efficiency is dat vervuiling opgevat 
wordt als verspilling, en dus voorkomen wordt. De vervuiler 
betaalt niet meer; de vervuiler produceert schoon. Blijft over de 
schoonmaakbranche die zich richt op de persoonlijke vervui-
ling. 

Deskundige opvoeders zouden het een heel slecht signaal 

noemen wanneer op scholen de sterksten uit een klas of groep 
rotzooi mochten maken, waarna de zwaksten die moesten 
opruimen. 

Waarom is dit 'heel slechte signaal' dan regel in de 
grote-mensenmaatschappij? Kortom, waarom staan we toe dat 
er een nieuwe scheiding wordt geschapen tussen zij die troep 
maken (bovenklasse) enerzijds en zij die het opruimen (onder-
klasse) anderzijds? 

De scheiding is duidelijk en de boodschap kwalijk: een 
beter milieu begint bij de schoonmaaksters? 

Voorstel 

We heffen de schoonmaakbranche op, noodgevallen uitgezon-
derd. Iedereen is gewoon weer verantwoordelijk voor zijn of 
haar eigen prullenbak, bureau en wasgoed. 

Van minimumloon n 

De freecard verk 
Het maximumloon 

beursfraude en bela 
Ons voorstel wordt o 
de Verenigde Staten 
Uit dit onderzoek k 
bepaalde hoogte ge 

voor een standaardç 

sterk. Daarna zwakt 

buurt van de anderh 

We nemen een 

bruto-inkomen vast 
zin: honderdduizend 
grotere gezinnen is 
moeten het doen m 
per jaar. 

Vraag: op basi 
dat-je meer zou mo 
vrouwen belangrijke 

belangrijk dan manc 

Maximumvermo 

JIJ & ldeALlSTEN ste 
aan het vermogen 
alleen zijn grote vern 
ook opnieuw stress 
aardig. Laten we hel 



Van minimumloon naar maximuminkomen 

at vervuiling opgevat De freecard verlost burgers van armoede en arbeidsdwang. 

wordt. De vervuiler Het maximumloon voorkomt ongewenste schraapzucht, 

schoon. Blijft over de beursfraude en belastingvermindering voor voetbalmiljonairs. 

persoonlijke vervui- Ons voorstel wordt ondersteund door opmerkelijk onderzoek in 
de Verenigde Staten (bron: Money is  Your  Live,  Penguin  1992). 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat geld slechts tot op 

en heel slecht signaal bepaalde hoogte gelukkig maakt. Tot één ton bruto per laar 

uit een klas of groep voor een standaardgezin van vier personen stijgt de gelukslijn 

vaksten die moesten sterk. Daarna zwakt de stijging van de gelukslijn af om in de 
buurt van de anderhalve ton z'n hoogste punt te bereiken. 

al' dan regel in de We nemen een zekere marge en stellen het maximum 

irom staan we toe dat bruto-inkomen vast op drie ton per jaar voor een doorsneege- 

m tussen zij die troep zin: honderdduizend per ouder, vijftigduizend per kind. Voor 

het opruimen (onder- grotere gezinnen is het bedrag dus hoger; alleenstaanden 
moeten het doen met hoogstens honderdvijftigduizend gulden 
per jaar. 

odschap kwalijk: een 

rs? Vraag: op basis waarvan kan iemand het recht claimen 
dat-ie meer zou moeten verdienen dan een ander? Zijn huis- 

vrouwen belangrijker dan artsen? Zijn vuilnismannen minder 

Dodgevallen uitgezon- 
belangrijk dan managers? 

oordelijk voor zijn of 
Maximumvermogen  

ed 
JIJ & IdeALISTEN stelt tevens voor dat er een bovengrens komt 

aan het vermogen waarover iemand kan beschikken. Niet 
alleen zijn grote vermogens vaak niet eerlijk vergaard, ze geven 
ook opnieuw stress en zorgen. 'Miljonair' klinkt altijd nog wei 
aardig. Laten we het hier per persoon voorlopig bij houden. 
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Van autonome marktkrachten De einde-jaarssurpri 
naar een democratisch bepaalde productie 

Een klein bericht i 
Hoe kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dien- extra binnen.' Dit is 

sten, instellingen en bedrijven verder gestimuleerd worden? JIJ consumptiedrift. De 
& IdeALISTEN denkt door een verregaande democratisering van dacht. En minister Za 
de productie. Openlijke en maatschappelijke discussie op dit zijn hoofdkussen legg 
terrein zal louterend werken op het inzicht en de motivatie van dit binnenkort echter 
iedereen. Dat leidt tot een nieuwe manier van marktonderzoek, 
die waarschijnlijk ook dure missers voorkomt. Bedrijfsgeheimen Stel, we hebben 
en het particulier bezit op uitvindingen vervallen, hard gewerkt. Mag 

cember is in elk geval 
er waarschijnlijk over 
massages. 

Op 1 decembe 

Financiën het woord 
dragen meerarbeid b 

en wel vijf miljard gul 
wen? De brede volk 

besteden, kan van st 

De eerste week 

december, wensen. I 
dag na Sinterklaas  Ii  

doublures, een vèrla 
kan de discussie losb 
bushaltes, en vergeel 
we uit om de lijst  mid  
groep Nederlanders 
graag realiseren: 
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De einde-ivarssurprises  in de eenentwintigste eeuw 

Een klein bericht in de avondkrant: 'Schatkist haalt 3 millard 
rdelijkheid voor dien- extra binnen.' Dit is het resultaat van ons aller productie- en 
timuleerd worden? JIJ consumptiedrift. De economische groei is nog hoger dan  ge- 
e  democratisering van dacht. En minister Zalm kan weer een paar extra sokken onder 
elijke discussie op dit zijn hoofdkussen leggen. Als het aan de toekomst ligt, gaan we 
rt en de motivatie van dit binnenkort echter anders doen. 
van marktonderzoek, 

)mt. Bedrijfsgeheimen Stel, we hebben met z'n allen in Nederland weer lekker te 
rvalIen. hard gewerkt. Mag dat even beloond worden? Zo tegen de-

cember is in elk geval duidelijk hoe we gedraaid hebben en wat 
er waarschijnlijk overblijft na de schouderklopjes en anti-stress-
massages. 

Op 1 december om 20.30 uur neemt de minister van 
Financiën het woord om onze vrijwillig aan de overheid afge-

dragen meerarbeid bekend te maken. 'Ja... Nee... Jaaahhhhh, 
en wel vijf miljard gulden!!!' Hoor je de presentator al schreeu-

wen? De brede volksdiscussie over hoe we dit extraatje gaan 
besteden, kan van start gaan. 

De eerste week verzamelen we, in de goede traditie van 
december, wensen.. Iedereen kan goede doelen insturen en de 
dag na Sinterklaas ligt er, na het schrappen van grappen en 
doublures, een verlanglijst met dertig a veertig projecten. Nu 
kan de discussie losbarsten: in de media, op de scholen, bij de 
bushaltes, en vergeet de schaftlokalen niet. Tien dagen trekken 

we uit om de lijst middels een peiling onder een representatieve 
groep Nederlanders terug te brengen tot vijf hoofdzaken die we 
graag realiseren: 



1. Iedere Nederlander krijgt gewoon f 333,33 cash in het De kwijtscheldinç  

handle.  Jazeker, we zouden geen Hollanders zijn als we voor de asielzoekers 

die mogelijkheid later; schieten. man worden met ze 

2. We investeren in de aanloopkosten van de ringmetro voor derde. Onderwijs  (jai  

de Randstad. met vierentwintig pro 

3. In het onderwijs komt de komende vier jaar ruimte voor duidelijk en met 45,7 
kleinere klassen, een hogere beloning van de onderwijs- VERLOSSENDE NIEL 
krachten en meer jonge leraren. STAD  (Brinkman,  jon 

4. Alle particuliere schuld wordt in één keer kwijtgescholden. 

Arm Nederland gaat schuldenvrij het nieuwe jaar in. Elke zes minuten 

Ook voor die mogelijkheid kunnen we nu kiezen, is niet meer nodig  dc  

5. Misschien een beetje gênant: het voorstel om vijftigduizend van Holland richting 

buitenlanders een oprotpremie van tienduizend gulden te krijgt gewoon z'n stat 

geven. Dit plan scoort bedenkelijk hoog in de peilingen, nog maar tot Leide 

Waarom dan verzwijgen? We doen niet moeilijk, hup, Kortom, een goede 

mee in de discussie. vuurwerk maar aan, 

Nu wordt het spannend. Het is de week voor kerst. Bedrijven Trouwens, het gi 

en belangenorganisatie mengen zich in de strijd. Alles mag, als met een eigen einth 
er maar geen commerciële reclame voor gemaakt wordt. We onderwerpen straks 
vertrouwen op de onpartijdigheid van de media en laten het Straks is er van die 1< 
voor de rest met een gerust hart over aan... hoera... onszelf. meer over... 

