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K. VOS 

Er is nog een heel andere inzet nodig 

Reactie op 'Het democratisch manifest>, zoals giformuleerd door Aad Nuis in de 'Democraat' van 
februari 1983 met twee ondertitels 'Een nieuw hoofdstuk . De plaats van D'66 in /98]' 

Bij lezing van 'Het democratisch manifest' kwa
men twee gesproken woorden in mij boven. Het 
ene woord werd gesproken door mijn vriend Bas 
Leenman die in Amerika woont en aan wie in 
1982 gevraagd werd ofhij een artikel wilde schrij
ven over 'vrede stichten'. Hierin zegt hij: ' In ok
tober liep ik mee in een demonstratie tegen kern
wapens, in Hanover, New Hampshire. Ik moet 
bekennen: met een halfslachtig hart. Ja! want het 
middel is erger geworden dan de kwaal, en re
geringen zijn te dom om dat uit zichzelf te ont
dekken. Anderzijds Nee! want het wekt een vals 
gevoel van voldaanheid, alsof de echte inzet al 
gepresteerd is, terwijl toch het stichten van vrede 
nog om een heel andere inzet vraagt'. 

Dezelfde tweeslachtigheid is er bij mij als ik het 
democratisch manifest lees: wat kan ik als leek 
anders doen dan 'ja' zeggen tegen zo'n knappe 
analyse van vakmensen, 'ja' tegen de noodzaak 
van 'snoeien in het regelbos' en 'economisch 
herstellen en verdelen'? Anderzijds is er bij lezing 

een hartgrondig 'nee' in me en waar het D'66 om 
vernieuwing te doen is, zeg ik met een variant op 
het woord van mijn vriend: voor werkelijke ver
nieuwing is nog een heel andere inzet nodig. 

Het tweede woord dat in me weerklonk, was 
dat van een Frans staatsman. Ik meen dat het 
Clemenceau was die het zei: 'de oorlog is te be
langrijk om aan de generaals over te laten'. Ik 
vroeg me af: is politiek te belangrijk om aan de 
politici over te laten? 

Toen in 1966 aan de vooravond van de verkie
zingen Hans van Mierlo de nieuwe partij aan het 
volk ' presenteerde in een tv-uitzending, waren 
voor hem c.s. twee dingen duidelijk: 
a. ons politieke partijenstelsel was verouderd en 

moest verdwijnen; 
b. het had geen zin er nog een nieuwe splinter

partij aan toe te voegen. 
Ik was toen lerares in Rotterdam en reageerde 
op die uitzending met een briefje dat het me geen 
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haalbare kaart leek, maar wel sympathiek. Om 
deze nieuwlichters wat te steunen, werd ik toen 
lid en haakte weer af toen we tot splinterpartij 
werden. Het geloof en de volledige inzet van Jan 
Terlouw vond ik een positief antwoord waard, 
zodat ik toen weer lid werd. Het ligt voor de hand 
nu maar weer te bedanken, omdat nu wel dui
delijk geworden is dat ook n'66 machteloos ge
vangen zit in het systeem dat we in 1966 al als 
verouderd bestempelden. Dat ik nog niet bedankt 
heb als lid heeft twee redenen: 
a. lidmaatschappen zijn voor mij niet meer be

langrijk (hoogstens financieel ), wél of je bin
nen een groep tot een werkelijk gesprek kunt 
komen over ons bedreigde mens-zijn en onze 
toekomst; 

b. de reactie van het n'66-kader op de geweldige 
nederlaag was zo vol bereidheid de hand in 
eigen boezem te steken, gemaakte fouten te 
herstellen en samen hard opnieuw aan het 
werk te gaan, dat zo'n houding op z'n minst 
een ernstig, oprecht antwoord waard is. 

Welnu, hierbij een poging zo'n antwoord te for
muleren: 

De ondertitel van het manifest luidt: De plaats 
van n'66 in 1983 en als ik dan het profiel lees van 
n'66 (I) en daarna het profiel van onze samen
leving (n ), dan bekruipt mij het onaangename 
gevoel dat van mij verwacht wordt dat ik besef 
in een wereld te staan die lang niet meer die van 
1966 is, maar tegelijk dat ik zelf nog zo'n n'66-er 
van het eerste uur en vuur zou moeten zijn (zoals 
het onderschrift van de redactie op een brief van 
een lezer in Democraat nr. 8, dec. '82: 'nou, Mar
cel, je hebt het nog helemaal' ) . 

