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Een ideolo~ie en 
toekomstvisie voor D66 
JOS JANSSEN* 

Over de identiteit van onze partij lijken we nooit 
uitgesproken te raken. 'ANDERE Politiek' is 
huidige kreet. In de Democraat van 21 april 1986 
lezen we: 'De leuze 'ANDERE politiek' heeft 
betrekking op kenmerkende aspecten van D66: 
D66 als gewone partij tussen de andere partijen 
met een eigen programma en D66 als partij 
tegenover de andere partijen'. Van Mierlo vult 
aan: 'We pleiten voor het ontstaan van een andere 
politieke cultuur, zowel ideologisch als 
staatsrechtelijk. Een andere verhouding tussen 
kiezer en parlement, een andere verhouding 
tussen kiezer en regering, een andere verhouding 
tussen regering en parlement. ( ... ) Daarom houdt 
Andere Politiek meer in: een andere wijze van 
omgaan met macht, het signaleren van problemen 
en het aangeven van oplossingen los van 
verouderde ideologische tegenstellingen; een 
andere politieke houding.' Vele mooie woorden, 
maar het zijn ook woorden die een bepaald 
vacuum verhullen. We willen het anders, dat is 
duidelijk, maar hoe anders? In elk geval anders 
dan het bestaande. Het valt op, telkens weer, dat 
we meer bezig lijken te zijn met onze positie af te 
zetten tegenover andere, gevestigde partijen, dan 
die positie vanuit een eigen principiële en 
inhoudelijke basis vorm te geven. We worden niet 
moe te herhalen dat we in geen geval zijn zoals die 
andere partijen. W~ zijn niet dit; we zijn niet dat; 
we zijn niet zus; we zijn niet zo. D66 bestaat nog 
steeds voor een belangrijk deel uit de negatie van 
het bestaande en het gevestigde. Zoeken we bij 
D66 naar een fundamentele, positieve basis van 
bestaan dan blijkt een aantal onsamenhangende 
begrippen gebruikt te worden, zonder dat één een 
dominante rol lijkt te spelen. Een willekeurige 
greep: milieupartij, nadruk op de individuele 
ontplooiingsmogelijkheden; Europese partij, 
informatietechnologie, ideeënpartij , verdediger 
van het liberale erfgoed. Bovendien moeten deze 
begrippen vaak nog gedeeld worden met andere 
partijen. 

* De auteur is lid van de steunfractie van D66 in 
Nijmegen. 

Toch bestaat er wel degelijk een fundamentele en 
positieve grondslag voor D66; een grondslag, van 
waaruit zich een hechte en samenhangende filosofie 
op mens en maatschappij kan ontwikkelen. Het typi
sche denken van D66, een partij wars van detraditione
Ie ideologieën, kan dus zelf van een ideologische basis 
worden voorzien . Wil D66 ook in de verdere toekomst 
een partij van betekenis blijven, dan is een dergelijke 
' ideologische basis' niet alleen gewenst maar zelfs 
noodzakelijk. 

Voordit naderwordtuitgewerkt, is hetzinvol kort inte 
gaan op wat ik nu precies met die 'ideologische basis' 
bedoel. Een 'levensvatbare' ideologie, d.w.z. een 
ideologie die een groot aantal decennia een rol van 
betekenis speelt in de structurering van een maat
schappi j, moet ten minste besch i kken over twee zaken: 
erdienteen centraal en uiterstelementair begripte zijn, 
waarmee, zo te zeggen, in één woord, de kern van de 
ideologie wordt aangeduid . Bijvoorbeeld, voor het 
liberalisme functioneert het woord 'vrijheid', voor het 
socialisme het woord 'gelijkheid' en voor de christen
democratie het woord 'zorg' als zodanig. Ten tweede 
behoort een levensvatbare ideologie een uit het centra
le begrip afleidbare toekomstvisie te bezitten. Die visie 
draagt een ideëel karakter, zoals bijvoorbeeld, de 
'klassenloze maatschappij' van Marx of de 'spontane 
orde maatschappij' van Hayek. De belangrijkste func
tie van de toekomstvisie is dat het (politiek) handelen 
gedurende langere ti jd een richting wordt gegeven. 