Met kerst is er nog even ruimte voor bezinning, maar op 'Hallo, van wie 
27, 28 of 29 december (dat ligt eraan hoe het weekend valt) Van alle mense 

moet ieder zijn of haar keuze gemaakt hebben. Via Internet Ja zeg, het is oc 

wordt al vijfenveertig procent van de stemmen uitgebracht. De 
opkomst is met achtenzestig procent verrassend hoog. 
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T 
333,33 cash in het De kwijtschelding (jammer, kardinaal Buskes), het extraatje 

ollanders zijn als we voor de asielzoekers en de 333 piek per kind, vrouw, baby of 

man worden met zes, elf en dertien procent vijfde, vierde en 
van de ringmetro voor derde. Onderwijs (jammer Paultje, volgend jaar beter) verwerft 

met vierentwintig procent de tweede plaats. Dat maakt dat we 
fier jaar ruimte voor duidelijk en met 45,7 procent van de stemmen kiezen voor: HET 
ng van de onderwijs- VERLOSSENDE NIEUWE OPENBAAR VERVOER IN DE RAND- 

STAD  (Brinkman,  jongen, gefeliciteerd). 
keer kwijtgescholden. 

t nieuwe jaar in. Elke zes minuten een verbinding, linksom of rechtsom. Het 
we nu kiezen. is niet meer nodig dat de HSL door en onder het Groene Hart 
orstel om vijftigduizend van Holland richting Schiphol wordt doorgetrokken. Den Haag 
tienduizend gulden te krijgt gewoon z'n station.  Defiles  staan in de ochtendspits alleen 
toog in de peilingen, nog maar tot Leiden, en de Randstad wordt eindelijk één. 
niet moeilijk, hup, Kortom, een goede beslissing, veel enthousiasme. Steek het 

vuurwerk maar aan, volgend jaar weer en meer. 

ek voor kerst. Bedrijven Trouwens, het gerucht gaat dat bedrijven ook al beginnen 
Je strijd. Alles mag, als met een eigen einde-jaarssurprise. En dat we over meerdere 
r gemaakt wordt. We onderwerpen straks op deze manier gezamenlijk beslissen. 

Je media en laten het Straks is er van die kloof tussen politiek en volk helemaal niets 
n... hoera... onszelf. meer over... 

r bezinning, maar op 'Ha/jo, van wie is dit bedrijf? 
hoe het weekend valt) Van alle mensen? 
t hebben. Via Internet Ja zeg, het is ook niet bij te houden ook, hè...' 
mmen uitgebracht. De 

rassend hoog. 
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Van scheiding naar 

In een artikel in 
Jaap de Hoop Schei 
zoom met de dinger 
van jezelf is, ben je e 

in de hele omgevin 
en pleiten in dit  verb'  

zit, fabrieken, kanto 

werken. 

Een bijdrage le' 

en grondstoffen waa 
zijn in de toekomst é' 
eigenaar. Wie ophc 
baas-af (eigenaar-a 

binnen een groter g 
meeste medewerken 

gedurende een perk 

boerderij, de fietsen 
bent in elk geval ah 

aarde. 



Vein  scheiding naar heling 

In een artikel in NRC-Handelsblad stelt CDA-fractieleider 

Jaap de Hoop Schepper: 'Persoonlijk bezit stimuleert om zorg-

zaam met de dingen om te gaan. Als het huis waarin je woont 

van jezelf is, ben je er zuiniger op. En het werkt ook positief door 

in de hele omgeving.' IdeALISTEN onderschrijven dit principe 

en pleiten in dit verband voor het overdragen van overheidsbe-

zit, fabrieken, kantoren en instellingen aan de mensen die er 

werken. 

Een bijdrage leveren (werken) en de grond, de machines 

en grondstoffen waarmee gewerkt wordt in 'eigendom' hebben, 

zijn in de toekomst één. Wie werkt, is de baas, ook in de zin van 

eigenaar. Wie ophoudt met werken, is op hetzelfde moment 

baas-af (eigenaar-af). Omdat er meestal gewerkt zal worden 

binnen een groter geheel (organisatie/instelling/bedrijf), zijn de 

meeste medewerkers medebaas c.q. mede-eigenaar. Zo kun je 

gedurende een periode van enkele jaren achtereenvolgens een 

boerderij, de fietsenfabriek en het ziekenhuis medebeziften. Je 

bent in elk geval altijd medewerker en -eigenaar van de hele 

aarde.  
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Hoe kun ie de grond bezitten? 

Uit de annalen van de Oost-Indische Compagnie is bekend 
dat er met de stamhoofden aan de Afrikaanse westkust geen 

onderhandelingen over de aankoop van grond voor handels-
en bevoorradingsposten gevoerd konden worden. Deze stam-
hoofden slaagden er nooit in de meerderheid van de stemge-
rechtigde stamgenoten bij elkaar te krijgen. Toch zagen de 

onderhandelaars van de OlC meestal de hele stam op het 
dorpsplein verzameld. Vandaar ook hun verwonderde reactie. 
'Maar dat kan toch geen probleem zijn? Iedereen is al aanwe-
zig.' 

Iedereen? In de oude cultuur van West-Afrika is grond niet 
alleen van de levenden, maar ook van de doden, en van de 
stamleden die nog geboren moeten worden. 

De levenden waren er wei, maar de doden en de komende 
generaties niet. Conclusie: geen meerderheid, geen verkoop. 

Kapitalisme les I: 

wie het eerst steelt, is de eigenaar. 

Van concurrentie nu 

Als economisch 
voortdurend met el 

Iemand die zijn of 
concurrentie met  an  
van voldoening: als 
is binnengehaald,  hi  

wordt nooit gehaald 
doel blijkt relatief, e 
die hebben altijd wi 
zucht, machtsdrang. 

zijn naar een volger 
'samen hollen'. De '1 
resultaat wanneer k 
wordt aangewend ei 
op leven en dood. li 

Iemand die daa 

zichzelf richt op mei 

omgeving, verwer 
genwaarde, van rust 
jezelf te overstijgen 
daadwerkelijk waar 
Elke keer wanneer je 
en op de wereld, en 

betekent, voel je je 

wi 



Van concurrentie naar spelstrijd 

Compagnie is bekend Als economische eenheden zijn mensen op de 'vrije markt' 

ikaanse westkust geen voortdurend met elkaar in een concurrentiestrijd verwikkeld. 

i grond voor handels- Iemand die zijn of haar talenten omzet in een voortdurende 

n worden. Deze stam- concurrentie met anderen kent echter slechts korte momenten 

erheid van de stemge- van voldoening: als het nieuwe huis is gekocht, de recordwinst 

ijgen. Toch zagen de is binnengehaald, het mooiste meisje is versierd. Maar het doel 

de hele stam op het wordt nooit gehaald en levert dus ook nooit voldoening op. Het 
verwonderde reactie, doel blijkt relatief, een vergelijking met wat anderen hebben, en 

Iedereen is al aanwe- die hebben altijd weer meer. Wat overblijft zijn afgunst, heb- 
zucht, machtsdrang. Wat overblijft is de jacht, rusteloos op weg 
zijn naar een volgend succesje. Concurrentie betekent letterlijk 

est-Afrika is grond niet 'samen hollen'. De jacht moet het leven zin geven. En zo is het 

de doden, en van de resultaat wanneer ieders creatieve vermogen op deze manier 

den. wordt aangewend een verbeten concurrentiestrijd, een wedijver 
op leven en dood. Innerlijke verarming, yuppiedom. 

doden en de komende 
rheid, geen verkoop. Iemand die daarentegen zijn creativiteit in een spelstrijd met 

zichzelf richt op meer en beter in zichzelf en voor zijn of haar 

omgeving, verwerft langzamerhand een gevoel van ei- 

genwaarde, van rust en tevredenheid. Elke keerdat je erin slaagt 

Kapitalisme les I: jezelf te overstijgen door een van de mogelijkheden in jezelf 
daadwerkelijk waar te maken, is er dat gevoel van voldoening. 

St steelt is de eigenaar. g 
Elke keer wanneer je merkt dat je activiteit overslaat op anderen 
en op de wereld, en dat het iets voor die wereld en die anderen 
betekent, voel 'e je gelukkig. 

I 
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Hoofdstuk 5: ontharding vn de samenleving, Veranoordelij 
nthiite voer eigen initiatief, verantwoordelijkheid 

In het Engels: respo 
en zelfregulering 

gaat: instaat zijn orr 
zijn om aangesprok 

'Wie alles door regels en wetten wil bepalen, 
zal kwade neigingen eerder prikkelen dan minderen.' Voorbeeld 

In hef NRC-Handel.,
Spinoza 

Ignace Schretlen ver 

De huid en het geslacht 'Zaterdag as. si

Nederlandse  Moats  

(KNMG) in het teker 
Begrenzing, normen 

deli  jkheid.' Dit  them  
contact en tederheid, smaak. 

driften die vragen om regulering, Toen ik vijftien 

maar wie haalt het maagdenkorset 
werd ik gedreven d 

nog uit de kast? 
woordelijk te zijn vc 
gevoel weerspie gek 
mee menige arts zic 

Echter, 

driften in liefde gedompeld Vanuit datverar 
een inspannende wc 

geven een hemels genoegens. 
 

nog één of twee  err  
nodig hadden. Da 

En wie wil daar niet graag verantwoordelijkheic 

verantwoordelijkheid voor nemen? 
bewondering en dar 
vielen wanneer je 
poolshoogte kwam 
aan je vak. 



de samenleving, 
rwitwoordelikheid 

bepalen, 
n dan minderen.' 

Verantwoordelijkheid 

In het Engels:  responsibility.  Dit woord geeft aan waar het om 
gaat: in staat zijn om te antwoorden, en omgekeerd: bereikbaar 
zijn om aangesproken te worden. 

Voorbeeld 

In het NRC-Handelsblad van 28 oktober 1997 doet huisarts 
Ignace Schretlen verslag van de ontwikkelingen in zijn praktijk: 

'Zaterdag a.s. staat het jaarlijkse congres van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
(KNMG) in het teken van het thema 'professionele verantwoor-
delijkheid.' Dit thema heeft voor veel huisartsen een bitterzoete 
smaak. 