Nou, ik heb het dan niet meer helemaal, want 
ik ben sinds 1966 wel veranderd . Heel knap wor
den de praktische knelpunten op bestuurlijk ni
veau geformuleerd (n - crisis in de besluitvor
ming, het spinrag van regels, enz. ) en dat is dui-

delijk in 1983 geschreven. Maar als ik dan lees 
wat over ons mens-zijn gezegd wordt, dan komt 
daar een oud paard van stal met een mensbeeld, 
waar ik niet veel mee kan beginnen. Weliswaar 

zijn de leuzen van de Franse revolutie ietwat ge
moderniseerd, vrijheid, gelijkwaardigheid en so
lidariteit heet dat dan nu, maar de hele geest die 
spreekt uit dit profiel - en met name uit de laatste 
alinea waar over de open samenleving gesproken 
wordt - is voor mij volstrekt verouderd. Als ik 
eerlijk ben, is het niet eens de geest van de 60-er 
jaren die mij hier tegemoet komt, maar van nog 
veel eerder, van de tijd vlak na de oorlog, dejaren 
, 45 en '46. Toen wilden we die 'sterke enkelingen' 
zijn, die vooral in vrije keuze zelf moesten kiezen; 
toen was vrijheid voor ons vrij zijn van dogma
tische binding en toetreden tot een niet-confessio
nele partij (pvnA); toen maakten we ons los van 
de kerk, al haastten velen zich om een nieuw dak 
boven hun hoofd te organiseren (Humanistisch 
verbond); toen wilden we samen idealistisch weer 
opbouwen wat in de oorlog stuk gemaakt was! 
Het is die sfeer van humanisme en idealisme, nog 
versterkt met een flinke scheut existentialisme, 
die mij tegenstaat als ik dit profiel lees. Misschien 
konden we het in 1966 nog niet anders zeggen, 
maar in 1983? Ik kan anno 1983 überhaupt met 
mensbeelden niets meer beginnen, die tijd van 
mens- en wereldbeelden met de daarbij behoren
de 'ismen' (humanisme, socialisme, liberalisme 
enz.) is voor mij voorgoed voorbij. 

Een tweede punt waar ik innerlijk 'nee' tegen 
zeg, ligt in de wijze waarop over democratie 
gesproken word t. Misschien moet ik wel zeggen 
de democratie, die als alleen-zaligmakend bele
den wordt. 

Het spreekt vanzelf dat voor Democraten'66 
de democratie een hoogst ernstige en waardevolle 
zaak is. Trouwens voor wie niet, die de oorlog 
heeft meegemaakt? Dan is het toch ook van
zelfsprekend dat aan het principe van de demo-
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cratie niet getornd kan worden? Je kunt toch niet 
de tak van de boom af gaan zagen waar je zelf 
op zit? Het lijkt heel logisch en vanzelfsprekend 
dat te midden van alle veranderingen de demo

cratie als onaantastbare zaak overeind blijft 
staan. Dat zou je denken ja, maar toch . .. 

Aad Nuis signaleert in zijn paragraaf over de 
'ongerijmdheden' ook de ongerijmdheid dat er 
steeds meer democratisch genomen regels ont
doken worden, ook dat er meer inspraak en open
heid is gekomen, maar dat er toch minder respect 
is voor democratisch genomen besluiten. En in 
zijn analyse van de maatschappij wijst hij op de 
radicale bewegingen, die opkomen zoals de vre
desbeweging, de milieubeweging, de krakers. 
D'66 waardeert deze bewegingen, zegt Aad Nuis, 
en hij aarzelt niet te spreken van een natuurlijk 
bondgenootschap. Maar kijk, ze moeten natuur
lijk wel binnen de grenzen van de democratische 
rechtsstaat blijven! Daar eindigt de sympathie en 
ook de tolerantie. Zondag 13 februari jl. werd in 
het tv-programma 'De achterkant van het gelijk' 
ook deze vraag naar de grenzen van de democra
tie gesteld. De situaties die Marcel van Dam aan 
de deelnemers voorlegde, waren theoretisch ge
construeerd, a.h.w. situaties waarin je terecht 
kunt komen als je bestaande democratische ge
woontes of rechten consequent en goed ver door
trekt. Het viel me op dat tot twee keer toe iemand 
antwoordde dat ' het in een levende democratie 
wel zover niet zou komen, maar dat áls zich zo'n 
situatie zou voordoen dat hij dan toch dit onde
mocratisch gedrag acceptabel moest noemen . . .' 

