
22 

C") 

Cl< 
Z 
",-

'" UJ 
UJ 

Q 

De toekomstÎl!e ontwikkeling 
van individualisering 
JOS JANSSEN** 

In de rapporten van de commissies 2000 en 200 I, 
die onlangs werden uitgebracht en waarin de 
belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst 
geschetst worden, worden beleidsaccenten 
gegeven, waar D66 zich, in het licht van deze 
ontwikkelingen, op zou moeten richten. Ik vind 
dat met name de ontwikkeling van de 
individualisering onderbelicht wordt. In dit stuk 
wil ik aangeven welke maatschappelijke 
veranderingen mogelijk kunnen plaatsvinden ten 
gevolge van de doorzettende individualisering. 

Commentaar op beide rapportages 

De algemene indruk van de rapportage van de Com
missie2000 is eréén van een degelijk werkstuk waarbij 
alle min of meer voorspelbare ontwikkelingen onder 
de loep worden genomen, met min of meer voor
spelbare uitkomsten. Zaken die minder voorspelbaar 
lijken, of die enige verbeeldingskracht eisen, daaraan 
heeft men zich, wijselijk, niet gewaagd. 

De belangrijkste nadruk van het stuk ligt op de 
(Europese) international isering. Europa stevent af op 
één gemeenschappelijke markt, met alle gevolgen van 
dien. Samenwerking op allerlei gebieden wordt nodig 
om enerzijds de economische ontwikkel ingen te onder
steunen en anderzijds om negatieve effecten ervan te 
kunnen wegnemen. Daarbij heeft met name het milieu 
hoogste prioriteit. Ook de ontwikkelingen in Neder
land staan volledig in het kader van de Europese 
eenwording: welke bedreigingen liggen op de loer en 
hoe kunnen we die keren? Watzijn onze sterkste punten 
en hoe kunnen we die uitbuiten? 

De nadruk op de internationalisering is begrijpelijk. 
Het is immers eigen aan politici dat zij zich bezig 
houden met de grootschalige structuren van een sa
menleving; als de macht lijkt te verschuiven van het 
nationale naar een Europees niveau, is elke politicus 
aan zijn stand verplicht beschouwingen te geven over 
de toekomstige structuurvan de Europese samenleving 
en de rol die Nederland daarin zal vervullen. Het lijkter 
echter op dat het thema van de Europese eenwording 
de leden van de commissie 2000 zo zeer bezig houdt, 
dat zij het micro-niveau van het individu, - wat doet de 
eenvoudige burger in de toekomstige samenleving? -
uit het oog verliezen . Het stuk bevat mooie woorden 
over individualisering, maar deze blijven uiterst ab
stract. lndividualisering wordt beschouwd als een ma
croscopische ontwikkeling in de samenleving met 

* De auteur is lid van de steunfractie van de 
D66-fractie in Je N i jmeegse Gemeenteraad. 

voornamelijk macroscopische effecten. De beschou
wing vanuit het individu zelf vindt niet of nauwelijks 
plaats. Slechts één uitwerking wordt gegeven van het 
individualiseringsproces en dat betreft de emancipatie 
van de vrouw, maar ook hier geldt als dominante 
invalshoek de toekomstige bijdrage die de vrouw zal 
moeten leveren aan het totale economische proces. Er 
ontbreekt een visie op de leefwijze van de toekomstige 
geïndividualiseerde mens. 

Hoewel de Commissie 2001 zich meer concentreert 
op de trend van individualisering blijft ook zij zich in 
vage en abstracte termen uiten. De concentratie op de 
individualisering leidttot de begrippen 'maatschappe
lijke verantwoordelijkheid' en 'natuurlijke dynamiek'. 
De eerste, de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
moet worden gerealiseerd via participatie en demo
cratisering; de tweede, de natuurlijke dynamiek dient 
te worden bereikt via minder regelgeving, een goed 
doch simpel sociaal-fiscaal stelsel en bezinning op de 
taken van de overheid . Individuele initiatieven moeten 
worden gestimuleerd en niet door onnodige regelge
ving worden gedwarsboomd. 