Toen ik vijftien jaar ge/eden een huisartspraktijk overnam, 
werd ik gedreven door het gevoel in medisch opzicht verant-
woordelijk te zijn voor het we/zijn van mijn patiënten. In dat 
gevoel weerspiegelden zich de hoog gegrepen idea/en waar-
mee menige arts zich in de praktijk stortte. 

Vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel deed je je werk. Na 
een inspannende werkdag van elf of twaalf uur bezocht je toch 
nog één of twee ernstig zieke patiënten, omdat die jouw zorg 
nodig hadden. Dat was geen onbaatzuchtigheid. Aan dat 
verantwoordelijkheidsgevoel ontleende je je eigenwaarde. De 
bewondering en dankbaarheid van familieleden die je ten deel 

vielen wanneer je ruimschoots na het avondeten nog even 
poolshoogte kwam nemen, vervulden je met trots en gaven glans 
aan je vak. 
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Anderhalve decade later is de professionele verantwoor-
delijkheid doodgebloed en bij lange na niet meer de motor van 

mijn medisch handelen. De maatschappelijk trend om in het 
onderwijs en de gezondheidszorg structurerend en regulerend 

op te treden heeft zich ook doen gelden in de huisartspraktijk. 

In 1989 verscheen de eerste 'standaard' van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap - richtlijnen voor het dagelijks hande-
len van de huisarts - en vorig jaar kwam reeds een tweede 
bundeling hiervan uit. 

Het bevorderen van de efficiëntie, het afdwingen von be-
zuinigingen, het streven naar een rationeel en controleerbaar 
beleid, het stimuleren van inspraak en het initiëren van moge-
lijkheden om klachten in behandeling te nemen zijn 'maat-
schappelijke deugden' die de trend bepalen en waaraan niet 

getwijfeld mag worden. Alleen al de veronderstelling dat hier 
een immens gebrek aan vertrouwen jegens het individu zou 
schuilgaan is uit den boze. 

Wat er is overgebleven van de professionele verantwoor-
delijkheid lijkt niets meer te maken te hebben met een positief 

gevoel van zorgdragen. ik kan het begrip nu nog alleen maar 

associëren met juridische consequenties die mijn handelen 
zouden kunnen hebben. En dat maakt mijn vakgebied er niet 
leuker op.' 

Vul voor huisartsen naar believen in: boeren, onderwijzers, 
architecten et cetera. In alle gevallen wordt de eigen verant-
woordelijkheid van de betrokkenen vervangen door de 'stan-
daards' uit Den Haag en Brussel. 

Wie zichzelf de baas. 

Onze vooruitgar 
instortende beurzen, r 
noord en zuid of oos,  

handelen. 

De echte bedreig 

kwijt zijn op de oniwi 
selijkheid, elkaar, de 

bewust dat we zelf c 
maatschappelijke wei 

Wat is de bron 
verovert niet alleen d 
verste uithoeken) en 
ook in de, diepte. Het 
dicteert, dringt ook bi 

en gevoelens wordei 
Verhoudingen worde 
wordt commercieel, o 

verdrongen, en daari 

ontwikkeling, zowel p 

Vervreemding er 
ziekte, desinteresse, 

zelfs van haat en ge 
destructieve energie. 
ongewenste gedrag t 

Uiteindelijk is deze  ac  
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essione/e verantwoor- Wie zichzelf de baas ..  

let meerde motor van 
Onze vooruitgang wordt in de kern niet bedreigd door 

e/ijk trend om in het instortende beurzen, milieurampen en/of tegenstellingen tussen 
werend en- regulerend 

noord en zuid of oost en west. Dit zijn gevolgen van menselijk 
in de huisartspraktijk. handelen. 

V van het Neder/ands 

r het dagelijks hande- 
De echte bedreiging zijn wij mensen zelf, als we onze greep 

m reeds een tweede kwijt zijn op de ontwikkeling. Vervreemd van onze eigen men- 

selijkheid, elkaar, de natuur, de wereld. Ons er niet meer van 

bewust dat we zelf de medeschepper zijn van onszelf en de 
et afdwingen van be- maatschappelijke werkelijkheid.  
eel  en controleerbaar 
et initiëren van moge- 

Wat is de bron van deze vervreemding? De 'vrije markt' 
te nemen zijn 'maat- verovert niet alleen de wereld in de breedte (de aardbol tot in 
alen en waaraan niet verste uithoeken) en hoogte (stapeling van producten), maar 
-onderste//ing dat hier ook in de, diepte. Het denken en handelen dat de 'vrije mark'  
ens  het individu zou dicteert, dringt ook binnen in de mens. Arbeidskracht, hersenen 

en gevoelens worden onderwerp van handel en exploitatie. 
Verhoudingen worden zakelijk, het maatschappelijk klimaat 

essione/e verantwoor- wordt commercieel, oppervlakkig en kil. De menselijkheid wordt 
bben met een positief verdrongen, en daarmee de menselijke invulling van groei en 
D nu nog al/een maar ontwikkeling, zowel persoonlijk als maatschappelijk. 
s die mijn handelen 
ijn vakgebied er niet Vervreemding en innerlijke verarming zijn een bron van 

ziekte, desinteresse, onverantwoordelijk gedrag en uiteindelijk 
zelfs van haat en geweld. Creatieve vermogens slaan om in 

boeren, onderwijzers, destructieve energie. De overheid gaat aan de slag gaaf om dit 
ordt de eigen vernt- ongewenste gedrag te kanaliseren in nieuwe wetten en sancties. 
angen door de 'stan- Uiteindelijk is deze aanpak echter contraproductief. 
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Wat werkt wél? Ruimte voor eigen initiatief, verantwoorde-
lijkheid en zelfregulering in plaats van wetgeving en sancties. 

Vermenselijking van de maatschappelijke verhoudingen. 

102 
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Waarom overtre 

We hebben ze niet rr 
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Nauwelijks. Want wa 

km per uur hard genc 
gemaakt die 240 km 
deze auto's vervolge 
vingertje op te heffen 
guldens te geven. 

De verordeningen lat 

de gevolgen. Ouders 

boete. Maar worden 
de bouwers van grijze 
boeken aangesproke 

Uitgangspunt I 
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schappelijke discussi€ 

Uitgangspunt 2 
Het afschaffen van 
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iitiatief, verantwoorde-

wetgeving en sancties. 
:e verhoudingen. 

Waarom overtreden mensen regels? 

We hebben ze niet met z'n allen gemaakt en dus herkent niet 
iedereen zich in die regels. 

De wetten en regels die opgesteld worden, zijn niet serieus. Is 

bijvoorbeeld de maximumsnelheid op snelwegen serieus? 
Nauwelijks. Want wanneer we met z'n allen afspreken dat 120 

km per uur hard genoeg is, waarom worden er dan nog auto's 

gemaakt die 240 km per uur kunnen? Om de bestuurders van 
deze auto's vervolgens met een camera te achtervolgen, het 

vingertje op te heffen en hun ook nog een boete van honderden 
guldens te geven. 

De verordeningen laten de oorzaak met rust en bestraffen alleen 

de gevolgen. Ouders van scholieren die spijbelen, krijgen een 

boete. Maar worden degenen die saaie lessen geven gepakt, 
de bouwers van grijze scholen beboet, de schrijvers van doodse 
boeken aangesproken? 

Uitgangspunt I 

Hef instellen van wetten wordt onderwerp van een brede maat- 
schappelijke discussie. 

Uitgangspunt 2 

Het afschaffen van wetten wordt onderwerp van een brede 
maatschappelijke discussie. 
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Voorstel 

Werkgroepen bestaande uit een doorsnee van de Nederlandse 
bevolking gaan op de verschillende deelterreinen de 
regelgeving nog eens bekijken. Alle regelgeving die de eigen 
verantwoordelijkheid ontmoedigt, kan overboord. Wanneer le-
den van de werkgroep moe zijn van de kleine lettertjes en 
juridische taal kunnen ze zich laten vervangen. 

Sencties werken niet 

Niet-misdrijf-wetten die overblijven, worden omgezet in 
richtlijnen waar geen straf aan verbonden is. Een goed gesprek 

lijkt ons meer op z'n plaats. Bij voortdurende herhaling kan 
gedacht worden aan een zinvolle maatschappelijke bijdrage. 

Hardhoofden die hun leven willen beteren, worden uitgenodigd 
bij het bepalen van de wederdienst. 

'Tegenover die oude, overoude, uit het begintijdperk von het 

mensdom daterende leer, dat kwaad vergolden moet worden 
met kwaad, en dat wie kwaad doet moet worden neergedrukt 
en vernederd, stellen wij een ander levensbeginsel. 

Oordeel niet, vergeld niet, straf niet, beloon niet, maar trachtte 
scheppen met alle kracht die in u is: een wezenlijk menselijke 
samenleving waarin de voorwaarden van groei en ontwikkeling 

voor ieder mens gegeven zijn. En vind de kracht in uzelf en 
anderen, het kwade te overwinnen door het goede. 

Alleen indirect kan de misdaad bestreden worden, niet door 

krachten te vernietigen, maar door krachten te wekken, door wat 
vernielend begon in opbouw om te zetten.' 

Clara Meyer-Wichmann, 1919 
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Met een beetje geschil zit je in de huidige maatschappij al 
snel in de wereld van advocaat en rechter. Claimen dreigt een 
trend te worden. Zelfs de Fietsersbond ENFB roept zijn leden op 
om bij schade door losliggende tegels of kapotgevroren asfalt 
de overheid verantwoordelijk te stellen en desnoods naar de 
rechter te stappen. Belangrijke mankementen aan deze werk-

wijze zijn echter: 

Advocaten en rechters hebben belang bij geschillen. Ze verdie-

nen er hun brood mee. 