Zonder een- centraal begrip en een toekomstvisie zal 
D66 nimmer een grote politieke stroming worden. Is 
een centraal begrip aanwezig, maar ontbreekt een 
toekomstvisie, dan heeft een partij onvoldoende pers
pectiefte bieden. Omgekeerd: een toekomstvisie zon
der een centraal begrip maakt een ideologie complex, 
onsamenhangend en ondoorzichtig . De partij zal on
duidelijkheid en wankelheid worden verweten . 

Een centraal begrip 

De mens is een individueel en sociaal wezen . Als 
individu eist de mens vrijheid; als sociaal wezen, als 
mens onder mensen eist diezelfde mens gelijk(waar
dig)heid . Dat er een spanningsveld tussen vrijheid en 
gelijkheid bestaat is eenieder bekend. Zo zal een 
ongelimiteerd vrijheidsstreven tot steeds grotere socia
le verschillen leiden, aangezien de door een individu 
behaalde rijkdom en macht kunnen worden aange
wend om die individuele rijkdom en macht nog verder 
te vergroten. Grofweg : de rijker worden rijker, de 
armen armer. Op een gegeven moment zal het ge
lijkheidsprincipe geweld worden aangedaan . Omge
keerd, indien het bestuur van een samenleving via een 
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toenemend aanta I regels en wetten het gelijkheidsprin
cipe tot uitdrukking wil brengen kan dit op gespannen 
voet met de individuele vrijheid komen te staan. Vrij
heid en gelijkheid vormen dus elkaars tegenwicht. De 
een moet de ander beteugelen . Er is dan ook geen 
sprake van een vaste verhouding tussen beide polari
teiten, maar van een voortdurende dynamische span
ning. 

Ik denk dat geen andere partij dan D66zich zo scherp 
bewust is van dit spanningsveld. Toch is dit begrip 
onvoldoende voor de positiebepaling van D66, omdat 
vrijheid en gelijkheid bekende, bijna tastbare groothe
den zijn, daarentegen het 'spanningsveld' tussen beide 
begrippen vaag en ontastbaar is en geen duidelijke 
begripsinhoud heeft. We dienen het centrale begrip 
meer substantiële inhoud en minder 'spanning' te ge
ven . 

leder mens is een sociaal wezen en is dus deel van 
een gemeenschap. Een gemeenschap van mensen is 
een samenleving, d .w .z. niet zo maar een verzameling 
bij elkaar geplaatste mensen, maar een compact ge
heel van samenwerkende en 'wisselwerkende' men
sen. De mensen van een gemeenschap zijn, gezien 
vanuit hun individueel wezenskenmerk, individuen, 
maar daarmee nog geen losse eenheden. Mensen van 
een gemeenschap staan immers in contact met en in 
relatie tot elkaar. Het in-relatie-zijn is de synthese van 
de polariteit tussen individu en gemeenschap. Ener
zijds weet een individu pas wat vrijheid is via zijn 
relaties met andere mensen, anderzijds wordt een 
gemeenschap pas werkelijk tot iets gemeenschappe
lijks als mensen met elkaar 'wisselwerken '. Het span
ningsveld tussen vrijheid en gelijkheid is feitelijk gele
gen in het in-relatie-zijn van mensen. 

Relaties zijn een wezenskenmerk van het menselijk 
bestaan, maar dat geeft op zich nog geen richting aan 
het politiek handelen. Het begrip krijgt pas zijn politie
ke lading door het begrip als norm te stellen . Dat wil 
zeggen: temidden van de vele kenmerken van het 
menselijke bestaan wordt de relatie door D66 als 
centraal kenmerk gezien en het politiek handelen 
wordt erop afgestemd het vermogen tot relatievorming 
steeds zo goed mogelijk tot ontplooiing te brengen . 
Wat de vorming van menselijke relaties bevordert, in 
kwaliteit en kwantiteit, zal door D66 worden bevor
derd, wat de vorming van relaties vermindert, verhin
dert of bemoei lijkt, zal door D66 worden tegengegaan. 
Door de relatie als norm te stellen zou de gedachte 
kunnen opkomen dat er misschien een plicht tot het 
aangaan van relaties bestaat. Dat is natuurlijk niet zo. 
Relaties zijn pas relaties in de wezenlijke zin van het 
woord als zij door het individu in vrijheid zijn aange
gaan. Over de wezenlijke zin van het woord 'relatie', 

