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H.A.HUTTE 

Paradoxen van de vri.jheid 

Het principe van medebeslissing aan de basis 

J In de politieke stellingnamen van 'Democraten 
'66' speelt het begrip vrijheid een grote rol. De 
nadruk op volledige democratisering van de maat
chappij en haar instellingen (bedrijfsleven, onder

wijs, gezondheidszorg etc. ) is zonder twijfel gewor
leid in het principe dat elk deelnemend individu 
een optimale mogelijkheid moet bezitten , hel 'eigen 
lOL' mede te bepalen. Niet slechts in klein ver
band , doch ook in grotere organisaties, waarin door 
de gestelde doelen een groot aantal handelingen 
door voorschriften moet worden gecoördineerd. 
Ter aanduiding van dit principe worden termen 
gehanteerd als: democrati ering, inspraak, mede
zeggenschap en medebeslis ing. De precieze bete
kenis van zulke termen wordt zelden aangegeven; 
veelal worden zij doorelkaar gebruikt al of ze on
geveer hetzelfde aanduiden. In dit artikel zal ik 

bevorderen door algemene ledenvergaderingen 
('one man, one vote' ) en door nauw overleg tus

sen o.a. fractieleden en afdelingen , hoofdbestuur 
en Stichting Wetenschappelijk Bureau. 

Dit alles wekt de indruk dat het heel goed mo
gelijk is, 'alle betrokkenen ' bij beleidsbeslissingen 
in te schakelen. Ook, dat het persoonlijk geluk -
voor zover samenhangend met een redelijke mo
gelijkheid tot invloed op het eigen lot - met di talies 
zeer gediend is. En dat tenslotte op deze wijzen 
de beleidsbeslissingen van alle maatschappelijke 
organisaties - tot het landsbestuur toe - doeltref
fender, beter en meer in overeenstemming met de 
menselijke waardigheid zullen zijn. 

Er is twijfel mogelijk betriffende de doeLtriffendlzeid 
van mede besLissing 
Niettemin is er bij nadere bezinning enige reden 
tot twijfel aangaande deze procedures. Bereiken 

alleen het begrip 'medebeslissing' gebruiken en zij inderdaad wel altijd hetgeen ermee wordt be-
wel in de zin van: daadwerkelijk invloed kunnen 
uitoefenen op de voor ieders lot belangrijke be
leidsbeslissingen aan de top. 

Bij de wet inge telde medebeslissingsorganen 
(meestal 'raden' genoemd ) zijn er reeds in een 
aantal maatschappelijke sectoren. D'66 pleit voor 
bU de wet geregelde bevoegdheden voor soortge
lUke organen binnen maatschappelijke organisatie 
waarin die nog niet zijn in ge teld. Ook wordt na
gestreefd , de medebeslissing in de eigen partij te 

oogd: grotere doeltreffendheid van het beleid en 
groter geluk voor de deelnemers? Berusten zij niet 
voor een deel op chijnprocedures, bijvoorbeeld 
doordat blijkt dat vaak het feitelijke beleid toch 
deels langs andere - meer verborgen - wegen tot 
stand komt? Is macht wel zo eenvoudig te sprei
den of zoekt zij nieuwe sluipwegen? Is er ergens 
een grens waarbij de macht zover is ge preid dat 
beslissingen alsmaar uitgesteld of herroepen wor
den , de beleidsvoering stagneert of toestanden van 
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grote verwarring ontstaan? Zijn er niet bepaalde, 
tot dusverre nog weinig uitgezochte voorwaarden 

nodig, opdat vergaande democratiseringen tot wer
kelijk bevredigende re uitaten leiden? Hoe komt 
het dat, bij het zeer grote aantal staten op deze 
aarde, toch slechts een gering aantal democratieën 
(in westerse zin ) wordt aangetroffen? Dat bij vele 
gedemocratiseerde organisaties zoveel onbehagen 
omtrent de procedures blijft bestaan en veel deel
nemers het gevoel behouden dat 'toch all es buiten 
hen om gaat'? Dat in de geschiedenis telkens weer 
democratische staatsinrichtingen ineenstortten en 
dictaturen ontstonden? Is er wellicht toch iets mis 
met vele (of een aantal) van deze modellen? Laten 
we er eens wat verder naar kijken. 