Deze mensen zijn vooral juridisch geschoold; van mensen 

hebben ze meestal veel minder verstand. 

Met het opleggen van een straf of het toekennen van een claim 
zijn de wonden nog niet geheeld. Soms zijn ze zelfs dieper en 
erger geworden. 

Vandaar ons voorstel om veel meer te gaan werken met 

zogenoemde middelaars. Een middelaar is een aanspreekpunt 

bij conflicten waar je zelfs met een goede borrel niet meer uit 
komt. Middelaars zijn buitenstaanders, gespecialiseerd in men-

senkennis. Ze bemiddelen, reiken oplossingen aan, gaan een 
wandeling met je maken, wijzen je op je eigen falen en worden 
betaald op basis van een verklaring van beide of meerdere 
partijen dat het conflict de wereld uit is; weg, opgelost. 
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PJOTT7 M''  

Toonbeeld van bevoogding is tegenwoordig de straat. Na 

een flinke schoonmaak zullen we ons een stuk vrijer voelen. We 

denken bijvoorbeeld aan: billboards, abri's plus de reclame-

borden op of rondom lantaarnpalen. Met het uitsterven van de 

reclame zal ook deze straatvervuiling een andere invulling 

krijgen. 

Verkeersborden. Kunnen die aanwijzigingen niet voor een groot 

deel op de weg geschilderd worden? Dit lost ook het probleem 

van domme en dubbele aanwijzigingen op: haaientanden op 

de weg en nog een stopbord in de berm. Bord einde fietspad, 

en jawel: er is geen fietspad meer. 

Snelheidsaanwijzingen. Kunnen op de weg aangegeven worden 

door verschillende kleuren te gebruiken in de wegmarkering. 

Voor de kleurenblinden onder ons doen we er een streepjescode 

bij. 

Verlichting. Eerst moest er overal licht in de duisternis komen 

omdat de mensen anders  bong  zouden zijn om nog over straat 

te gaan. Nu is eroveral verlichting en zit de mensheid nog achter 

twee sloten en drie grendels. Het aantal lantaarnpalen in de 

bebouwde kom, langs de snelwegen en op buitenwegen kan 

dus drastisch omlaag. Behalve energiebesparing betekent dat 

ook minder verstoring van hef milieu. Die verlichting is namelijk 

een ramp voor allerlei beesten. Zij en wij genieten straks weer 

eens van de nacht. 

Verkeerslichten. Dez 

des en verhoogde kr 

Blauwe richtingborth 

staan. Hoewel na th 
voertuigen deze bor 

Wat zien we dan 

muzikanten, gedicht 

cotiezuilen, kleurfont 

Bij de politie 

Diensten worder 

Misdaadbestrijding v 

2. 
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nen, en de uifvoerir 

bracht bij gewone bt 

Deze burgerdier 

heeft zijn wortels in d 

wapen is gezien de 

meer nodig bij deze 



woordig de straat. Na J Verkeerslichten. Deze worden versneld vervangen door roton- 

1 stuk vrijer voelen. We des en verhoogde kruispunten. 

bri's plus de reclame- - 

t het uitsterven van de Blauwe richtingborden van de ANWB. Deze laten we voorlopig 

een andere invulling staan. Hoewel na de invoering van de boordcomputer in alle 

voertuigen deze borden eigenlijk ook wel weg kunnen. 

en niet voor een groot Wat zien we dan wel graag op straat? Muziek, schilderijen, 

lost ook het probleem muzikanten, gedichten, graffitimuren, kunstobjecten, communi- 

op: haaientanden op catiezuilen, kleurfonteinen en vrolijke mensen. 

,. Bord einde fietspad, 
Bij de politie 

Diensten worden gesplitst:  
aangegeven worden 1.  

in de wegmarkering. Misdaadbestrijding wordt de enige politietaak. 
ie er een streepjescode 2.  

Maatschappelijke functies als verkeersbegeleider, wijkagent, 

oogje-in-het-zeil-houder in winkelstraten of op bedrijventerrei- 
n de duisternis komen nen, en de uitvoering van preventiebeleid worden onderge- 
rijn om nog over straat bracht bij gewone burgerdiensten. 
e mensheid nog achter 

l lantaarnpalen in de Deze burgerdienstverlening is plaatselijk georganiseerd en 
op buitenwegen kan heeft zijn wortels in de eigen gemeenschap. Het dragen van een 

esparing betekent dat wapen is gezien de wijziging van cultuur en doelstelling niet 
verlichting is namelijk meer nodig bij deze ex-politietaken. 

ij genieten straks weer 
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Geweld roert door de straten. Jongeren zagen bomen om 
en plunderen huizen. Waar gaaf hef heen met de moraal. En 
vooral ook: waar bleef en blijft de politie? 

- Het waren hun eigen kinderen. 

- Ook politiemensen hebben er recht op bang te zijn. 

Geweld op Straat, 

misschien bedoelen ze er wat mee, 

bijvoorbeeld: 

geef ons meer aandacht, liefde en/of verwondering. 

'Ja, u spreekt hier met de voicemail van de politie. 
Onze agenten zijn op dit moment op vijf plaatsen in de stad 
verwikkeld in projectvandalisme. 
Sluit deuren en ramen, ga niet naar buiten, 
stem bij de volgende verkiezingen op JIJ & ldeALlSTEN.'  

Afschaffen ME 

Elke keer wanne 

schaal dan die van I 
moet worden, houdt 
ervaring van de afge 
van de ME bijna in all 
olie op de golven. 

Dat is niet verwc 
dichtbij het inzetten v 
Alleen al de verschijn 
wagens maakt zoveel  

vende omaatje de ne 
het asfalt te rukken. ' 
over hun gezicht en 
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Het resultaat: bi 

voorbijgangers enkel 
die elkaar troosten, 
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beton en prikkeidraac 
zonder problemen  dc  



J  

Afschaffen ME 

ren zagen bomen om Elke keer wanneer in Nederland de orde op een iets grotere 
n met de moraal. En schaal dan die van het familiefeestje-in-de-tuin gehandhaafd 
? i moet worden, houdt de politie de ME achter de hand. De 

ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat hef inzetten 

van de ME bijna in alle gevallen olie op het vuur is in plaats van 
bang te zijn. olie op de golven. 

Dat is niet verwonderlijk voor iedereen die wel eens van 

Geweld op straat, dichtbij het inzetten van deze ordetroepen heeft meegemaakt. 

Alleen al de verschijning van de geblindeerde en gepantserde 
eaoeien ze er wat mee, 

wagens maakt zoveel agressie los dat zelfs het meest vredelie-
vende omaatje de neiging voelt opkomen om een flinke kei uit 

Ie en/of verwondering, het asfalt te rukken. Vriendelijke meisjes trekken een bivakmuts 

over hun gezicht en geinige jongens halen hun katapult van 
zolder. 

Je politie. 

j1 plaatsen in de stad Het resultaat: bloedende mensen op straat, onschuldige 
voorbijgangers enkele dagen in de cel, huilende achterblijvers 
die elkaar troosten, en foto's plus beelden van geprovoceerd 

& ldeALlSTEN.' geweld in de media. 

Op hetzelfde moment zijn er goede ervaringen met geweld-
loze ordediensten. In voetbalstadions worden de hekken afge-
broken en nemen vrijwilligers met gele hesjes de plek in van 

beton en prikkeldraad. Demonstraties en manifestaties verlopen 
zonder problemen door eigen ordediensten. 



Het voorstel van JIJ & IdeALISTEN is om voort te bouwen in de gezondheidszo 
op deze ervaringen en voor de uitzonderlijke gevallen dat het Het woord zegt 
ergens finaal uit de hand dreigt te lopen een burgerordedienst plaats de zorg moete 
in het leven te roepen, te vergelijken metde vrijwillige brandweer daar dan ook mee b 
die in veel dorpen in Nederland nog de letterlijke branden 

bestrijdt. Mensen die zich aanmelden, krijgen een training in De nieuwe gezo 
geweldloze beheersing van conflictsituaties, en in nood staan 

arts en huisman/-vrouw, boer en slager, juffrouw en scholier - geeft voorlichting 

hand in hand paraat om de gemoederen weer tot bedaren te ding, gezond lever 

brengen of de Centrumdemocraten een rustige afgang te ga- van de omgeving, 

randeren. eigen lichaam, be 

- is eerstelijns en wo 

tra; 

- omvat medewerke 
nese' principe van 
ten. 

Voor mensen di 
'geneeskunde'. 
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s om voort te bouwen 1  In de gezondheidszorg 
rlijke gevallen dat het 
een burgerordedienst 

Het woord zegt het al: 'gezondheidszorg' zou in de eerste 

Ie vrijwillige brandweer 
iplaats de zorg moeten zijn voor gezond zijn en blijven. Laten we 

de letterlijke branden 
daar dan ook mee beginnen. 

krijgen een training in De nieuwe gezondheidszorg:  
ties,  en in nood staan 

r, lufirouw en scholier - geeft voorlichting en informeert actief en passief over voe- 

m weer tot bedaren te ding, gezond leven en werken, beweging en conditie, invloed 

rustige afgang te ga- van de omgeving, lucht en water, leren luisteren naar het 
eigen lichaam, bewustwording van de zin van ziek zijn; 

- is eerstelijns en wordt beoefend vanuit buurtgezondheidscen- 
tra; 

- omvat medewerkers die beloond worden volgens het 'Chi- 
nese' principe van betaling bij gezond zijn/blijven van cliën- 
ten. 