'Een levende democratie' - hier is de term waar 
ik op aan wil sluiten om het 'nee' van mijn hart 
aan duidelijk te maken. 

Ja, een democratie kan levend zijn, een samen
levingsvorm gekozen door en belichaamd door 
levende mensen. Nu is het centrale kenmerk van 
al wat leeft, dat het eenmaal sterft. Dat vinden 
wij niet prettig en talloos zijn de pogingen van de 

mens om de dood te ontlopen ofte maskeren. Dat 

lukt maar tijdelijk. Je kunt de dood niet blijven 
verbloemen, want uit het dode lichaam stijgen 
kwalijke dampen op en daar komen dan de roof

vogels op af. Het is hun taak het dode op te rui
men. Het oude levensboek, de bijbel, zegt het 
heel treffend: 'waar het dode lichaam zal zijn, 
daar zullen de arenden verzameld worden'. Om
gekeerd als je arenden, gieren of andere roofvo
gels aantreft, wees dan overtuigd dat er ergens 
een dood lichaam is. Zo is de levenswet van al 
wat leeft en ook de democratie ontkomt daaraan 
niet . Het is een valse en verouderde denkwijze te 
zeggen: democratie is goed en dictatuur is fout, 
of vrede is goed en oorlog is fout. De vraag is hoe 
lang is het goed? Het is toch aan tijd gebonden? 
Het sterft toch, juist omdat het leeft? Ook hier is 
de bijbel wijzer dan wij: 'alles heeft zijn bestemde 
tijd, daar is een tijd om geboren te worden en een 
tijd om te sterven, een tijd om te planten en een 
tijd om het geplante uit te roeien, een tijd om te 
doden en een tijd om te genezen ... een tijd van 
oorlog en een tijd van vrede.' (Pred. 3). 

Als onze democratie verstard is tot bureaucra
tie met een enorme papierwinkel en een 'oerwoud 
van overheidsregels', zoals Aad Nuis het uitdrukt 
in zijn profiel van de samenleving, dan is zo'n 
'verstard en onhandelbaar stelsel' een teken des 
doods en magje verwachten wat beschreven staat 
in de paragraaf 'alternatieven in soorten'. Die 
paragraaf begint met: 'onder die omstandigheden 
slaat politiek protest om in protest tegen de po
litiek'. 0'66 weet er van mee te praten: 

De jeugdige bomenklimmer in Amelisweerd 
weet in zijn wanhoop om onze aantasting van 
natuur en milieu geen andere uitweg meer dan 
zichzelf aan de boom vast te binden, deze boom 
als zijn medeschepsel met zijn lichaam te bescher
men. Hij verheugt zich nog één moment dat er 
net een nieuwe minister komt die van 0'66 is. Nu 
is er weer hoop, want die van 0'66 zijn ook voor 
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bescherming van het milieu ... Helaas, de minis
ter is een goed democraat, en hij legt het heel 
democratisch en geduldig uit: 'Ik ben er óók te
gen jongeman, heus, maar er zijn al democratisch 

genomen besluiten gevallen, begrijp je wel? En 
dan kunnen we niet meer anders, ik ook niet, dat 
is het principe van democratie, begrijp je 
wel? . . ' De jongeman kijkt hem ongelovig aan, 
nee dit begrijpt hij niet, waarom zou je iets moe
ten doen wat je zelf niet goed vindt? Hij kán het 

niet begrijpen, hij hoort al bij een nieuwe tijd (al 
weet hij dat zelf nog niet), de woorden van de 
minister zijn voor hem dood en ver weg, clichés, 
hij spreekt die taal niet meer, maar helaas de 
nieuwe taal die hij zou willen spreken, kan hij 
óók niet spreken (nog niet), hij kan alleen maar 
gillen en schreeuwen: 'dit niet, dit niet' en zich 
vastklampen aan zijn boom. Als hij de strijd ver
loren heeft, duikt hij maar weer onder in 'het om
vangrijke maatschappelijke schemergebied naast 
de officiële wereld van het systeem' (II - alterna
tieven in soorten. Wat kunnen we het mooi for
muleren hè?). Hij komt er niet uit te voorschijn 
om naar de stembus te gaan en zeker niet om op 
D'66 te stemmen, misschien duikt hij straks nog 
een keer weer op om zich op de rails te leggen 
om de trein met radio-actief afval tegen te hou
den. Laten we hopen dat we dan nog niet de si
tuatie bereikt hebben die Marcel van Dam aan 
Peter Lankhorst voorhield: dat we dan net héél 
democratisch besloten hebben dat die trein dan 
door moet rijden! ... 