Toch geloof ik niet dat de geschetste wegen ook 
daadwerkelijk de verwachte doelen bereiken . Na
tuurlijk moet een maatschappelijke verantwoordelijk
heid tot uitdrukking komen via de democratische struc
turen in. een maatschappij, maar wat te doen als de 
burger zich niet geroepen voelt tot het op zich nemen 
van die maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat 
doen we als blijkt dat de burgers de hun toegedachte 
plaatsen niet innemen? Wat doen we als bij een volks
referendum slechts 30% van de burgers meedoet? Het 
is onjuist te denken dat democratische structuren maat
schappelijke verantwoordelijkheid zullen veroorza
ken. Structuren kunnen dat niet bewerkstelligen. Daar
toe is een individuele mentaliteitsverandering noodza
kelijk. Sterker nog, die mentaliteitsverandering gaat 
meestal vooraf aan structuurveranderingen. De cru
ciale vraag is daarom: hoe kan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, de gemeenschapszin, bij ieder 
mens persoonlijk worden bevorderd? 

Individualisering versus gemeenschapszin 

Hoezal een burger over 15 jaartegen zijn samenleving 
aankijken,alswedaarbij aannemen datde individuali
sering zich gedurende die tijd onverminderd voortzet? 
Natuurlijk is heteen hachelijkezaakzich met bespiege
lingen over de ontwikkelingen van het individu in te 
laten, omdat ze veel minder zeker zijn dan de macros
copische ontwikkelingen, maar een rapportage van 
toekomstige ontwikkelingen kan daar toch ook niet 
helemaal aan voorbijgaan. Daarom een poging daar-



toe, een poging die, mijns inziens, zelfs in deze be
knopte en karikaturale vorm een uitdagende aanvul
ling vormt op beide rapportages. 

Omte beginnen een ruwe schets van de belangrijkste 
actitiviteiten van een individu in een samenleving.lndi
viduele activiteiten kun je allereerst onderverdelen in 
drie categorieën: arbeid, scholing en vrije tijd (sport, 
cultuur, recreatie enz.). Alle drie zijn voor de ontplooi
ing van het individu van wezenlijk belang. Daarnaast is 
het samenleven met anderen, uitgedrukt in een of 
andere samenlevingsvorm (getrouwd samenwonend, 
vriendschapsnetwerk of gewoon alleenstaand) van 
primair belang. Beide, de 'relationele activiteiten' en 
de individuele activiteiten, (deze laatsten zijn eigenlijk 
ook relationele activiteiten : arbeid, scholing en vrije 
tijd komen immers altijd als een relatie van geven en 
nemen tussen mensen fot stand) raken het individu op 
een hele directe wijze. De binding metde samenleving 
als geheel, o .a. tot uitdrukking komend in participatie 
in politieke stromingen, maatschappelijke verant
woordelijkheid dragen in besturen, ledenraden, kies
recht, verdedigen van groepsbelangen en dergelijke, 
zijn weliswaar ook belangrijke activiteiten voor een 
individu, maar ontstaan, zeker in een toenemend geïn
dividualiseerde samenleving, veelal indirect als 
(neven)effect van de individuele en relationele activi
teiten van de burger. Het zijn in letterlijke zin van het 
woord verworvenheden. Zij worden verworven nadat 
op individueel en relationeel vlak voldoende individu
ele bevrediging ervaren wordt. Als een burger onvol
doende ontplooiingsruimte heeft t.a.v. zijn individuele 
en relationele activiteiten, zal de gemeenschapszin 
nooit kunnen bloeien zoals dat gewenst wordt. 

Politici zelfweten als geen anderdathun gevoel voor 
gemeenschapszin, rechtvaardigheid, verantwoorde
lijkheid en vrijheid uiteindelijk stoelt op het realiseren 
van een persoonlijke ruimte van ervaringen t.a .v. indi
viduele activiteiten en relaties. Daarom is, als een 
samenleving dreigt te verbrokkelen, het klakkeloos 
verkondigen van maatschappelijke verantwoordelijk
heden bij burgers zonder die burgers eerst meer per
soonlijke ontwikkelingsruimte voor individuele en re
lationele activiteiten te bieden, zinloos. Ik zou willen 
stellen dat een samenleving, in het algemeen, meer 
gebaatisbij hetwegnemenvan allerlei rigiditeiten inde 
maatschappij die de ontplooiing van mensen in de weg 
staan, dan met een politieke verkondiging van ge
meenschapszin . 