Voor mensen die toch ziek worden, zijn er 'ziektezorg' en 
'geneeskunde'. 
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Spoelt a dit maar even door 

Jaarlijks komen er vijftienduizend nieuwe 'medicijnen' op 
de markt. Na verloop van tijd verdwijnen er twaalfduizend van. 
Er zijn zo'n zestig- tot tachtigduizend verschillende medicijnen 
in gebruik in West-Europa. Een onderzoek van de VN wees 
echter uit dat er maar zesentwintig nodig zijn, waarvan negen 
echt!!! 

In de Verenigde Staten bepaalt de  Food  & Drugs  Admini-
stration (FDA)  welke medicijnen op de markt mogen komen. 
Toevallig is de familie  Rockefeller,  met grote belangen in de 
medicijnenindustrie, de grootste sponsor van deze 'onafhanke-

lijke' stichting. Alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopati-
sche, worden door de  FDA  afgekeurd. Pikant detail: de 
Rockefellers zelf gebruiken uitsluitend homeopathische midde-
len en worden er erg oud mee. 

Het aantal inbewaringstellingen  (IBS)  op last van een psy-
chiater groeit dramatisch (in Amsterdam de afgelopen vijf jaar 
vervijfvoudigd). Het lijkt erop dat een psychiater tegenwoordig 
willekeurig welke cliënt opgesloten kan krijgen. 

Psychiatrische patiënten brengen in Nederland gemiddeld 
172 uur per jaar door in een isoleercel. 

Nu al zijn er medicijnen voor hyperactieve kinderen die niet 
netjes in de rij blijven zitten op school. Kinderpsychiater Gunni ng 
van het  AMC  in Amsterdam: 'Het gekke is dat overbeweeglijke 
kinderen zelf hun gedrag niet lastig vinden. Waar ze last van 
hebben, is het voortdurende gemopper van ouders, juf en of 
meester.' Spoelt u die dus maar even door! 

Opmerkingen, vrage 

- JIJ & IdeALISTEN 

sche/technische zi 
lijke geneeswijze 
mogelijk naar een 

- Gelukkig vallen O( 

maximumloon. 
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- De 'standaards' sc 
zieke mensen. 
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geen recht hebbei 
hebben maar her 

complexe ziekten  

dig?  

- Er zijn nog steeds 

de thuiszorg. Kar 

worden? 

- De komende vier j  

tie  en belangenver 

- RIAGG's doen w 
van mensen met  

(MPS)  die een paa 
Ondertussen word 
een weekendcrisis 
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Opmerkingen, vragen, idealen 

euwe 'medicijnen' op - JIJ & IdeALISTEN streeft naar een overstijging van de chemi.. 
er twaalfduizend van. sche/technische ziekteaanpak aan de ene kant en de natuur 

rschillende medicijnen lijke geneeswijze aan de andere kant. We willen zo snel 
oek van de VN wees mogelijk naar een menselijke ziektezorg en geneeskunde. 
g zijn, waarvan negen 

- Gelukkig vallen ook de specialisten straks onder het wettelijk 
maximumloon. 

- Gehandicapten en chronisch zieke mensen hebben gelijke 
:ood & Drugs Ad mini- rechten als ieder ander. 
markt mogen komen. 

- De 'standaards' schaften we af; ieder mens is anders, vooral 
grote belangen in de zieke mensen. 
van deze 'onafhanke- 

- Er lopen in dit land mensen rond die behoorlijkziekzijn, maar 
len, zoals homeopati- geen recht hebben op gezondheidszorg, of er wel recht op  
rd. Pikant detail: de hebben maar hem niet krijgn: 'illegalen' en mensen met 
meopathische midde- complexe ziekten of handicaps. Is dit anno 1998 rechtvaar- 

dig? 

- Er zijn nog steeds wachtlijsten in de gezondheidszorg en bij 
S) op last van een psy- de thuiszorg. Kan op dit probleem geen specialist gezet 
t de afgelopen vijf jaar worden? 
;ychiater tegenwoordig 

- De komende vier jaar bezuinigen we alleen op de bureaucra- 
krijgen,  tie  en belangenverstrengeling bij de gezondheidszorg. 

Nederland gemiddeld 
- 

RIAGG's doen weinig aan crisisopvang. Er zijn voorbeelden 

van mensen met een meervoudige-persoonlijkheidsstoornis  
(MPS)  die een paar weken moeten wachten op behandeling. 

ctieve kinderen die niet 
Ondertussen worden ze volgestopt met chemische troep. Is 
een weekendcrisis minder erg dan een doordeweekse crisis? 

derpsychiater Gunning 
is dat overbeweeglijke 

den. Waar ze last van 

van ouders, juf en of 
orl 
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- De thuiszorg stapelt formulier op formulier, vraagt om meer 

eigen bijdragen en doet steeds minder. (Koken of boodschap-

pen doen mag niet meer. Je kunt tegen een extra eigen 

bijdrage diepvriesmaaltijden bestellen. De thuiszorg maakt uit 

wat je eet. Mocht ie  geen diepvries bezitten, dan kun je deze, 

uiteraard tegen een vergoeding, huren.) Hoeveel van de winst 

van RABO, ING en ABN/AMRO hebben we nodig om de 

problemen in de thuiszorg onmiddellijk te verzachten? En 

kunnen we een beroep op deze banken doen? 

- Het openbaar vervoer is nog steeds alleen openbaar voor 

mensen die goed ter been zijn. Het is dus eigenlijk gereser-

veerd voor mobiele reizigers. 

- Voorberekeningen in hetverkeer, bijvoorbeeld detijd dateen 

verkeerslicht groen moet blijven om te kunnen oversteken, 

moeten we ook toe naar een 'nieuwe mens'. Eentje die niet 

zo perfect en gezond is als waar nu van wordt uitgegaan. 

- De apparatuur en de voorzieningen die in de medische wereld 

worden aangeboden en gebruikt, zijn meestal stevig aan de 

prijs. En dan drukken we ons nog zacht uit. Het voorbeeld 

van de geneesmiddelen (onverklaarbare prijsverschillen, veel 

duurder dan in andere landen) is kenmerkend voor de hele 

medische wereld. 

Voorstel 

Een aparte rekenkamer voor prijsstelling en kostendeclaraties 

in de gezondheidszorg. Deze kamer kan bindende adviezen 

uitbrengen aan de ministers en geeft voortdurend informatie 

aan patiënten, cliënten en het brede publiek. 

Vragen en opmerkin 

- Er is in de gezond 

genverstrengeling 

kertijd adviseren ei 

bil een en dezelfc 
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Vragen ei opmerkingen 

- Er is in de gezondheidszorg een meer dan gezonde belan-

genverstrengeling tussen verschillende instanties die tegelij-
kertijd adviseren en uitvoeren. Soms liggen beide taken zelfs 
bij een en dezelfde instantie. Dit is ziek en moet zo snel 
mogelijk genezen worden. 

- Waarom kunnen verzekeringsmaatschappijen wel voetbal-
clubs sponsoren maar geen claims uitbetalen? 

- Geld mag geen beletsel vormen voor hef inroepen van 
ziektezorg en geneeskunde. Waarom betaalt men een eigen 
bijdrage? 

- De 'zin van ziek zijn' wordt in de toekomst onderdeel van 
ieders zoektocht naar het zelfgenezend vermogen. 

- De maatschappelijke oorzaak van psychische problemen 
dient veel vaker in verband gebracht te worden met de 

ziekteverschijnselen. Daarbij is een basishouding van 'het is 
nu eenmaal zoals het is' vaak al de oorzaak van veel 
depressies. Deze houding kan zelfs dodelijk zijn. 

- Mensen zijn te teer voor elektroshocks. 
- Ruimte, liefde, aandacht en tijd zijn nog steeds de beste 

medicijnen. 

- IdeALISTEN betuigt zijn instemming met de wijze waarop 
abortus en euthanasie op dit moment in Nederland geregeld 
zijn. 

- Vallen na roken nu ook slecht eten en stress onder de dingen 
die wettelijk verboden moeten worden in het kader van de 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid? 

- Waarom worden afgekeurde medicijnen nog steeds doorver-
kocht naar ontwikkelingslanden en landen in het voormalige 
Oostblok? 
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Genetische manipulatie 

Let op het gemakkelijke gepraat over genetische manipu-
latie, klonen en prenataal onderzoek. Deze stemmen komen 

vooral uit de hoek van wetenschappers, verzekeringsmaat-

schappijen en politici. Wantrouw ze... want ze hebben er direct 

belang bij en beledigen mensen met een handicap of erfelijke 

ziekte. 

Als we de jubelverhalen over biotechnologie mogen gelo-
ven, is het snel gebeurd met vele ziekten en problemen in de 
wereld. Voor de genenwetenschappers staat het vast: als een-
maal het geheim van de menselijke genen is ontrafeld, kunnen 
mens en maatschappij beter gemaakt worden. Critici laten 

echter een geheel ander geluid horen. 

De fixatie op genen neemt de aandacht weg van allerlei 
maatschappelijke factoren en de verschillende manieren waar-

op mensen daarop reageren. We weten allemaal dat voedsel, 
milieuvervuiling, werken met chemische stoffen, stress, Vrije tijd, 

verliefdheid, noem maar op, van grote invloed zijn op allerlei 
vormen van ziekte en gezondheid. In de medische wetenschap 

is de reductionistische zienswijze nu overheersend. Organismen 
worden beschouwd als machines, die men kan leren kennen 

door de afzonderlijke delen te bestuderen. De wisselwerking 
tussen de delen onderling en hun omgeving blijft daarbij nage-

noeg buiten beschouwing. 

