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/. Inleiding 

Er bestaat momenteel een groot aantal maat
schappelijke problemen. Bovendien moet worden 
vastgesteld dat het bestaande arsenaal van be
proefde oplossingen tekort schiet. Het woord cri
sis is dan ook niet weg te denken uit ons dagelijks 
vocabulair. In het bestek van deze bijdrage ·voert 
het te ver om hier nader op in te gaan, de lezer 
sta mij toe dat ik het gestelde als aanname han

teer. 
0'66 is opgericht door mensen die de crisis za

gen aankomen, door mensen die inzagen -dat er 
een doorbraak nodig was om de politiek en de 
maatschappij weer vlot te trekken. 

0'66 begon te denken en te werken aan staats
rechtelijke en partijpolitieke vernieuwing. Boven
dien had 0'66 een andere politieke mentaliteit, 
een fundamenteel democratisch besef en een 
pragmatische houding. En in de loop der jaren 
ontwikkelden we een maatschappij visie, een dy
namisch toekomstbeeld, dat we de Open Samen
leving zijn gaan noemen. We hebben vanaf het 
begin de gewoonte gehad om heel concreet voor
uit te denken, de toekomst af te speuren naar kan
sen om die Open Samenleving dichterbij te bren
gen. Of, aan de hand van een paar trefwoorden, 
we richtten ons op pluriformiteit, emancipatie, en 
optimale individuele ontplooiing. 

Welke is nu, vandaag, de rol van o'66? Anders 
gevraagd: wat is onze politieke koers in een sa
menleving die volstrekt gefixeerd is op het pro
bleem van de verdeling van het mindere - minder 
werk, minder inkomen - en die daardoor de na
tuurlijke maar eenzijdige neiging vertoont om 
behoud te verkiezen boven toekomstgerichte ver
andering? Kortom: hoe moeten we ons de door
braak voorstellen die een einde moet maken aan 
het uitzichtloze touwtrekken dat niemand kan 

winnen? En tenslotte, hoe brengen we daarmee 
onze Open Samenleving dichterbij? 

De kansen zijn aanwezig naar mijn mening, 
om die kansen te kunnen grijpen zal even één 
hand van dat touw genomen moeten worden. 

2 . Een nieuwe Revolutie 

De Industriële Revolutie ligt al weer ver achter 
ons. Het centrale kenmerk van die verandering 
was, dat het technisch mogelijk werd om allerlei 
dingen te doen of te laten doen zonder de fysieke 
kracht van veel mensen, die daar oorspronkelijk 
voor nodig was. Zo kunnen we ons de samenle
ving nauwelijks meer voorstellen zonder auto's of 
treinen waarmee we nu afstanden afleggen die 
vroeger te paard, te voet en dus meestal helemaal 
niet werden afgelegd. Het gebruiken van allerlei 
machines, in kantoor, fabriek en huishouden, met 
zo min mogelijk spierkracht onzerzijds, vinden 
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we geheel vanzelfsprekend. 
Zeker, de industriële revolutie heeft ook ver

anderingen teweeggebracht die we tegenwoordig 
in hoge mate betreuren. De sociale infrastructuur 
verbrokkelde in de gezinnen, die nu bestaan uit 
de werkMAN, de huisVROUW en kinderen. Er 
vond een gigantische schaalvergroting plaats: 
grote fabrieken en hoge kantoorflats. Bovendien 
ging dat alles in hoge mate ten koste van ons na
tuurlijk leefmilieu. Hoe dat ook zij, het valt niet 
te ontkennen, dat door de industriële revolutie de 
welvaart van iedereen (in ons land) omhoog is 

gegaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat we opnieuw af

koersen op een vergelijkbare revolutie. Het ver
schil met de industriële revolutie is dat nu niet 
alleen een deel van onze spierkracht zal kunnen 
worden vervangen door machines, maar een deel 
van ons denkvermogen. De verdere integratie 
van die machines, de computers, zal de samen
leving opnieuw ingrijpend veranderen. 