over de mens als wezenlijk relationeel, zal ik hier niet 
uitwijden. In dit kader is de stelling voldoende dat de 
relatie het cent;ale begrip is voor het denken en doen 
van D66 en normgevend kan worden beschouwd voor 
een toekomstvisie. 

Een toekomstvisie 

Hoe ziet het toekomstige ideaalbeeld van de maat
schappij, de relationistische maatschappij, eruit, in
dien daarin de menselijke relatie centraal gesteld is? 
Het is natuurlijk ondoenlijk in dit korte bestek alle 
facetten van zo'n maatschappij te belichten. Ik zal me~ 
beperken tot het schetsen van enkele maatschappel ijke 
ontwikkelingen ten aanzien van een aantal typen men
selijke relaties, waarbij de nadruk ligt op de gedach
tengangen die het abstracte relatie-begrip verbinden 
met concrete en inhoudelijke stellingen omtrent de 
vorm en inhoud van de toekomstige maatschappij. 

Het eerste waar men aan denkt als men spreekt over 
relaties tussen mensen zijn sexuele en emotionele rela
ties. Onze huidige huwelijkswetgeving gaat uitvan één 
relatievorm : de monogome heterosexuele relatie. De
ze vorm is terug te voeren 9P de voortplanting, waartoe 
de fysieke aanwezigheid van een man en een vrouw tot 
voor kort nu eenmaal noodzakelijk waren. De voort
schrijdende medische techniek lijkt echterde 'dictatuur 
van het voortplanten' omver te gaan werpen. Andere, 
tot voor kort nog onderdrukte facetten van de menselij
ke sexuele en emotionele relatie lijken voorzichtig tot 
wasdom te komen. Huwelijken verliezen hun princi
piële eeuwigheidswaarde, huwelijk en echtscheiding 
volgen elkaar sneller en vaker op. Homosexuele en 
heterosexuele relaties worden langzaam maar zeker 
als principieel gelijkwaardig gezien. Ook de aard van 
de relatie-van LAT tot SM-neemt in diversiteit toe. De 
ontplooiing van de menselijke sexuele en emotionele 
relatie wordt ondersteund doordat de gemeenschap 
meer en meer bijdraagt aan de opvoeding van kinde
ren (crèches, school), waardoor de traditionele rolver
deling tussen man en vrouw in een gezin minder van
zelfsprekend wordt. 

De wetgeving lijkt vooralsnog niet op een dergelijke 
flexibiliteit en dynamiek in deze menselijke relatie te 
zijn afgestemd. Integendeel, veelal is dewetgeving een 
belemmering voor ruimere ontplooiing van de sexuele 
en emotionele relatievormen. In de toekomstige maat
schappij zal, met de relatie als norm genomen, ruimte 
moeten worden gegeven voor veelzijdigheid in sexuele 
en emotionele relatievorming. Wat de wetgeving be
treft valt te denken aan een flexibel kader, waarbinnen 
op snelle en goedkope wijze samenlevingscontracten 
kunnen worden opgesteld, tussen twee af meer perso-
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nen, zoveel mogelijk ingevuld naar individuele wensen 
en inzichten. 

Het spreekt voor zich, wanneer we uitgaan van een 
groot potentieel aan samenlevingsvormen, dat niet het 
gezin, dat slechts één van de mogelijke samenlevings
vormen is, maar het individu (de kleinst mogelijke 
eenheid van een samenlevingsvorm) en de relatie (de 
gedachte dat mensen wezenlijk voor relaties gescha
pen zijn) hoekstenen van de samenleving zijn. 