De toekomstige geïndividualiseerde burger 

Vooropgesteld zij, dat de samenleving een bepaald 
basispakket aan voorzieningen garandeert. De mens 

zal geen honger lijden, een dak boven zijn hoofd 
hebben en een beroep kunnen doen op de basisge
zondheidszorg en het onderwijssysteem. Voor het indi
vidu krijgen daarmee zijn individuele activiteiten, -
arbeidi scholing en vrije-tijdsactiviteiten - en zijn sa
menlevingsvorm een andere betekenis: waar vroeger 
arbeidsactiviteiten noodzakelijk waren om in de eerste 
levensbehoeften te voorzien en samenleven slechts 
plaats kon vinden binnen de strak georganiseerde 
rolverdeling van een gezin, blijken nu meer en meer 
activiteiten en samenlevingsvormen wegen te worden 
door middel waarvan men zich ontplooit. Het dwingen
de, door kerk en maatschappij opgelegde karakter 
van allerlei activiteiten is verdwenen. Hierdoor dient 
het individu zichzelfopnieuw in verhouding te zetten tot 
zijn levensactiviteiten. Die nieuwe verhouding laat zich 
nog het bestomschri jven met de ontplooiingsgedachte. 
Activiteiten, inkomen, samenlevingsvormen, relaties 
i.h.a . zijn middelen, wegen, waarlangs mensen zich 
uitdrukken in de wereld. Dat is niet nieuw. Nieuw is wel 
dat zij hun ontplooiing zelf kunnen sturen en ontwikke
len. De zelfontplooiing en zelfstandigheid vormen een 
bewustwordingsproces van het individu. De mens is 
handelend wezen, staat in het centrum van die hande
ling, gaat relaties aan metandere mensen, die netals hij 
vanuit een eigen handelend vermogen opereren . 

Deze bewustwording betekent dat steeds meer door 
de jaren ontstane afhankelijkheidspatronen niet meer 
kunnen worden geaccepteerd. Aan de maatschappij 
zal een geïndividualiseerd persoon de eis stellen dat 
zijn nieuwe bewustwording ook daadwerkelijk in de 
samenleving gestalte kan krijgen . De richting waarin 
het individu zijn eisen zal uitdrukken, is die waarin zijn 
mogelijkheden op gebied van activiteiten en sa
menlevingsvormen worden verruimd. Het individu 
vraagt de samenleving zijn potentiële ruimte om zich
zelf te verwerkelijken te maximaliseren. De conse
quenties van deze eis zijn verstrekkender dan menig
een zal denken. 

Meer ontplooÜDgsruimte voor individuele 
activiteiten 

Het individu zal geen genoegen meer nemen met een 
strakke indeling van zijn leven, wat betreft de activi
teiten scholing, arbeid en vrije tijd. Hij zal de ruimte 
eisen, zelf te bepalen waar, wanneer en hoe arbeid, 
scholing of vrije tijd uit te voeren of te ondergaan. 

Natuurlijk zal de samenleving een minimum aantal 
arbeids- en scholingsuren van elk individu eisen, om
wille van de stabiliteit en de instandhouding van de 
maatschappelijke organisatie en voor de verder
gaande economische groei en maatschappelijke evo-
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lutie, maar het individu zal ernaar streven deze maat
schappelijke randvoorwaarde zo ruim mogelijk te 
laten vaststellen . Een grensgeval zou de regel zijn dat 
een individu 50.000 uren van zijn of haar leven aan 
arbeid en scholing moet besteden . Het getal doet er 
hier niet toe. Het is voorlopig bepaald door uit te gaan 
van een 25-urige week, een 40-wekig jaar en 50 werk
en studiejaren. Tegenover deze verplichting zou de 
staat de garantie kunnen geven op een basisinkomen 
voor het leven, om daarmee de eerste levensbehoeften 
te garanderen . Een dergelijk basisinkomen is dus niet 
een volstrekte loskoppeling van arbeid en inkomen.' 

De huidige maatschappelijke organisatie lijkt de 
keuzeruimte om zelf te bepalen waar en wanneer 
arbeid en/of scholing en/of vrije tijd wordt opgeno
men, in principe ook aan te reiken, maar de praktijk is 
anders. Teveel maatschappelijke rigiditeiten laten van 
de principiële ruimte weinig over. Hierbij passen enke
le voorbeelden. 