Ook bij erfelijke ziekten geldt dat de omstandigheden 
grotendeels bepalen of de in aanleg aanwezige ziekte tot 
ontwikkeling komt. Artsen kijken naar mensen alsof het machi-
nes zijn die een technische opknapbeurt door de dokter nodig 

hebben. Dat noemen wij zeer onwetenschappelijk. 
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ver genetische manipu- IdeALISTEN is van mening dat ziektezorg en geneeskunde  

Deze stemmen komen veel meer dan nu het geval is, het zelfgenezend vermogen van 

ers, verzekeringsmaat- de mens moeten stimuleren door er de beste omstandigheden  

iant ze hebben er direct voor te creëren. Medicijnen en technische ingrepen kunnen dan 

n handicap of erfelijke 
een beperktere rol spelen. 

IdeALISTEN pleit voor een bezinning op de nieuwe techni- 

chnologie mogen gelo- sche mogelijkheden voor het scheppen van leven, het selecteren 

en en problemen in de van leven en het instandhouden van leven. IdeALISTEN is van 

staat het vast: als een- mening dat toepassing van deze technieken gelijke tred moet 

en is onfrafeld, kunnen houden met een persoonlijke en maatschappelijke zingeving 

:t worden. Critici laten aan (moderne) verschijnselen als erfelijke ziekten, onvruchtbaar- 
heid, aangeboren afwijkingen, uitval van organen, resistente 
bacteriën en verstoorde genen. 

ndacht weg van allerlei 
Met dank aan Eric Krebbe. Uit de Gebladerte-brochure nr. 10, Repressieve hulpverle- 

I lende manieren waar-  fling,  over psychiatrie, euthanasie, eugenetica, orgaanhandel en de kankerindustrie. 
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Zin-meditatie 

Omdat zinvol leven zo bepalend is voor de eigen gezond-
heid en het eigen geluk werkt JIJ & ldeALlSTEN aan de invulling 
van een nieuwe ziektevoorkomende therapie: de zinmeditatie. 
Doel: het vinden en vasthouden van slag en spoor op het gebied 
van zelfzijn, -beleven, -willen, -kiezen en zel{doen. 

In de landbouw 

'Gij, die rund e 

Jesaja 32:20 

Ideaal 
Wil willen dierengel 

wezen dat dieren c 

lichamelijke en ge€ 
stallen, looprennen 
Meerkosten komen 
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In de landbouw 

,00r de eigen gezond- 'Gij, die rund en ezel vrij laat ronddolen.' 

STEN aan de invulling 
Jesaja 32:20 

-apie: de zinmeditatie. 

n spoor op het gebied 
Ideaal 

zelfdoen. Wijwillen dierengeluk en d ierenwelzijn. Onderzoek heeft uitge- 

wezen dat dieren ook plezier, ontspanning, spelen, angst en 

lichamelijke en geestelijke ziekten kennen. Wij willen grotere 

stallen, looprennen, het Vrije veld en lekker voedsel voor ze. 

Meerkosten komen tot uitdrukking in de prijs. 
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Toekomst 
De landbouw isomc 
De veestapel loopt 

gisch verantwoord 
gebied wordt bevc 
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verschil tussen een 

kabouter, een high. 

Toch handig om te 
de openbare  parker  

t 

L L L 



Varkensstapel, 

inderdaad 

met die hokken van tegenwoordig 

rest niets anders dan stapelen 

Toekomst 

De landbouw is omgeschakeld naar een biologische landbouw. 
De veestapel loopt los rond en is ingekrompen tot een ecolo-
gisch verantwoord niveau. De leefbaarheid van het landelijk 
gebied wordt bevorderd met natu urverzorgingsovereenkom-
sten. 

Fruitbomen in tuintjes, boomgaarden op open plekken, 
moestuincomplexen bij elke buurt, kruidencirkels in plantsoe-
nen, bessen, frambozen en bramen in de hagen. Wie kent het 

verschil tussen een lekkere paddestoel, de woning van een 

kabouter, een high-paddo en de meest giftige paddestoelen? 
Toch handig om te weten wanneer je paddestoelen kweekt in 
de openbare parken van de stad! 
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In de prestitutie Hoofdstuk 6 

Mannen en vrouwen, het wordt tijd dat we de vervreemde 

bevrediging van onze seksuele behoeften vervangen door de 
'Er is moor éé 

liefdevolle invulling van onze relaties. 
Er is moor éér 

Voorstel 
G. Schut 

Het Ministerie van Sociale Zaken stelt de prostituees die op dit 

moment in Nederland werkzaam zijn schadeloos. Met excuses 

namens de hele Nederlandse bevolking. De benen 

In het algemeen 
willen lopen, om 

Laten we wat niet in geld is uit te drukken, ook niet in geld de lanen in de p 
uitdrukken. Lees 'Merel' (Homo Calculus, Loesje). 

vooruit met  fern  

Gelukkig is de w 

je komt altijd w 

Fl 
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LI Hoofdstuk 6: globalisering van onr© 
at we de vervreemde 

vervangen door de 'Er is maar één land en dat is de wereld. 
Er is maar één volk en dat is de mensheid.' 

G. Schut 
prostituees die op dit 
deIoos. Met excuses 

willen lopen, ontdekken, reizen, ontmoeten 
:ken, ook niet in geld de lanen in de paden over 
Loesje). 

vooruit met ferme tred. 

Gelukkig is de wereld rond, 

je komt altijd weer thuis. 
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Ontwikkeling Inmiddels zijn 

'De behoefte aan een steeds uitgebreidere afzet voor haar 
opment en Global

zullen verder toen 
producten jaagt de bourgeoisie over heel de aardbol. Overal 

zo'n drie procent g 
moet zij zich indringen, overal ontginnen, overal connecties 

is immers groter d 
aanknopen. De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de 

narekenen. En ve 
wereldmarkt de productie en consumptie van alle landen 

procent groei niet 
kosmopolitisch gemaakt.' 

halen, zoals  Chin  
Karl Marx en Friedrich Engels, Communistisch Manifest absolute termen (1 

naïef zijn om je o' 
Wat de gevolgen zijn van dit voortgaande globaliserings- zorgen te maken. 

proces van bovenaf moge blijken uit het  United Nations Human  
Of de overgn  

Development-rapport (1992). Hieruit blijkt dat de tegenstelling 
dit polarisatieproo 

tussen rijke en arme landen in de wereld sinds 1960 is verdub-  
dit proces ongestc 

beld, ondanks (of dankzij) de vaak goedbedoelde 'ontwikke- 
markt' nog eens e 

lingshulp'. 
wishfull thinking vc 

Andere feiten (uit het rapport  Global  2000): 
'einde van de ideo

talisme en groeien 

- 

Slechts tien procent van de wereldbevolking (die in de VS en 
 den/westen niet oi

daarom grote be 
West-Europa woont) verbruikt zestig procent van 's werelds 

daden. Nederland 
rijkdom. De tien procent mensen van Japan en Oost-Europa 

verbruiken nog eens twintig procent, zodat er slechts twintig Het Forum  for  

procent van wat Moeder Aarde opbrengt beschikbaar is voor (bevrijdings)theolo 

de andere tachtig procent van de mensheid. nenten streeft in 1 

- contact (sinds  Vas  

Mensen in het rijke westen gebruiken, consumeren, vervuilen en Oost in 1498) tus 

verspillen dus vierentwintig maal zoveel als de gemiddelde is de balans van 

bewoners in de Derde Wereld. wikkeling, c.q. -ve 

uitmaken van de b 

om herverdeling v 

gaat ook om de F 

westen geconcentr 
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Inmiddels zijn de cijfers van  United Nations Human Devel- 

ere afzet voor haar 
opment  en  Global  2000 alweer achterhaald. En de verschillen 

Je aardbol. Overal 
zullen verder toenemen als de rijke landen blijven streven naar 

overal connecties 
zo'n drie procent groei per jaar. Het verschil tussen 103 en 10,3 

r exploitatie van de 
is immers groter dan dat tussen 100 en 10, zoals iedereen kan 

landen van alle 
narekenen. En veel ontwikkelingslanden halen zelfs die drie 
procent groei niet of nauwelijks. Ook al zouden ze tien procent 

halen, zoals China, dan nog groeit de discrepantie elk jaar in 
ch Manifest absolute termen (103-11 tegenover 100-10). Je moet wel erg 

naïef zijn om je over de gevolgen van die 'ontwikkeling' geen 
nde globaliserings- zorgen te maken. 
ted  Nations Human  

Aal de tegenstelling 
Of de overgrote meerderheid van de wereldbevolking bij 

i ds  1960 is verdub-  
dit polarisatieproces lijdzaam zal toezien, is de grote vraag. Dat  

edoelde 'ontwikke- 
dit proces ongestoord via de 'onzichtbare hand van de vrije 
markt' nog eens enkele decennia kan voortgaan, lijkt hooguit 
wishfull thinking van diegenen die ook achter de idee van het 
'einde van de ideologieen' zitten. Onderlinge strijd, fundamen- 

talisme en groeiende vluchtelingenstromen zullen het rijke noor- 

ig (die in de VS en 
den/westen niet onaangetast laten. Juist op wereldniveau is er 

ent van 's werelds 
daarom grote behoefte aan revolutionaire plannen en dito 
daden. Nederland neemt ook op dit terrein het voortouw. 

n en Oost-Europa 
t er slechts twintig Het Forum  for Asian  and  African Spirituality,  bestaande uit 

beschikbaar is voor (bevrijdings)theologen en sociaal wetenschappers uit die conti- 

i. nenten streeft in 1998 een herevaluatie na van vijfhonderd jaar 
contact (sinds  Vasco  da Coma's reis rond de Kaap naar de 

meren, vervuilen en Oost in 1498) tussen Europa, het Verre Oosten en Afrika. Wat 

als de gemiddelde is de balans van vijfhonderd jaar aan milieu- en cultuuront- 
wikkeling, c.q. -vernietiging? Het begrip 'herverdeling' zal deel 
uitmaken van de betreffende studies, waarbij het niet alleen gaat 
om herverdeling van grond en kapitaal in Afrika en Azië; het 

gaat ook om de herverdeling van de mondiaal, vooral in het 
westen geconcentreerde rijkdom. 
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Vluchtelingen 

Het ondersche 
lingen zien wij niet 

Vandaar: de h  
ling  moet eerst wo 
de mensenrechter 
beide voorwaarde 
iederéén, gewoon 
dan ook in het rik 

T  
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Vluchtelingen 

participeren in de 
ren kunnen eindel 
lingswerkers in de 
omslag ten gunste 
Andere landen, de 
beeld te volgen. Ja 
nog één keer voor 



Vluchtelingen 

Het onderscheid tussen economische en politieke vluchte-
lingen zien wij niet. 