Twee andere belangrijke typen menselijke relaties 
zijn de arbeidsrelatie (werkgever - werknemer) en de 
scholingsrelatie (leraar - leerling) . Wanneer we de 
arbeids- en scholingsrelatie in het totale leven van een 
gemiddelde, hedendaagse burger beschouwen, geeft 
dat, opnieuw, een eenzijdig beeld: de eerste 20 tot 25 
jaar scholing, vervolgens 30 tot 40 jaar arbeid, vaak 
gedurende lange periodes bij dezelfde werkgevers, 
om dan af te sluiten met 10 tot 20 jaar vrije tijd (het 
pensioen) . Hoewel de laatste tijd, door de hoge werk
loosheid gedwongen, de wisselwerking tussen arbeid 
en scholing een veelbesproken onderwerp is, blijft de 
gedachte dat de burger zich een vaste plaats moet 
zoeken in de maatschappij, daarbij zijn leven volgens 
een standaard patroon indelend, onveranderd do
miant. Hier wordt, om met Glastra van Loon te spreken, 
'roofbouw op het individu gepleegd'. Zelfontplooiing, 
dat wil zeggen, de mogelijkheid om in vrijheid rela
tievormen op het terrein van arbeid, scholing en vrije 
tijd (sport, cultuur, recreatie, e.a .) aan te gaan wordt 
sterk aan banden gelegd. 

In een relationistische maatschappij zal ruimte ge
schapen worden voor ontplooiing van de menselijke 
arbeids- en scholingsrelatie. Daartoe is, ten eerste, 
noodzakelijk dat scholingstijd, werktijd en vrije tijd 
meer naar eigen inzichten en motivaties over het leven 
verdeeld kunnen worden; ten tweede, dat de gelijk
waardigheid tussen vier maatschappelijke rollen : 
gever resp. nemer van arbeid resp. scholing, voorop 
staat. Burgers moeten in vrijheid hun rol kunnen kiezen 
of van rol kunnen verwisselen. Beide uitgangspunten 
leiden tot concrete voorstellen voorde inrichting van de 
relationistische maatschappij . 

Willen we burgers de vrije keuze geven zelf te 
bepalen hoe zij hun arbeids-, scholings- en vrije tijd 
over hun leven verdelen, dan is het allereerst noodza
kelijk dat burgers, ook gedurende hun scholings- en 
vrije tijd een inkomen genieten. Men zou kunnen den
ken aan een individueel arbeidsloos basisinkomen . 
Kenmerk van zo'n basisinkomen is de volledige 
ontkoppeling van arbeid en inkomen . Een dergelijke 
ontkop.peling is vanuit relationistisch standpunt gezien 
volkomen onmogelijk. Inkomen (geld) is een (gemate
rialiseerd) vermogen tot handelen. Dat vermogen ont-

staat niet zo maar, uit het niets; het moet worden 
opgebouwd. Dat vermogen ontstaat door een kracht 
uit te oefenen, arbeid te verrichten. Deze koppeling is 
zo fundamenteel dat ik nietzie hoe je haarvolledig kunt 
loslaten. Het is alsof je de relatie tussen individu en 
gemeenschap loslaat, aangezien het individu een (ba
sis)inkomen ontvangt zonder dat daar enige tegen
prestatie in de vorm van betaalde arbeid voor de 
gemeenschap (de economie) tegenover staat. Zo'n 
ontkoppeling draagt dan ook impliciet het gevaar in 
zich, zelfs wanneer maar een klein gedeelte van het 
inkomen zijn (arbeids-)relaterend karakter verliest, 
dateen samenleving desintegreert. 

Daarentegen bestaat in het huidige sociale ze
kerheidsstelsel geen echte vrije tijd, maar slechts 
'werkloze tijd'. Immers, mensen met een uitkering zijn 
(tijdelijk) verhinderd (ziek, geen passend werk te vin
den) ofvrijgesteld (aow) van werken . De hypocrisie van 
het huidige arbeidsethosl legt een knellende band om 
het bestaan van een uitkeringsgerechtigde, die alle 
motivatie en initiatieven die men in vrije tijd zou ont
plooien de kop indrukt. 