Arbeid 

Concreet betekent de eis van de geïndividualiseerde 
burger om in principe zelf te kunnen bepalen waar, 
wanneer en hoelang bepaalde arbeids-, scholings- of 
vrije-tijdsrelaties zullen worden aangegaan, dat een 
enorme flexibilise ring van arbeidstijden en bedrijfstij
den moet bestaan. Als een werknemer, in principe zou 
willen besluiten voor een 10-, een 25, of een 50-urige 
werkweek, gedurende één of acht jaren, met de moge
lijkheid om één maand of vijf jaar vrije tijd op te nemen 
tussen twee banen, al dan niet na eerst weer scholing 
gevolgd te hebben, kan dit alleen worden gereal iseerd 
in een uiterst flexibel systeem van werktijden en be
drijfstijden. 

In de huidige situatie valt hiervan nog nauwelijks iets 
te merken . Het leven van de gemiddelde burger wordt 
in de tijd ingedeeld volgens zeer rigide patronen : 
schoolplicht en scholing vooraf, arbeidsleven in het 
midden, pensioen (vrije tijd) terafsluiting; een arbeids
jaar bestaat uit 40 werkweken en gelijktijdige zomer
en wintervakanties; een werkweek bestaat uit 5 of 6 
werkdagen en een weekend; een werkdag van 8 uur, 
beginnend om geindigend om5 uur, metdeavond voor 
vrije-tijdsbesteding . Massaal volgen wij allen dit ritme 
van leven. Datdeze massaliteit in onze tijd steeds vaker 
tot allerlei absurde paradoxen leidt, zal niemand ver
bazen. Iedereen kent de bekende verschijnselen zoals 
drukke winkelcentra op zaterdag, terwijl doorde
weeks de centra verlaten lijken. De parkeerproblema
tiek op de zaterdagen hebben gemeentebesturen ertoe 
bewogen grote parkeergarages te bouwen, die door
deweeks voor de helft leeg zijn, (wat een kapitaalver
spilling!). De fileproblematiek tijdens de spitsuren 
dwingt regeringen tot vergroting van het wegennet, 
terwijl spreiding van het woon-werk verkeer voor de 
hand ligt. De massaliteit van de bewegingen forceert 
daarmee tevens het milieu. 

Nog enige andere merkwaardige paradoxen als 
gevolg van dat massale levensritme, die met name 
opduiken nu samenlevingsvormen veranderen (indivi
dualiseren) . 

Een alleenstaand individu komt voor de paradoxale 
situatie te staan dat allerlei dienstverlenende bedrijven 
en instanties slechts dan open zijn als hij ofzi j werkt, met 

het gevolg dat het individu slechts gebrekkig ofmoei li jk 
gebruik kan maken van diensten. Bij de groei van 
dienstverlenende sector moet het toch langzaam 
doordringen dat diensten alleen verleend kunnen wor
den als er op alle uren voldoende mensen zijn die 
diensten kunnen afnemen. Een alleenstaand individu 
met een volledige werkweek en daarnaast een eigen 
huishouden heeft relatief weinig tijd om zijn, over het 
algemeen, ruime inkomen uit geven. Vele activiteiten, 
die voor de ind ividuele ontplooiing van belang (kun
nen) zijn, - ontspanning, sport en cultuur - komen vaak 
niet eens aan bod. Daarentegen hebben werklozen 
veel tijd, maar onvoldoende geld. Hoe kunnen we ooit 
de maatschappelijke betrokkenheid der burgers sti
muleren als zelfs voor simpele activiteiten in de sfeer 
van sport en cultuur de ene helft van de bevolking er 
geen tijd en de andere helft er geen geld voor heeft? De 
gezondheidszorg roept een andere paradox op. We 
worden opgeroepen gezonderte leven, maar dat moet 
wel gebeuren binnen het vaste ritme van het dagelijks 
leven. Devraag ofmisschien het dagelijkse levensritme 
zèlf niet één van de oorzaken van veel gezondheids
problemen is, wordt echter niet gesteld. Als we werke
lijk meer aan preventie willen doen, zou het zinvol zijn 
eens meer te denken aan flexibele kaders van werk- en 
bedrijfstijden waarbinnen elke individu zelf in een 
bewuste keuze zijn tijden van ontspanning bepaalt. 