Alle organisatie vereist hiàarchie 

Het aantal groeps taken waarbij geen leiderschap 
of ongelijke verdeling van macht nodig is - of zelfs 
hinderlijk is - is uitermate beperkt. De meeste 
doelstellingen van organisaties vereisen een grote 
mate van gecoördineerde taakverdeling, die te ver
gelijken is met de militaire logistiek. Een heleboel 
zaken moeten in dejuiste aantall en en kwaliteiten 

op de juiste tijdstippen ergens aanwezig zijn, wil 
het doel bereikt kunnen worden. Voor zu lk een 
coördinatie zijn zoveel eigenschappen van inven
tiviteit, logisch denken, plichtsbetrachting, contro
le enz. nodig, dat al spoedig blijkt dat er met 
betrekking tot deze eigenschappen ongelijkheid tus
sen de deelnemers bestaat. Automatisch ontstaat 
dan een verdeling van verantwoordelijkheden en 
daaraan gekoppeld e bevoegdheden (een aspect van 
macht) en dus: hiàarchie Hiërarchie is ook nodig 
om aan de top van de organisatie die informatie 
te centreren , waarop beleidsbeslissingen kunnen 
worden gebaseerd. Verder verschaft hiërarchie 
sociale status, een zeer begeerd artikel. Wie gezag 
heeft, heeft aanzien en voor velen i aanzien meer 
waard dan geld . 

WeLke vrije besLissing ruimte is binnen een Iziàarclzisclze 
organisatie mogelijk? 

Daar ongelijke verd eling van macht de vrijheid 
inperkt, komt de vraag op hoe nog zoveel moge
lijk vrijheid kan worden verstrekt. Daarbij kan 

men bijvoorbeeld denken aan een bepaalde mate 
van vrijheid binnen de 'eigen situatie'. Dat komt 
er op neer dat elke deelnemer niet voll edig ge
specificeerd voorgeschreven krijgt wat er van hem 
wordt verwacht (te doen en te la ten ), doch in 
plaats daarvan een betrekkelijke eigen be li sings
ruimte krijgt toegewezen. Voor deze relatieve au
tonomie is - mede op grond van ge laagde experi
menten in kolenmijnen - een krachtig, wetenschap
pelijk gefundeerd pleidooi gevoerd door het Tavi -
tock Institute ofHuman Relations te Londen.] Dit 

pleidooi kom t er op neer dat in plaat van naar 
volledige pecilicatie, wordt gestreefd naar kritische 
voorwaarden waaronder een taak moet worden ver
vuld. Die voorwaarden betreffen dan de normen 
die gesteld moeten worden aan kwan titei t en kwali
teit van bepaalde produkten of diensten , terwijl al 

het overige wordt vrijgelaten , zoals: werktempo, 
aanwezigheidstijden (soms) , taakverdeling, toeken
ning van verlof, controle, enz. 

In progressief-politieke kringen is deze beweging 
van de 'autonomous groups' nooit erg aangesla
gen omdat deze relatieve autonomie de deelne
mers wel bepaalde vrijheden waarborgde, doch 
geen medebeslissing met betrekking tot doeleinden, 
noch die van de eigen groep, noch die van de 
grotere organi atie waarin de groep was opgeno
men. In wezen is hier nl. sprake van kleinscha
ligheid: elke relatief autonome groep of afdeling, 
gemeente, parochie, legeronderdeel enz. , vormt als 
het ware een eigen doel-organisatie in het klein. 
Daarbinnen is veel onderling overleg mogelijk, 
waard OOI: er wel degelijk een bepaalde vrijheids
graad ontstaat. Doch uitsluitend voor zover men 
binnen de grenzen van de 'eigen situatie' blijft! 
Wat voor zo'n groep 'doel' is, is voor de grotere 
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organisatie 'middel'. Dat houdt in dat de groep 
geen invloed heeft op de eigen doelstelling (die 
immers wordt afgeleid uit het grotere verband), 
noch op de omvang van het eigen budget, noch 
op de kwaliteitsnormen , noch op allerlei andere 

regel die in het belang van het grotere geheel 
op de betrokken ub-groep van toepassing worden 
verklaard. Met medebeslissing heeft deze vorm 
van autonomie dus niets te maken , omdat wij 
onder die term wel degelijk invloed op doelein
den en middelen van de grotere organisatie ver-
taan. Zelfs indien de deelnemers binnen hun eigen 