3· De informatie- en communicatietechnologie 

Alvorens de gevolgen van de nieuwe revolutie te 
schetsen, nu eerst een summiere omschrijving van 
de nieuwe technologie waardoor die revolutie zal 

worden gedragen. 
In essentie gaat het om de koppeling van twee 

instrumenten, die nu al iri gebruik zijn om in
formatie te verwerken, op te slaan of door te ge
ven. Het eerste instrument is de telefoon. Over 
grote afstanden kunnen velen, overal ter wereld, 
anderen bereiken of zelf bereikt worden om met 
elkaar te communiceren en informatie uit te 
wisselen. Kenmerkend voor de telefoon is de 
tweezijdigheid ervan: de communicatiemogelijk
heid van de één met de ander en omgekeerd. Te
levisie en radio zijn weliswaar vergelijkbare in
strumenten, maar die zijn nog niet zo ver ont
wikkeld dat elke ontvanger ook desgewenst zelf 

zender kan worden en omgekeerd.* 
Het tweede instrument dat een stormachtige 

ontwikkeling heeft doorgemaakt is de computer. 
Het is mogelijk om in computers onvoorstelbare 
hoeveelheden informatie op te slaan, die op een
voudige wijze te raadplegen zijn. Maar boven
dien kan een computer geprogrammeerd worden 
om dwarsverbanden te leggen tussen die gege
vens, op een wijze en met een snelheid die mensen 
niet kunnen evenaren, als zij al over zulke grote 
gegevensverzamelingen zouden kunnen beschik

ken .. 

4· Maatschappelijke en politieke gevolgen 

De grondige veranderingen in de samenleving 
zullen niet zozeer het gevolg zijn van de afzon
derlijke ontwikkelingen van telefoon en compu
ter, als wel van de groeiende mogelijkheden om 
beide instrumenten te koppelen. 

Om dichtbij huis te blijven het volgende voor
beeld: op het partijsecretariaat staat een ant
woordapparaat, de Groene Lijn geheten. De 
band die u te horen krijgt als u de Groene Lijn 
belt, bevat informatie die wij, hoofdbestuur en 
fractie hebben geselecteerd. De nieuwe informa
tie- en communicatietechnologie zal het straks 
mogelijk maken dat u, via uw telefoon of televisie 
de 'Democratische Databank' zult kunnen raad
plegen over vrijwel ieder denkbaar onderwerp. ' 
Niet wij bepalen dan wat u wellicht (niet) horen 
wilt; nee, U bepaalt wat u van ons weten wilt. 
Gevraagd en ongevraagd zult u snel en eenvou
dig kunnen laten weten wat uw mening over een 
bepaald partijstandpunt is. U kunt partijgenoten 
op deze manier vragen naar hun mening, ook 
buiten de congressen, plaatselijk en. landelijk. 

* Dat televisie en ook radio op den duur bij het hier beschre
ven integratieproces zullen worden betrokken, lijkt wel zeker. 
·Met name de experimenten met kabeltelevisie wijzen in die 
richting. 
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Het spreekt vanzelf dat dit voorbeeld met tallo- gen zullen ongetwijfeld nieuwe werkgelegenheid 
ze andere is uit te breiden, in de sfeer van de 
vrijetijdsbesteding of het onderwijs, in de sfeer 
van de betaalde of onbetaalde arbeid en het huis

houden. Maar ook in verband met het milieu of 
met de werking van ons staatsbestel. En omdat 
het overgrote deel van ons maatschappelijk en 
persoonlijk leven staat of valt met informatie en 
communicatie, zal dat leven ingrijpend veran
deren als er in die sfeer zulke belangrijke ontwik
kelingen gaande zijn . 

5. Politieke keu<.es, politieke sturing 

n'66 is een toekomstgerichte partij. Maar die in
stelling behelst meer dan vrijblijvende nieuwsgie
righeid; wat we in die toekomst zien aankomen, 
laten we niet in tevreden verwondering over ons 
heen komen. Daar waar de ontwikkelingen bns 
niet aanstaan, proberen we ze tegen te houden, 
daar waar we er perspectief in zien, trachten we 
ze te begeleiden, eventueel te stimuleren en te 
versnellen. 

Dat impliceert politieke keuzes en vervolgens 
politieke sturing. Tot voor kort leefde dit besef, 
ten aanzien van de hier aan de orde zijnde tech
nologie, in onze partij alleen in relatief kleine 
kring: met name de sWB-werkgroep Informatie 
en Automatisering heeft in dit opzicht baanbre
kend werk verricht. Nu is echter de tijd gekomen 
voor heel 0'66 om zich zeer intensief met het 
probleem bezig te gaan houden. Een eerste stap 
in die richting is dat de partij zich bewust wordt 
van het probleem, bijvoorbeeld door het lezen 
van dit thema-nummer van Idee '66. 