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat de eis tot 
flexibilisering van arbeidstijd, bedrijfstijd, winkelslui
tingstijden, enz. onverbrekelijk gekoppeld zal zijn met 
een tweede zeer belangrijke eis : arbeidstijdverkorting. 
Een eis die terecht wordt gesteld doorwerklozen, maar 
die in de toekomst ook vanuit het individu dat zichzelf 
wil ontplooien zal worden gesteld. (Voor de goede 
orde, die arbeidstijdverkorting geldt zowel voor de 
werknemer, werkgever, de kleine zelfstandige winke
lierais het vrije beroep). Frappant is dat in de rapporta
ge van de commissie 2000 met geen woord hierover 
gerept wordt. 

Onderwijs 

De rapportages beklemtonen het belang van onder
wijs, maar veel verder dan kreten komen ze niet. Een 
geïndividualiseerde burger zal een drastische hervor
ming eisen van hetonderwijssysteem. Een burgerzal de 
mogelijkheid eisen op een geïndividualiseerde wijze 
kennis te kunnen vergaren of juist te kunnen versprei
den. Wat is er natuurlijker dan het overdragen van 
kennis aan iemand die de kennis niet bezit en graag wil 
ontvangen? Onze samenleving heeft het onderwijs
proces gigantisch geïnstitutionaliseerd, zelfs zozeer 
dat het insitituut haar eigenlijke doel, overdragen van 
kennis ter instandhouding en bevordering van maat
schappelijk en persoonlijk welzijn, dreigtte frustreren . 
In het huidige systeem is het immers formeel verboden 
voor een burger om kennis die hij ofzij bezit tegen geld 
te verkopen zonder tussenkomst van de overheid. 

Ik verwacht dat de ontwikkeling van individuali
sering het logge, starre onderwijssysteem zal doen 
afslanken. Daarnaast zal een 'informeel onderwijscir
cuit' (informeel, omdat de overheid geen greep heeft 
op de schol i ngsrelaties i n d it ci rcuit) ontstaan waa r el ke 
burger te allen tijde, zowel in de rol van leraar als van 
leerling kan participeren. Maar, zo zal de politicus 



meteen tegenwerpen, w ie garandeert de kwaliteit van 
onderwijs? Natuurlijk blijft kwal itatief onderwijs van 
g root belang, maar is het niet zo, dat bij de slogan 
'kwaliteit van onderwijs' met name gedachten in het 
achterhoofd spelen over het bijhouden en vooroplopen 
in technolog ische vooruitgang, het moderniseren van 
het bedrijfsleven, het op peil houden van ons weten
schappelijk niveau in het land? Allemaal zaken die 
voor de samenleving als geheel van belang zijn, maar 
op welke wijze profiteert de geïndividualiseerde bur
gervan deze vooruitgang? Het najagen van devooruit
gang, omwille van de vooruitgang heeft voor de har
monische ontplooiing van het individu geen betekenis. 
Het zal daarom andere eisen stellen aan de samenle
ving op onderwijsgebied. Informele kennisoverdracht 
zal daar één van zijn . Niet de overheid, maar het 
individu zelf bepaalt daarin wat, hoe en door wie 
kennis wordt gevraagd of aangeboden. 

De betekenis van informele circuits 

. Bij de arbeidsrelatie zien we reeds gebeuren wat ik ook 
voor de scholingsrelatie voorspel. Steeds meer speelt 
de informele arbeidsrelatie, die tot stand komt zonder 
dat de overheid enige inmenging daarin heeft, een rol 
van betekenis. Ook hier geldt een paradoxale 
uitgangssituatie. 