situatie een voor hen als voldoende ervaren vrij
heidsgraad zouden beleven , geld t dat dan toch 
all en voor zover hun situatie ongemoeid wordt 
gelaten. De praktijk laat zien , dat dat nooit lang 
het geval is in deze turbulente wereld. Net is bij
voorbeeld een dorpsgemeenschap tevreden met 
haar leefmilieu , of daar komt het bericht dat 'een 
omvangrijker belang' vereist dat er een ze baans 
snelweg moet worden aangelegd , een kerncentrale 
gebouwd of wat dan ook. Hetzelfde geldt voor 
alle groepen die we kunnen bedenken, zelfs voor 
de kleine 'zelfstandige' onderneming of een on
derwij groep. De Zwitserse kan tons of de afzonder
lijke staten in de vs kunnen ervan meepraten, even
als de landen die aangesloten zijn bij de EG. Het 
denkbeeld belooft wel meer vrijheid , doch garan
deert geen vrijdom van ingrepen 'van boven aP. 
Vandaar dat links-politieke groeperingen moeite 
hebben met de idee van autonome groepen. Voor 
een optimalisering van de beslissingsvrijheid is dus 
de relatieve autonomie geen afdoende oplossing. 
We zijn weer terug bij de oorspronkelijke vraag: 
welke vorm en omvang kan besli ingsvrijheid heb
ben binnen een hiërarachie? 

Het beginsel van de mede beslissing bevat een paradox 

De hierboven genoemde twijfel aan de doeltref
fendheid van medebeslissing die de beperktheid 
van de relatieve autonomie te boven gaat, kan 
nader worden toegelicht d.m.v. enkele logische 
tegenstrijdigheden die in hel begrip verborgen lig
gen. Naar mijn mening is medebeslissing aan de 
basis niet mogelijk doordat er een pragmatische 
paradox door wordt gesteld , van ongeveer dezelfde 
aard als het bevel: 'Wee spontaan!'2 Evenmin 
als men beweren kan: ' Ik ben een leugenaar' - wanl 
dan liegt men ook dat en dan is men dus geen 
leugenaar, maar dat kan evenmin omdat men be
weert het wel te zijn, evenmin kan men op bevel 
spontaan zijn. Op dezelfde wijze is de opdracht 
van de 'lOp' aan de 'basis': 'beslis mede met on " 
een pragmatische paradox, want men kan berede
neren dat dat niet mogelijk is. De taak van de top is 
immers doelmatig te handelen en de organisatie 
daarbij le vrijwaren voor chaos door het scheppen 
en handhaven van orde. Het opdragen (of toestaan) 
van medebeslis ing is, dat zal ik straks nader 
trachten aan te tonen , daarmee in strijd. Ik zie 
tenminste twee redenen waarom de medebe lissing 
aan de basis paradoxaal i en zal ze nu achter
eenvolgens aan de orde stellen. 

Het eerste argument voor de paradoxaliteit van de 

mede beslissing 

Het gebied waarin de top orde en regelmaat moet 
scheppen en handhaven (door het reduceren van 
onzekerheid) is veel omvangrijker dan het gebied 
dat een enkel onderdeel van de organisatie be
strijkt. Reeds het handhaven van de interne orde is 
dermate omvangrijk, dat de top, indien zij alle 
binnen de organisatie aanwezige informatie om
trent het reilen en zeilen daarvan zou moeten 
verwerken, daaraan zou bezwijken. Zij is aangewe
zen op een selectie uit alle aanwezige informatie. 
De noodzaak tot selectie is vermoedelijk al een 
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oorzaak van de gelaagdheid van elke grotere or
ganisatie: de taakverdeling geschiedt immers over 