Vandaar: de honger in de wereld plus de oneerlijke verde-
ling moet eerst worden opgelost. De dictators moeten weg en 
de mensenrechten moeten worden gerespecteerd. Tot aan 

beide voorwaarden is voldaan mag iedereen, maar dan ook 
iederéén, gewoon in Nederland, Duitsland, Frankrijk en waar 
dan ook in het rijke westen op visite komen. 

Voorstel: we draaien de Ministeries van Defensie en Ont-
wikkelingssamenwerking om: de begroting voor Defensie wordt 
de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking, en de militairen 
moeten hef gaan doen met het geld dat nu wordt vrijgemaakt 

voor ontwikkelingssamenwerking. 

Beter: we voegen de twee ministeries samen en maken er 
een Ministerie voor Wereldontwikkeling van. Belangrijkste 
doelstelling van het nieuwe ministerie wordt het indammen van 
de stroom vluchtelingen die over de aarde trekt. Dit is te 
bereiken door het wegnemen van de oorzaken: onrecht-
vaardigheid, honger, geweld en uitbuiting. 

heid Vluchtelingen die op dit moment in Nederland verblijven, 

participeren in de activiteiten van het nieuwe ministerie. Militai-
ren kunnen eindelijk de verveling eens verdrijven. Ontwikke-

lingswerkers in de hele wereld zijn blij met deze drastische 
omslag ten gunste van meer menskracht, geld en middelen. 
Andere landen, de EU, de VN worden uitgenodigd ons voor-
beeld te volgen. Jan Pronk heeft opeens weer een reden om er 

nog één keer voor te gaan. 
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Vraag 

Kun je je voorstellen wat er mogelijk is wanneer alle gelden, 
middelen, krachten en mensen van de NAVO beschikbaar 

komen voorde bestrijding van de honger, de onderontwikkeling 
en de achterstelling op aarde? 

Geen  war on drugs  maar een  war for food 

Het besluit van de  FAO-conferentie in Rome (november 
1 996) om, binnen twintig jaar te streven naar een halvering van 
de achthonderd miljoen hongerlijders op aarde, vinden wij een 

misdaad tegen de mensheid. 
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Eerlijke handel Eerlijke handel op 

Zolang het geld nog over de aarde rolt, kunnen we p0gm- Nog te weiniç 
gen ondernemen het ook de goede kont op te laten rollen in de Nederlands 
Eerlijke handel, Fair  Trade,  Max Havelaar en natuurlijk de De producenten i 
wereldwinkelbeweging nemen op dit terrein het voortouw. In de beloning voor hu 
prijs van hun producten zijn meegenomen: Trade  en de Stichti 

- beloning afgestemd op de levensbehoefte van de producen- met het rechttrekk 

ten (arbeiders en boeren); chocolade worder  

- financiële afdekking van risico's, woekeraars en speculatie; 
reldwinkel, specia 

 

- zorg voor de maatschappelijke omgeving en het milieu. 
Neem zelf hel 

Naast het directe resultaat van afzet, inkomsten en 
mee te gaan, als 

 
ontwikkeling is vooral interessant dat het dus mogelijk is om 

geholpen door de 

voor producten uit ontwikkelingslanden een 'eerlijke prijs' vast 
producten. Zo stc 

te stellen. Dit vraagt om uitbreiding. 
plaatsen van herk 

Voorstel 
Actie 

Een nieuwe stichting, Fair  Prices,  berekent en publiceert vanaf - 

nu de 'eerlijke prijzen' van alle producten uit ontwikkelings- 
Zoek een of meer 

landen: schoenen uit Indonesië, koffers uit Tunesië, voetballen niet het Max Have 

uit India, kleren uit Marokko, appels uit Chili, speelgoed uit - 

China etcetera. De prijzen die op dit moment nog betaald Tel twintig procent 

worden, staan ernaast. Afnemers en opkopers worden met tekort van de arbe 

naam en toenaam bekendgemaakt. 
Meld je aan de 1< 

Bij wijze van actie nodigen we bedrijven uit tot een publieke vriendelijke mede 

stellingname. Binnen tien jaar betalen we alleen nog maar snappen, dus een 

eerlijke prijzen voor de producten uit oost en zuid. - 

Sta erop dat het 
medewerkster al v 
niet. Dat kunnen w 

te veel. En boverid 
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Eerlijke handel op eigen initiatief 

innen we pogin Nog te weinig producten uit ontwikkelingslanden worden 
te laten rollen, in de Nederlandse winkels aangeboden voor eerlijke prijzen. 
n natuurlijk de De producenten in het oosten en zuiden krijgen een te lage 
voortouw. In de beloning voor hun arbeid. Wereldwinkels, de Stichting Fair  

Trade  en de Stichting Max Havelaar hebben een begin gemaakt 

in de producen- met het rechttrekken van dit onrecht. Koffie, thee, bananen en 

chocolade worden voor een eerlijke prijs aangeboden in we- 

en speculatie; 
reldwinkel, speciaalzaak en supermarkt. 

het milieu. 
Neem zelf het initiatief voor meer. Vraag enkele vrienden 

inkomsten en 
mee te gaan, als je niet alleen durft. Je wordt in elk geval 

mogelijk is om 
geholpen door de aanduiding op de verpakkingen en bij de 

erlijke prijs' vast 
producten. Zo staan bij de groenten van Albert Heijn alle 
plaatsen van herkomst duidelijk vermeld. 

Actie 

publiceert vanaf 
t ontwikkelings-  

- 

Zoek een of meer producten uit ontwikkelingslanden die nog 

esië, voetballen niet het Max Havelaar-keurmerk hebben. 

i, speelgoed uit 
nt nog betaald 

- 

Tel twintig procent op bij de prijs die wordt gevraagd. Dit is het 

rs worden met tekort van de arbeiders, boeren en producenten daar. 

Meld je aan de kassa en betaal twintig procent te veel. De 

tot een publieke vriendelijke medewerkster achter de kassa zal het eerst niet 

I  leen nog maar snappen, dus een kleine uitleg is waarschijnlijk vereist. 

uid. - 

Sta erop dat het extra geld wordt doorgeven. Nu raakt de 
medewerkster al wat meer in paniek. 'Maar dat kan helemaal 

niet. Dat kunnen wij niet accepteren. Mensen betalen hier nooit 
te veel. En bovendien, dan klopt mijn kassa niet meer...' 
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De bedrijfsleidster komt eraan te pas. Blijf bij je wens om twintig 
procent meerte betalen en beding opnieuw een eerlijke afdracht 
van het extra geld. 

Nodig via uitdeelkaartjes of posters andere winkelbezoekers uit 
mee te doen aan de actie. Een kwartje meer voor Afrikaanse 

boontjes kan toch geen probleem zijn? 

Verlaat de winkel niet zonder een schriftelijk bewijs dat hij twintig 

procent meer hebt betaald en graag wilt dat dit geld in India, 
Bulgarije en Sri Lanka terechtkomt bil de werkers. 

Blijf vriendelijk en nodig de plaatselijke en regionale pers uit 
voor een kort verslag. 
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Wie bestuurt de wereld? 

wens om twintig Zijn het nog de nationale regeringen? Zijn het de 
eerlijke afdracht multinationals? Zijn het de VN-conferenties als Rio '92? We 

zouden hier graag inzicht in krijgen. 

-ikelbezoekers uit Voorstel: naast het Vredespaleis in Den Haag bouwen we 
voor Afrikaanse het Wereldinformatiecentrum. Deze nieuwe dienst van de VN 

geeft inzage in de netwerken van bedrijven, nationale regerin-

gen, belangenorganisaties, politici en internationale instellin- 
wijs dat jij twintig gen als de EU, de VN, het IMF en de Wereldbank. Alle 
dit geld in India, informatie is zo actueel beschikbaar. 
ers. 

Nederland - mondiaal 
gionaIe pers uit 

Dit initiatief gaat zich speciaal richten op het stimuleren van 

directe contacten tussen buurten, instellingen, bedrijven, jonge-

ren, plus vakbonden in noord, oost, zuid en west. 

Esperanto als wereldtaal 

Het blijft een dringende wens om de mogelijkheid te schep-

pen dat alle wereldbewoners rechtstreeks met elkaar kunnen 

communiceren. Hoe zorgen we er nu op korte termijn voor dat 

dit kan? Engels als wereldtaal ligt voor de hand, maar dit 

voorstel zou wel eens op verzet van Frankrijk kunnen stuiten, en 

dan zijn we al snel jaren verder. Vandaar ons voorstel te kiezen 
voor Esperanto. Voordelen: 

- Esperanto is gemakkelijk te leren, ook voor minder geletterde 
mensen. 