Formeel is het in de huidige maatschappij verboden 
geld te verdienen door arb"eid te verrichten voor ande
ren, zonder dat die arbeid wordt aangemeld bij de 
overheid . Men moet immers belasting betalen! De 
ontwikkeling van individualisering zal de omvang van 
dergelijke informele arbeidsrelaties alleen nog maar 
doen toenemen. De vraag is hoe lang het nog duurt 
voor de wal het schip keert. Hoe lang zal het nog duren 
voordat doordringt dat een informeel arbeidscircuit in 
een geïndividualiseerde samenleving niet alleen onuit
roeibaar, maar zelfs noodzakelijk is? Het is noodzake
lijk omdat dan pas de 'natuurlijke dynamiek' van 
menselijke relaties weer op gang kan komen. De 
geïndividual iseerde burger eist een 'speelruimte' 
waarin hij vrijelijk via arbeids- en scholingsrelaties kan 
experimenteren . De overheid moetditcircuit niet betre
den . Natuurlijk geldt dit niet waar het om meer geves
tigde bedrijven en zaken gaat. Als regel kan gelden dat 
beneden een bepaalde waarde van de omzet activi
teiten als informeel mogen worden aangezien, daar
boven echter altijd als formeel, dus met inmenging van 
de overheid in de vorm van allerlei belastingheffingen, 
moeten worden aangezien. Hoe het een en ander 
gecombineerd kan worden met een basisinkomen heb 
ik elders beschreven.2 

Overheid 

De rol van de overheid zal drastisch wijzigen. Meer en 
meer zal de potentiële ruimte die individuen eisen 
vertaald worden in een bemiddelende functie van de 
overheid . Zij behoort de zelfontplooiing te bevorderen 
door relaties die mensen aangaan te stimuleren en te 
optimaliseren. Dat wil zeggen: die mensen bij elkaar 
brengen die het beste bij elkaar passen. 

In de huidige rol van de overheid worden maat
schappelijke relaties eerder tegengewerkt dan gesti
muleerd, wathetgevolg is van de overheersende rol die 

de overheid speelt in individuele activiteiten . Geen 
arbeid, geen scholing, "geen inkomen, zonder dat de 
overheid daarexpliciete inmenging in heeft. Doordeze 
inmenging worden individuen niet alleen gefrustreerd 
in hun handelen, ze worden onder de voortdurende 
druk van de overheid steeds apatischer, minder zelf
standig en daarmeeafhankelijkervan de overheid. Het 
gevolg: mensen die weinig flexibel zijn en versfard 
zitten in opgedrongen rolpatronen. In een samenleving 
die steeds sneller verandert is een dergelijke houding 
natuurlijk uiterst problematisch. 

Meer ruimte voor de relationele activiteiten 

Het individu van de toekomst zal tevens de ruimte eisen 
om meerdere samenlevingsvormen 'uit te proberen'. 
Samenlevén met anderen is een noodzakelijke bron 
voor zelfontplooiing en zelfkennis . Zonder samen te 
leven leert men zichzelf en anderen niet kennen. Daar
bij wenst een geïndividualiseerde burger niet meer uit 
te gaan van de klassieke samenlevingsvorm, het gezin, 
maar naar eigen inzicht een samenlevingsvorm te 
kunnen bepalen. De huidige maatschappij is echter 
nauwelijks ingericht voor een potentiële diversiteit van 
samenlevingsvormen. Veeleer bouwt zij nog steeds 
voort op het gezin. Toch is de klassieke taakverdeling 
binnen het gezin in sneltreinvaart aan het verdwi jnen, 
neemt het aantal alleenstaanden toe, zowel als het 
aantal tweeverdieners, maar maatschappelijke struc
turen lijken vooralsnog onaangetast door deze veran
deringen. 

Tot slot 

Pas als de mens meer ruimte krijgt in keuzen aangaan
de individuele en relationele activiteiten, kan de sa
menleving voor de burger meer dan alleen maar ab
stracte betekenis krijgen. Pas dan kan daadwerkelijk 
een natuurlijke betrokkenheid op de maatschappij 
ontstaan en wordt de mens echt burger van een maat
schappij. Ik acht het daarom van groot belang meer 
accent te leggen op het scheppen van voorwaarden 
voor een ruimere individuele ontplooiing . Met name in 
een tijd waarin een toenemende internationalisering 
ervoor zorgt dat maatschappelijke veranderingen nog 
langzamer dreigen te gaan en 'een eigen koers' nog 
moeilijker wordt, juist in die tijd is het van belang met 
verbeeldingskracht en eigen prioriteiten de discussie in 
te gaan. 

Elders heb ik vanwege deze indirecte relatie tussen 
arbeid en inkomen gesproken over een 'relationeel 
basisinkomen'. Zie 'Een ideologie en toekomstvisie 
voor D66' in Idee 66, augustus 1988. 
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