'échelons' (niveau ) ; de verantwoordelijkheid is 
'getrapt'. Nu kan el k lager niveau slechts die infor
matie door pelen naar de top , die voor het direct 
aansluitende hogere niveau ter zake wordt geacht. 
Alle overige informatie wordt door het lagere 
niveau zelf verwerkt, vastgehouden, onderdrukt of 
amengevat tot het essentiële. De (overvloedige) 

informatie gaat dus door een aantal zeven en de 
normale gang van zaken is dat lecht die infor
matie, die de top noodzakel ijk vind t, tot haar door
dringt. Hieruit selecteert de top opnieuw en brouwt 
daar - door menging met informatie van elders 
en eigen overtuigingen , waarderingen en geloven 
een intern beleid uit. Voor een uitputtende argu
mentatie zal zelfs deze selectie meestal nog on
vo ldoende grond bieden ... beleid i dan ook per 
definitie: beslissen op grond van onvoldoende in
formatie (was het dat niet, dan zou je de top 
kunnen afschaffen en vervangen door een com

puter) . 
Maar niet a lleen ten opzichte van het interne 

beleid (de vaststelling van het globale geheel van 
regels waardoor alle handelingen binnen de orga
nisatie zodanig worden gecoördineerd dat de doel
stellingen bereikt worden) is zulk een selectie 
noodzakelijk; dat i zij ook ten opzichte van het 
externe beleid. De organisatie bevindt zich immers 
temidden van een veld vol andere organisaties 
waarmee zij in interactie is. De informatie over 
hetgeen in dat veld plaatsvindt is ook zeer om
vangrijk en kan evenmin volledig verwerkt wor
den. Ook dan dus: selectie van informatie die de 
top rechtstreeks van buitenaf bereikt of via haar 
eigen organen binnen de organisatie, voor zover 
die verbindingen hebben met bepaalde delen van 
het omgevende veld daarbuiten. En alweer zull en 
dat vaak beslissingen 'met de natte vinger' zijn , om
dat het niet mogelijk is de consequenties van alle 
alternatieven op grond van de beschikbare (reeds 

gezeefde) informatie volledig tegen elkaar af te 
wegen. 

Zou de top nu ten aanzien van alle beslissin
gen, waarvan het haar taak is zich ermee bezig te 
houden (een markt veroveren , oorlog voeren , on
derhandelingen beginnen, een prijs verlagen, een 
nieuwe vleugel bouwen , een studieduur bekorten 
en ga zo maar door) alle deelnemers laten mede
beslissen, dan zou het aantal alternatieven astro
nomisch toenemen. Het daaruit voortvloeiende 
vergelijkings- en schiftingsproces zou de slagvaar
digheid van het beleid dodelijk bedreigen. En zel~ 
indien men daartoe nog kans zou zien , zal de 
dan genomen beslissing met de bijbehorende argu
menten toch weer teruggespeeld moeten worden 
naar de basis en opnieuw ter commentaar voor
gelegd, omdat anders de basis zijn deelname aan 
de beslissingen niet voll edig genoeg zou vinden. In
middels zijn echter weer nieuwe alternatieven op
gekomen , die weer nieuwe overweging vragen. Op 
deze wijze kan de top gemakkelijk kansen missen 
in het beleid en zij zou niet meer in staat zijn 
tot haar voornaamste taak: het handhaven van 
orde, regelmaat en het voortbestaan van de or
gani atie. 

Van de chaos waarin zulke processen kunnen 
geraken, zijn vele voorbeelden gezien, men denke 
bijvoorbeeld maar aan de chaotische jaren van de 
'democratiseringsgolP aan de universiteiten in het 
begin van de jaren '70. Maar ook kan men zich 
congressen van D'66 in herinnering roepen , met 
hun overvloed van amendementen en moties. Het 
red uceren van die al ternatieven tot werkelijk essen
tiële zaken kost zoveel tijd en energie dat soms 
belangrijke problemen maar weer worden uitge-
teld , deelnemers ontmoedigd of oververmoeid ge

raken. Hoofdbestuur of fractie hakken dan som -
uit tijdnood - toch maar een knoop door. En dan 
i het aantal aanwezigen nog maar een percentage 
van alle ingeschreven leden! Tenslotte heeft de 
medaille ook nog ziJn keerzijde: wi l de basis wer-
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e kelijk zinnig kunnen medebe li sen dan heeft elke 

deelnemer de beschikking nodig over dezelfde in

formatie met betrekking tot elk probleem. Dat is 
e I in de praktijk al niet te doen. En dan nog maar 

gezwegen van het gebrek aan motivatie bij velen 

n aan de basis, zich werkelijk in die informatie te 
n verdiepen. 