- Esperanto blijft beperkt tot functionele tweede taal. 

- Esperanto draagt niet het Amerikaanse cultuurimperialisme 
in zich mee. 

We zijn benieuwd naar de reactie in de OVM. 
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Organisatie van de Verenigde Mensheid 

In de controverse met Irak maakte  Clinton  bekend dat 'de 

wereldgemeenschap' een duidelijke boodschap had afgegeven 
aan het adres van Saddam Hoessein. Maar hoeveel mensen is 

iets gevraagd? 

De Verenigde Naties zijn  foe  aan een omschakeling. Vrij 

naar B. Brecht: 'Wanneer niet de leiders maar de volkeren met 
elkaar praatten, zou hef eerder vrede zijn?' In plaats van de 
Verenigde Naties komt de Organisatie van de Verenigde Mens-
heid (OVM). Afgevaardigden worden rechtstreeks en wereldwijd 

gekozen. Het is dus mogelijk voor Nederlanders om op een 
indiaanse leider uit Zuid-Amerika te stemmen. 

Wat is er aan de orde in de wereld en hoe denken de 

mensen daarover in België, Australië en Japan? Welke plannen 
liggen er klaar bij Unesco, en wat weet iedere jongere daaraan 
toe te voegen? Het verdrag over de mijnen is natuurlijk een stap 

vooruit, maar waarom is de Amerikaanse bevolking nog niet in 

opstand gekomen tegen het tegenstandpunt van de  Clinton-re-

gering? 

Met gebruikmaking van de moderne communicatiemidde-
len stimuleert de OVM de meningsvorming wereldwijd, houdt 
voortdurend peilingen en zal het resultaat hiervan in naam van 
de wereldgemeenschap nadrukkelijk onder de aandacht van 
Saddam Hoessein,  Clinton,  Kok, dan wel hun opvolgers (en 
jouzelfl) brengen. De OVM is een eerste stap op weg naar 
invloed van iedereen op alles wat er speelt, wereldwijd. 
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Wereldfeestdagen 

)fl bekend dat 'de Nu de oude tegenstellingen tussen machtsblokken en ideo- 
op had afgegeven Iogieën de wereld uit zijn, is er ruimte voor een nieuwe uitwis- 
ioeveel mensen is seling van ideeën en culturen. Meer dan ooit valt erte genieten. 

Activiteiten ter bevordering hiervan zijn: wereldmuziek, In- 
)mschakeling. Vrij ternet, culturele uitwisselingen, met vakantie en... wereldfeest- 
ir de volkeren met dagen! Wat is er mooier dan samen iets vieren? We houden 
In plaats van de een pleidooi voor meer mondiale feesten. Vanaf nu vieren we 
Verenigde Mens- op de derde dinsdag van september Wereldvrededag. 
eks en wereldwijd 

nders om op een In navolging van  Mandela,  die op de meest officiële 
1. bijeenkomsten gewoon gaat dansen, komt er elk jaar een 

mondiaal dansfeest. We beginnen in de Stille Zuidzee. CNN 
n hoe denken de doet verslag, en als we Afrika gepasseerd zijn, kunnen de 
n? Welke plannen Amerikanen er ook niet meer omheen. Een feest-wave von 

jongere daaraan Samoa  en Wladiwostok via Zuidoost-Azië en Israël, naar Euro- 
natuurlijk een stap pa, Gabon, de Cariben en Latijns-/Noord-/Zuid-Amerika. 
volking nog niet in 

van de Clinton-re- 

nmunicatiemidde- 
wereldwijd, houdt 
rvan in naam van 
de aandacht van 

iun opvolgers (en 
tap op weg naar 

vvereldwijd. 
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El Hoofdstuk 7: niets is of 

en zeker dit programma niet 

'Nïmmt euch die Freiheit, 

sonnst komt sie nie.' 

IMM - ,I.II 

Haren 

Vrijheid, macht 

dat gevoel van 

wapperend 

tegen de wind in. 

Brainstorm mee, 

vul aan, 

reageer, 

kraak af, 

werk uit, 

ontwikkel 

en stel voor. 

Op onze homepage http://www.idealisten.nl  schrijven we 
verder aan het idealistisch programma voor de toekomst. 
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LI Hoofdstuk & de kern van de zaak, 
hoe sta je in het leven? 

'Wie wil er nog geregeerd 

wanneer ie zichzelf de baas is geworden?' 

Loes je 

Het hart  

Kloppend middelpunt van heel je zijn 

warm en rood 

pompt en pompt 

stromende energie 

tintelend door je aderen. 

Je voelt je goed. 
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Politiek als levenshouding om jezelf, je buurt, je gemeente, je 
land, je regio en je wereld te besturen 

Dertien aandachtspunten 

Jij centraal. Als jij niet, wie dan wel? Jij hoort erbij, jij neemt 

initiatief, jij bent aan zet, jij beslist. 

2.  

Naar binnen. Jij geniet, jij leert, jij leeft vanuit je innerlijke kracht 

en motivatie, jij ontdekt meer en meer jezelf. 

3.  

Naar buiten. Een open en actieve opstelling van geven en nemen. 

Je groeit het hardst wanneer je erin slaagt meer op te nemen van 

anderen en de wereld. Omgekeerd valt er voor de wereld en de 

anderen het meest te genieten wanneer jij veel geeft. Als de stroom 

op gang komt, gaat alles en iedereen erop vooruit. 

4.  
Het geheel. Denken, handelen en voelen zijn één. Nu beheerst nog 

de rationele benadering het maatschappelijke leven, de politiek, de 

menselijke verhoudingen. Maar emoties leven, en gevoel en intuïtie 

geven we de plek die ze verdienen, juist ook in de politiek. 

5.  

Het proces. In een ontwikkeling kun je een aantal fasen onder-

scheiden: idealen vormen, verbeelden, geloven, uiten, onder-

zoeken, plannen, beslissen, handelen, volharden, ontvangen, 

waarderen, ontspannen, verdiepen. Spiritualiteit krijgt zo ook 

een plaats in het geheel. 

6.  

De instelling. Sommige mensen geven altijd anderen de schuld. 

Anderen zoeken mislukkingen voortdurend bij zichzelf. Beiden 

helpen je weinig vooruit. De juiste mix: je eigen verantwoor-

delijkheid nemen en ondertussen nooit te beroerd zijn om je 

vingers op de zere plekken te leggen. 
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7.  

De aanpak..Vanuit ieders waarde denken en handelen. Ruimte 
geven aan angst en falen. Mededogen schenken en onbekom-
mert naar 't ideale streven. 
8.  
De doelgroep. Iedereen. Groot, klein, rijk of arm, klassebewust of 
reactionair. Boekhouder of huisvrouw. Niemand mag straks ontbre-

ken wanneer het grote feest van de creatieve omwenteling begint. 
9.  

Het onderwerp. Alles heeft belang. Zowel kansen als proble-

men, zowel economie als relaties, zowel actualiteit als toekomst 
en geschiedenis. Geen item laten we onberoerd. En terwijl we 

als doel hebben de politiek op te heften, stellen we op hetzelfde 
moment: alles is politiek. 
10.  

De benadering. Mensen zijn veelzijdige wezens. Voordeel hier-
van is dat we ons snel vervelen als we elkaar voortdurend op 
dezelfde manier benaderen. Variatie is de oplossing: hard-

zacht, ludiek-ernstig, uitgebreid-kort, positief-negatief, afzetten-

omarmen. Het werkt allemaal op z'n tijd. 
11.  

Het perspectief. Actie zonder perspectief is als blindemannetje 

spelen. Want voorstellen voor hier en nu krijgen pas betekenis 
in het licht van een lokkend perspectief aan de horizon. Omge-
keerd verworden idealen al snel tot luchtkastelen zonder con-
crete plannen en activiteiten. Daarbij... de mens wil ook wat. 
Boter bij de vis en een mooi uitzicht op de verte. 
12.  

De middelen. Wat past het best bij het doel dat je hebt? 
Straattoneel, manifesten posters, festivals, kraampjes, presenta-
ties, ingezonden brieven of alles tegelijk? 
13.  

De start. Gewoon beginnen. 

Vandaar o 
het niet. 
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e1 dat ie hebt? 
lmpes, presenta- Vandaar ook onze naam: JIJ & IdeALISTEN. Anders werkt 

het niet. 
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JIJ  & IdeALISTEN  
Postbus  1188, 6801 BD Arnhem 

Tel.: 026 445 79 65 
Internet: www.idealisten.nl  

e-mail: idealisten@idealisten,nl  
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IdeALiSTEN 

De 21e eeuw dient zich aan. IdeALISTEN nemen het 
voortouw, een nieuw politiek initiatief. Ruimte voor 
baanbrekende ideeën en inspirerende voorstellen: een 
freecard voor iedereen, kiesrecht van de wieg tot het 
graf, buurten zonder auto's en iedere Nederlander 
rechtstreeks aangesloten op Internet. 

- 
In Zou het ook zo kunnen doen IdeALISTEN een 

0 boekje open over hun verrassende standpunten en 

N dito oplossingen. Met recht van eigen initiatief. Want 
waarom zou ie wachten op e politiek wanneer ie 

Je zelf enthousiast aan de slag wilt? 

0 Lees, verwonder en doe mee. 

I ju 
N Aan zet 

ISBN 90-229-8394-3 
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