Ik zou als alternatief willen aandragen een 'rela
tioneel basisinkomen': elk individu ontvangt geduren
de zijn of haar hele leven een inkomen, ongeacht sexe, 
werk of burgerlijke staat, in ruil voor de verplichting 
minimaal, zeg, 50000 uren van zijn of haar leven aan 
arbeid en scholing te besteden . (Het getal doet er hier 
niet toe. Het is ,,:oorlopig bepaald door uit te gaan van 
25 uur per week, met 40 weken per jaar (en 50 werk- en 
studiejaren .) 

Een relationeel basisinkomen laat de koppeling tus
sen arbeid en inkomen in stand, niet op basis van 
individuele arbeid, maar via een abstracte macro
economische relatie tussen de totale arbeidstijd en het 
totale basisinkomen in het leven van een gemiddelde 
burger. Door vervolgens de hoogte van het basisinko
men te koppelen aan de gemiddelde arbeidsprodukti
viteit, - dit kan gerealiseerd worden door sociale 
premies die de werkgever nu betaalt, om te zetten in een 
belasting op de arbeidsproduktiviteit - ontstaat een 
feedback systeem met macro-economisch sturingsin
strumenten. Indien de arbeidsproduktiviteit groeit kan 
een deel ervan worden aangewend om het basisinko
men te laten stijgen en/of het minimum aantal verplich
te arbeids/scholingsuren te laten dalen (herverdeling 
van werk!) . Daling van de arbeidsproduktiviteit (min
der belastinginkomsten) zal van de burger daarente
gen extra arbeids- en/of scholingsinspanningen vra
gen. Scholing is daarbij van meer belang dan arbeid 
sec, omdat scholing een groter effect heeft op de 
gemiddelde arbeidsproduktiviteit. 

Een relationeel basisinkomen geeft burgers, binnen 



de restrictie hierboven gesteld, de vri jheid zelf te bepa
len hoe, wanneeren voor hoelang zij vrije tijd, werktijd 
of scholingstijd opnemen. Een werknemer kan beslui
ten voor een 10- of een 25-urige werkweek, gedurende 
één of acht jaren. Men kan één maand of vijf jaar vrije 
tijd opnemen tussen twee banen, al dan niet na eerst 
weer scholing gevolgd te hebben. De mobiliteit der 
werknemers neemt drastisch toei arbeidstijden wor
den, in vergelijking tot het heden, ongekend flexibel. 
Ook van werkgeverskant transformeert de arbeidsre
latie: bedrijfstijden worden flexibeler, arbeidscontrac
ten zullen meer en meer worden toegesneden op het 
individu. 

Aangezien iedereen altijd een basisinkomen ont
vangt, zullen bij de onderhandelingen voor een indivi
dueel arbeidscontract inkomensaspecten in belang 
afnemen ten gunste van andere aspecten van de ar
beidsrelatie. Arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, 
arbeidsveiligheid e.d. kunnen onderdelen worden van 
een arbeidscontract. 

De mogelijkheden zijn in principe onbegrensd. Ik 
zeg 'in principe' want er zullen ongetwijfeld beperkin
gen worden opgelegd door bijv. overheid en werkge
vers. De overheid heeft o .a. detaak ervoorte waken dat 
burgers hun verplichte arbeidsuren opsparen tot hun 
laatste levensjaren en werkgevers zullen vast en zeker 
eigen wensen hebben t.a.v. orde en structuur van de 
arbeidstijden der werknemers, maar het grootste pro
bleem zal het administreren van de 50000 werk- en 
studie-uren zijn. Wat wordt bijgehouden? Het aantal 
arbeidsuren en/of scholingsuren, of alleen het aantal 
uren vrije tijd? Wie administreertwie? De rijksoverheid 
iedereen, de lokale overheden iedereen, de overheid 
slechts de werkgevers en de werkgevers de werkne
mers? Waarwordt geadministreerd? Centraal, lokaal, 
individueel ('strippenkaart')? Deze problemen zijn op 
deze plaats echter niet aan de orde. Eén structureel 
probleem is hier wel aan de orde, namelijk waar de 
scheidslijn tussen werk en vrije tijd ligt. Boeken we 
onbetaald vrijwilligerswerk en het huishouden doen 
als werkuren of als vrije-tijdsuren? Is de betaalde klus 
bij de overburen werk of een activiteit in vrije tijd? 