Nog een voorbeeld uit eigen wereld: de kandi

daatstelling voor parlemen tariërs of leden van de 

e adviesraad. Ieder lid mag een lijstje invullen dat 
hem wordt toegezonden ... maar hoevelen zenden 

s het werkelijk Lerug en hoevelen daarvan hebben 

e maar wat neergeschreven wegens gebrek aan wer-

I kclijk voldoende informatie over persoon en kwa-

~ liteiten van de kandidaten? Die toestand leidt dan 

maken hebben met het risico van bepaalde beslis
singen voor de totale organisatie en de repercus

ies die dat zal hebben voor zéér velen. Ook zal 
men vaak bezorgd zijn over het eigen risico, de 

repercussies op de eigen positie, maar over het al

gemeen zal men geloven dat men voor zichzelf 

wel weer een oplossing zal vinden of men heeft zich 

tevoren daartegen ingedekt. Aan de basis echter, voelt 
men zich veel afhankelijker. Daar is het eigen lot nooit 

geheel zeker - 'ergens bovenaan' kan men daarin 

ingrijpen op een als ondoorzichtig ervaren wijze. 
Daardoor zal men meer op het eigen directe wel

bevinden teruggeworpen worden. Het meer con

crete karakter van de uitvoerende taak maakt de 

cyclus: fout - repercussie zeer kort en ook duide-

vanzelf wel tot een duidelijker voorselectie en kies- lijker zichtbaar, waardoor uitvluchten moeilijker 
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adviezen vanwege de top, maar verdient dat dan 

nog serieus de naam van medebeslissingr 

Het tweede argument voor de paradoxaliteit 
De informatie is aan de basis - ten opzichte van 

de top - niet alleen te weinig geselecteerd , zij is 

ook anderssoortig. Aan de top is die namelijk over

wegend ab tract-cognitief (globaal beeldvormend 
door het afzien van bijzonderheden), aan de basi 

echter overwegend concreet-affectief. Dat geldt 

wellicht iets minder voor politieke partijen, doch 

in de meeste grote organisaties zijn er aan de basis 

overwegend kort-cyclische reflecties op de onmid
delijke eigen omgeving en de veranderingen daar

in , vooral gerichtop het gevoelsmatig beleven daar

van. Aan de top echter houdt men zich bezig metde 

grote lijnen , de toekomst van de organisatie, het te 

verwachten handelen door andere organisaLies , de 

coalities die men al of niet wil aangaan, enz. (het 

besluit bijv. , ambtelijke diensten te decentraliseren , 

wordt genomen onalliankelijk van een zich verdie

pen in de per oonlijke emotionele problemen die 

dat voor in Wassenaar gewortelde PTT-gezinnen 

zal geven - en dat is ook logi ch ) . Indien er al 

zijn. 

Kortom, er zal aan de basis meer sociale angst zijn 

dan aan de top. Angst dat men weerloos zal zijn 

tegenover ingrepen van buitenaf in het eigen lot, 

bijvoorbeeld door ontslag, overplaatsing, verande

ring in leefomgeving ofwerkplek, wijzigingen in de 

werkmethode of werkgroep. Hoewel er aan de top 

ook zeker angsten zullen zijn , vermoed ik dat de 

angsten aan de basis sterker zullen zijn en in elk 

geval veel omvangrijker doordat het aantal individuen 
dat aan de basis is per definitie veel groter is. Dat zien we 

vooral wanneer de angst omslaat in ergernis: een 

staking kan dan zeer snel uitbreken , evenals een de

monstratie of opstand. De angst en ergernis wor

den versterkt door sympathi che inductie en gaan 

als het ware resoneren in een grote sociale ruimte. 

Ongetwijfeld is men zich aan de top ook wel 

bewust van de potentiële macht van de basis. Men 

is immers wederzijds alliankelijk. Een generaal 

weet dat hij geen slag kan leveren wanneer zijn 

gehele leger de wapens neergooit. Hij kan als re

presaille [00 soldaten executeren, misschien 200, 

maar ergens houdt dat op nog effect te hebben. 

Daarom i men aan de top natuurlijk ook wel 

aan de top bezorgdheid bestaat, zal die vooral te geïnteresseerd in de gevoelens aan de basis, maar 
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men heeft well1lg mogelijkheden, die precies te 
weten te komen. Ook omgekeerd kent de basis 
de gevoelens van de top niet. Cognitieve informa
tie gaat - al is zelfs dat vaak al een heel pro
bleem - over het algemeen minder verminkt of 
afgebrokkeld van de top naar de basis en omge
keerd , dan meer gevoelsmatige inhouden. Woede 
en ergernis komen daarbij dan nog beter door 
dan ang t. Angst is erg moeilijk te communiceren, 
ik denk vooral doordat men zich daar toch ook 
altijd een beetje voor schaamt. Je staat een bee~e 
in je hemd als je angst laat merken. 