Ik geef u tot. slot een paar voorbeelden van ter
reinen waar binnen afzienbare tijd (of zelfs van
daag al) politieke keuzes nodig zijn. 

- De informatie- en communicatie-ontwikkelin-

met zich mee brengen. Aan de andere kant zal 
de arbeidsproduktiviteit sterk verhoogd worden. 
Gezien vanuit het huidige werkloosheidpro

bleem, zullen we er per saldo dus niet veel wijzer 
van worden, vrees ik. Sterker nog: ik houd het er 
voorlopig op dat het arbeidsplaatsen zal kosten. 
Daar komt dan nog bij, dat grootschalige toe
passing van deze nieuwe technologie vooral ten 
koste zal gaan van lagere administratieve func
ties. En dan praten we over 18% van de werk
nemers in ons land, van wie t vrouwen zijn. 

Ik kan in dit verband alleen maar concluderen 
dat we al ons vernuft zullen moeten inzetten voor 
het verwezenlijken van onze primaire sociaal
politieke doelstelling: grootscheepse herverdeling 
van arbeid. 

- 0'66 heeft ten aanzien van decentralisatie al 
een politieke keuze gemaakt: decentralisatie als 
;tlgemeen uitgangspunt met alleen waar nodig 
uitzonderingen. 

Mijns inziens moet bij het aanwenden van de 
nieuwe technologie absolute voorrang worden 
verleend aan decentralisatie. Elke gemeente zal 
kunnen beschikken over alle relevante informa
tie, die nu nog vaak alleen centraal in de depar
tementale burchten ligt opgehoopt. Kennis is 
macht, die burchten zijn daarom moeilijk te ne
men. Maar zodra de relevante kennis en informa
tie ook decentraal beschikbaar kan zijn , en het 
omgekeerd centraal is te volgen wat de gemeen
ten met hun bevoegdheden doen, is er geen en
kele houdbare stelling meer op te bouwen tegen 
decentralisatie. 

- Vergelijkbaar met het vorige voorbeeld is de 
'keuze voor de mondige mens' zoals ons pro
gramma het noemt. Burgers staan op het ogen
blik in een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie tot 
bijvoorheeld een arts en een advocaat of een ga-
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ragehouder en een ambtenaar, die moet beslissen 

over ingrijpende zaken als uitkeringen en woon
vergunningen. 

Immers, voor de beslissingen die deze specia

listen moeten nemen, voor de adviezen die we 
van hen verwachten, is informatie nodig. En over 
die informatie beschikken alleen zij. Maar wat 
gebeurt er als wij allemaal zelf daadwerkelijk 
over die informatie kunnen beschikken via me
dische, juridische of technische databanken? Het 
zal de zaken niet altijd eenvoudiger maken, want 
zelf beslissen is niet altijd eenvoudig. En dit soort 
menselijke adviseurs zullen we ook nooit hele
maal kunnen missen. Maar opnieuw: hier moeten 
keuzes gemaakt worden, mij lijkt dat ook hier in
teressante perspectieven bestaan. 

- Een laatste voorbeeld. In het onderwijs moet 
geen tijd en energie meer worden besteed aan het 
aanleren van de antwoorden op geprogrammeer
de vragen. In plaats daarvan moeten onze in
spanningen zich gaan richten op het de leerlingen 
Ieren om zelf de vraag te stellen, om daarop dan 

met behulp van bijvoorbeeld de computer een eigen 

en creatief antwoord te geven. Of nog concreter: 
niet bezuinigen op de bibliotheken, maar ze zo- I 

veel mogelijk in staat stellen om kennis en in

formatie beschikbaar te maken. Zeker zolang 
computers en beeldschermen voor velen nog vol
strekt onbetaalbaar zijn . 

6. Met D'66 naar 1999 

0 '66 is een pragmatische, ongebonden partij, 
zonder angst voor de toekomst. Een toekomst die 
we niet kunnen toevertrouwen aan andere poli
tieke partijen, al was het maar omdat de door ons 
gewenste inrichting van die toekomst soms in
druist tegen hun gevestigde belangen. 

We hebben in de Open Samenleving een om
vangrijke doelstelling; in de toekomst liggen vele 
nieuwe kansen om die doelstelling te verwezen
lijken. Er komt een omwenteling op het gebied 
van de informatie- en communicatie; 0'66 zal die 
revolutie maken, voordat ze uitbreekt! 
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