Hier botsen twee werelden op elkaar en ze 
verstaan en spreken elkaars taal niet. En hiermee 
is het diepste gezegd dat gezegd moet worden: 
het gaat niet langer om opvattingen en 'verschil 
van inzicht', het gaat om spreken. 

Nog altijd zitten we gevangen in het ruimtelij
ke denken dat we sinds de renaissance ontwikkeld 
hebben en dat de basis vormt van onze we-

tenschappen. Je plaatst dan het object van studie 
voor je in de ruimte, je bekijkt het aan alle kan
ten, je vormt een oordeel, je vergelijkt, je rubri
ceert, enz. Dat is niet fout, zolang het de materie 

betreft. Maar nu niet langer de materie ons pro
bleem is, maar het samenleven als één mensheid, 
nu schiet dit ruimtelijk denken ernstig tekort. 
Ons mens-zijn is niet alleen aan de ruimte ge
bonden, waar je allerlei interessante zaken ter 
studie en onderzoek aantreft, het is ook gebonden 
aan de tijd. Vandaag moeten we de tijdsvraag 
stellen. Het heeft weinig zin te constateren dat 
iets (bijv. democratie) goed is, als je niet weet 
wanneer en hoe lang. Ook zullen we moeten 
ophouden bij alles de (wetenschappelijke) toe
schouwer te zijn, de buitenstaander, die over alles 
een mening heeft, of zelfs een zeer gefundeerd 
oordeel. We moeten ons tijdstip innemen, zodat 
we weer een verleden krijgen dat óns verleden is. 
Als we willen dat iets uit dat verleden met ons 
meegaat, dan zullen we het zelf moeten belicha
men. Zo krijgen we weer toekomst. Wie geen ver
leden heeft, heeft ook geen toekomst. 

Dit zien van de tijdsnotie en dit innemen van 
een tijdstip i.p.v. een standpunt ontbreekt in dit 
democratisch manifest. Wat vervolgens nog ont
breekt is dat niet wordt onderkend dat spreken 
- en niet het denken - het fundament vormt in 
het samenleven der mensen. Het ontbreken van 
deze punten heeft natuurlijk gevolgen voor wat 
je meent dat er moet gebeuren. Daarover tot slot 
een enkel woord. 

In het manifest komt een paar keer de zinsnede 
voor dat 'de noodzakelijke vernieuwing het kind 
van de rekening is'. Het lijdt geen twijfel dat het 
D'66 oprecht om vernieuwing te doen is en wat 
in III ('Wat ons te doen staat' ) wordt opgesomd 
niet gering is en nog noodzakelijk ook. 

Toch is er voor werkelijke vernieuwing nog een 
heel andere inzet nodig. Die inzet betreft ons 
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mens-zijn, zoals dat van ons gevraagd wordt in 
het derde millennium. In de paragraaf over het 
onderwijs wordt over dit mens-zijn met geen 
woord gerept. Er wordt gewezen op de noodzaak 

van het verwerven van vaardigheden en op de 
noodzaak van onderricht in informatietechniek. 
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat je in 
een technische wereld, waarin de hele aardbol tot 
één klein planeetje is geworden, deze dingen no
dig hebt. Maar juist als die aardbol ons geza
menlijk huis is geworden, waarin we als één 
mensheid moeten leven, dan vraagt dat om een 
besef van mens-zijn, zoals we dat tot nu toe niet 

hebben gekend. Dan moeten we beseffen dat we 

niet alleen één mensheid zijn, maar ook één men
sengeslacht, met één gezamenlijke geschiedenis, 
waarin alle samenlevingsvormen en regeringsvor

men op zijn tijd hun rol hebben gespeeld, ja 
waarin zelfs oorlogen hun plaats hebben in het 
synchronisatieproces der volkeren , 

Tot zo'n nieuw besef van mens-zijn opvoeden, 
acht ik de eerste en primaire taak van het onder
wijs, pas daarna komen de noodzakelijke tech
nische vaardigheden. 

februari 1983 