Wat ligt nu voor de hand , wanneer er ang t
gevoelens zijn? Men gaat die rationaliseren. De 
basis gaat menen dat aan de top slechts op macht, 
rijkdom en veel vrije tijd beluste leven genieter 
zillen, die een best leven leiden op kosten van 
de arme ploeteraars die zij uitbuiten. Omge
keerd , gaat men aan de top menen dat de uit
voerders dom , kortzichtig, vervangbaar, robot
achtig en lui zijn. 

Samengevat is dus medebeslissing aan de basis iets 
paradoxaals en dus een onuitvoerbare zaak, omdat 
ten eerste selectie uit overvloedige informatie nodig 
is (diejui t doordat het een selectie is, door mede
beslissers niet aanvaard kan worden ) en ten tweede 
de informatie aan de top anderssoortig is, zodat men 
niet werkelijk communiceren kan en het gehele 
proces een schijnvertoning word t, vol rationalisa
tie van op zich irrationele zaken als angst en vol 
met vlucht in onbenullige zaken. 

De behoifte aan mede beslissing wordt gestimuleerd door 
de angst 

Het is zelfs nog erger dan het lijkt omdat men 
aan de basis, doordat de werkelijke toedracht 
niet wordt doorzien , juist vanuit de sociale angst 
en de afhankelijkheidsgevoelens , steeds meer op 
medebesli sing gaat aandringen ! Steeds meer word t 

getracht deze gevoelens tot uitdrukking te brengen 
door het ui twisselen van rationele argumen ten , 
langs formele kanalen als nota's, vergaderingen en 
verslagen daarvan. Het is dan geen wonder als de 
zaak gaat vastdraaien. De ingewikkelde abstracte 
informatie die de top "spelenderwijs' hanteert en 
die vaak een hoog niveau van deskundigheid ver
eist, word t aan de basis vrijwel in zijn geheel niet 
begrepen. De grove selecLies die de top toepast 
op de informatie troom om tenminste tot een beslis
sing te kunnen komen , worden aan de basis erva
ren als willekeur en eigenbelang. Niettemin gaat 
men door met vergaderen , afvaardigen en prote -
teren , omdat men het immers zelf maar moet zien 
op te knappen! Men wordt toch alsmaar gestimu
leerd om kritisch , geëmancipeerd en zelfstandig te 
zijn? Men kan het toch niet langer maar over
laten aan 'gezagsdragers'? Want 'God is dood' en 
daarmee ook alle keizers , koningen en andere lei
ders die met een beroep op Zijn gratie in het 
verleden gehoorzaamd werden. Steeds wordt het 
publiek voorgehoud n dat hun leiders maar heel 
gewone mensen zijn en waarachtig, men begintdat 
te zien ook. Ook de leiders zelf helpen dapper 
mee aan de afbraak van hun imago, door hun 
optreden: twijfel en aarzeling zijn erg 'in' (en 
terecht) . Zorg du , dat je er bij bent, verhef je 
stem , want je moet het zelf doen. Pijnig je hoofd 
met het luisteren via de radio naar de zwaarwich
tige discussies over de kernenergie en de abortus. 
Probeer de ministers op de beeldbuis te volgen 
over het disconto, de chips, de nullijn met een 
compensatie van 3 promille in verband met de 
verhoging van 0,4% van de weet-ik-veel. Volg als 
lid van de ondernemingsraad maar een cur us om 
de stapel stukken over een voorgenomen fusie te 
kunnen begrijpen. En lukt het allemaal niet goed, 
dring dan aan op ui tstel , maar leg je tenslotte 
maar neer bij de man met de grootste overredings
kracht. Of slik de beslissing maar omdat meege
deeld wordt dat die inmiddels is genomen omdat 
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geen verder uit tel meer mogelijk was doordat men 
in de ituatie kwam te verkeren daL .. en daar 

moest onmiddellijk iets aan gedaan worden. 
Het zal duidelijk zijn dat op die wijze de gevoe

lens van on lust, argwaan , afhankelijkheid en angst 

niet zijn weggenomen. Hoogstens houdt men een 
gevoel over dat men er dan toch maar mooi in 
gekend is en dat men bepaalde beslissingen dan 

toch maar mooi een tijdje heeft kunnen tegenhou
den. 

Kan de sociale angst directer benaderd rifgehanteerd 
worden? 

Als de veronderstelling juist is, dat de sociale 
angst de kern is van de behoefte aan medebeslis

sing en deze tot paradoxale ontwikkelingen leidt, 
zou naar andere wegen gezocht moeten worden 

om deze angst te verminderen . Dat geldt dan spe
ciaal voor grote organisaties met meerdere 
échelons, want in kleine organi aties speelt het 

probleem een veel geringere rol. Ten a ll en tijde is 
er in veel kleinschalige organisaties een goed over
leg geweest, waarbij ook de uitwisseling van gevoe

lens tot op grote hoogte mogelijk was. De dorps
timmerman had het met zijn personeel , evenals de 

boer. De goede leraar heeft het met zijn klas. De 
directeur heeft het met zijn mededirecteuren en 
naaste medewerkers , de baas met zijn afdeling. 
De ouder met hun gezin. Afgezien van bijzon

dere belemmeringen was dat zo en zal het a ltijd 
zo zijn. De ellende begint, als er meerdere niveaus 
komen. V oral doordat we niet weten hoe we 
gevoelsmatige inhouden over een aantal échelons 
heen moeten brengen. Hoe dat kan of moet, hebben 

we nooitg leerd. Want het probleem van deselectie 
uit over-informatie, daar zou nog wel iet op te 
vinden zijn. Mi schien kan die bewerkt worden 
tot essentiële zaken, met weglating van all e bij

zonderheden. Die hoofdzaken zu ll en dan wel weer 
gevoelsmatig van aard zijn en betrekking hebben 
op gevoelen die amenhangen met de vergelij-

king van risico's. Lukt het bijvoorbeeld, duidelijk 
te maken dat risico A kan leiden tot consequen

ties A en risico B tot gevolgen B', dan kan men 
aan de basis de vraag voorleggen: 'Wat wilt u het 
li efste?' , of: 'Waar bent u het minst bang voor?'. 

Maar gesteld dat we daarin zouden slagen , in die 
reductie van ingewikkelde beleid problemen tot 
gevoelsmatige politieke keuzevragen van een aard 
waarop eigenlijk ieder zinnig mens toch wel een 
uitspraak zou kunnen doen , dan blijft levensgroot 

een ander probleem nog overeind. Het probleem , 
hoe we moeten omgaan met wat we dan hebben 

opgeroepen. Wan t a ls gevoelens bespreekbaar wor
den , kan er veel gaan verschu iven en in onvoor
spelbare richtingen. In de individuele en sociale 
psychotherapeu tische praktijk blijkt dat wanneer 

wederzijdse angsten tussen mensen onderling be
spreekbaar gemaakt kunnen worden , ruzie snel 
beslecht en verstoorde verhoudingen hersteld kun

nen worden. Maar het verdwijnen of afnemen van 
ang t kan óók nieuwe energie en inventiviteit vrij 
maken, die noopt tot geheel nieuwe visie of maat
regelen. Is de angst bijvoorbeeld gecentreerd om 
werkloosheid of woningnood , dan zou het werkelijk 

bespreken van die angst tussen top en basis, het 
werkelijk invoelen van de angst van de ene partij 
door de andere, wel eens kunnen leiden tot zeer 

vergaande beslissingen . Bijvoorbeeld om (ik noem 
nu maar eens iets) een nationaal noodfonds ter 

redding van de economie in het leven te roepen, 
waaruit een herverdeling van arbeid , nieuwe in
vesteringen en nieuwe arbeidsplaatsen zouden kun
nen worden betaald. Of: een vrijwi llige au tand 
door hoger betaalden van een aanzienlijk deel van 
hun inkomen. Of: een revolutionaire wijziging in 

de consumptiepatronen. Hoe dan ook: aanzien lijke 
offers. Wil men het risico van zulke aardverschui

vingen lopen? Kunnen bepaalde wetten in een veel 
sneller tempo dan tot op heden gebruikelijk was 
veranderd worden indien de opheffing van sociale 
angst dat vereist? 
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Maar, afgezien van de gevolgen van het directer 
benaderen van sociale angst, hoe gaan we te werk 

om die benadering mogelijk te maken? De indivi
duele therapie heeft ons geleerd hoe angsten bij 
personen op te heffen zijn in vele gevallen. Maar 
met de sociale angst weten we nog geen raad -
kunnen ook dáárvoor methoden bedacht en uitge
probeerd worden? Kunnen vrouwen hierbij in de 
beleidssector wellicht helpen , indien we aannemen 

dat zij - door aanleg en situatie - beter met de 
regulatie van gevoelen om kunnen gaan dan man
nen , in het algemeen? (Dat zou nu eens werke
lijke vrouwenemancipatiezijn , wanneer zij zulk een 
geheel eigen rol in het beleid zouden kunnen voe
ren! ) 

Een grote mate van inventiviteit zal nodig zijn. 
We zagen al dat de kleinschaligheid (autonome 
groepen) geen werkelijk afdoende oplossing biedt. 
Er blijven altijd grote problemen over die niet 
kleinschalig te maken zijn , zoals: het wereldver
keer, de energievoorziening, de gezondheidszorg, 
de ontwikkelingslanden, oorlog en vrede, enz. De 
klok kan niet teruggedraaid ... wie wil tegenwoor
dig nog zijn hele leven in zijn dorp slijten? Het 
nieuwe dorp heet 'wereld'. 

Delegatie van medebeslissing door de basis aan 
gekozen vertegenwoordigers met of zonder man
daat, geeft ook alleen maar een verschuiving van 
het probleem, geen oplossing: zij gaan zich met 
de top identificeren en vervreemden van hun ach
terban. Wil men dat voorkomen, dan moet men 
toch weer naar de medebeslissing aan de basis toe. 

Is een nieuwe manier van leidinggeven mogeliJk? 

Wanneer we uit de paradox van de medebeslis
sing aan de basis willen stappen door die te her
formuleren als het verminderen van sociale angst 
door die bespreekbaar te maken , de oorzaken ervan 
weg te nemen , dan zal een nieuw soort leidinggeven 
nodig zijn. En tevens een eerherstel voor het lei-

dinggeven , dat bijna verdacht en besmet begint te 
worden. De stormachtige democratisering wens 

lijkt het leiderschap in diskrediet te hebben ge
bracht. Het leek alsofwe leiders overbodig konden 
maken door middel van medebeslissing. 

Hoe leiderschap eruitzietdatsociale angsten ver
mindert, daarover heb ik in dit tadium zelf nog 
slechts heel vage denkbeelden. Daarbij denk ik in 
de eerste plaats aan het principe van de afzetbaar
heid , na de verstrijking van op bepaalde termijnen 
gegeven volmachten. Verder , aan een zorgvuldige 
formulering van hetgeen gerekend moet worden 
tot per oonlijke verantwoordelijkheid en aanspra
kelijkheid , tegenover hetgeen gerekend moet wor
den tot taken waarbij naaste medewerkers moe
ten worden geraadpleegd , alsmede taken , waar
voor met naaste medewerkers overeenstemming 
moet worden bereikt. Ook kan men - vooral wat 
de basis betreft - denken aan de verlening van 
bepaalde vetorechten, wanneer het gaat om be
sluiten die diepgaand ingrijpen in de lotsbestem
ming. Maar vooral lijkt het mij van belang, alle 
schijnoplossingen te vermijden. Dat zou dan bete
kenen dat er tevens een houding - (instellings-) 
probleem is: de leidinggevende moet echt zijn in zijn 
aanpak. Integer, geloofwaardig, tegenstellingen 
niet verdoezelend doch op overbrugging daarvan 
gericht. 

Over dit alles kan vermoedelijk nog veel meer 
uitgedacht worden. Wellicht biedt dit blad nog 
eens de gelegenheid , daar nader op terug te ko
men. 
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2. Het voorbee 
Jackson. D. 
nlwzicalie, VI 
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2. Het voorbee ld is ontleend aan Watzlawick. P .. Beavin. J . H . en 
J a kson. D. D.: De pragmatische aspecten uan de menselijke com
municatie, Van Loghllm SIaterlIs. Deventer, 1972. Hoewel hij 

grote organisaLies niet behandelt, gaat Watzlawick uitvoerig 
in op het gevaar van paradoxen in het tllssenmen elijk ver
keer. 
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