De huidige situatie toont een scherpe scheiding tus
sen zwarten witwerk, tussen vrijwillig en betaald werk, 
tussen werkenden en niet-werkenden en er is een sterke 
tendens de tweespalt tussen formeel en informeel cir
cuitte vergroten, o.a. door méér controle en fraudebe
strijding. Het voornaamste gevolg is dat de burger zich 
nog sterker beperkt voelt in zijn handelingsvrijheid en 
zijn wantrouwen t.a .v. de overheid en dus ook zijn 
ongehoorzaamheid nog verder zal vergroten. 

In plaats van de kloofte vergroten is het juist zaak een 
nieuwe harmonische relatie tot stand te brengen tussen 

beide circuits . De relatie die ik voorstel is, om het 
informele circuit uit te bouwen tot een soort proeftuin, 
waar men zich voorbereidt en traint voor activiteiten in 
het formele·circuit. Men 'oefent' met de vele, diverse 
aspecten van arbeids- en scholingsrelaties. Deze oefe
ning kan een natuurlijk vervolg krijgen in het formele 
circuit, zodat het informele circuit tevens als een soort 
broedplaats fungeertvoor nieuwe economische activi
teiten. In het informele circuit zullen burgers ook het 
fundamentele besef ontwikkelen dat er vier gelijk
waardige rollen zijn, die men in de maatschappij kan 
vervullen, omdat zij vrijelijk elk van die rollen kunnen 
uitoefenen. Belangrijkste reden waarom het informele 
circuit zich tot een dergelijke dynamisch circuit kan 
uitbouwen is dat de overheid zich niet mengt, via 
belasting of premieheffing, in deze informele econo
mie.2 

Daar tegenover staat dat de gespendeerde tijd in 
arbeids- en scholingsrelaties in het informele circuit 
niet tot de verplichte arbeids- en scholingsuren mogen 
worden gerekend. Op het moment dat men bepaalde 
activiteiten toch als zodanig wil laten aanmerken, 
treedt men binnen in het formele ci rcuit. Tegenover een 
afboeking van formele arbeids- en scholingsuren staat 
dan de verplichting tot het verstrekken van boekhoud
kundige en/of belastingtechnische informatie. Er kan 
dus belasting betaald moeten worden . Een voorbeeld: 
een huisvrouw staat nu voor een keuze : óf, zij be
schouwt haar werkzaamheden als een informele acti
viteit zonder al te veel rompslomp, die op haar vrije tijd 
wordt afgeboekt, óf, zij wil haar werk formeel maken, 
maar dient dan allerlei informatie over aard van werk 
en inkomen (boven het basisinkomen) overte leggen. 

De afwezigheid van belastingen en premieheffing in 
het informele circuit en de noodzaak van een drempel
loze overgang van informeel naar formeel circuit 
vraagt om drastische belastinghervormingen in het 
formele circuit. Uitgangspunten zijn dat een informele 
arbeidsrelatie omgezet kan worden in een formele 
arbeidsrelatie, zonder financiële gevolgen voor werk
gever en werknemer (NB. omgekeerd is dat zeker niet 
altijd het geval) en dat overheid, werkgevers en werk
nemers financieel zo min mogelijk netto effecten van de 
hervormingen ondervinden. Het eerste uitgangspunt 
betekent afschaffing van loon-, inkomstenbelasting en 
de premieheffingen aan werknemers ten behoeve van 
de sociale zekerheid, onder hetgelijktijdig laten dalen 
van elk loon met het totaalbedrag dat ten behoeve van 
deze belastingen en heffingen werd ingehouden. De 
wig tussen netto en bruto loon verdwijnt. De werknemer 
gaat er netto niet op vooruit. De werkgever daarente
gen heeft minder loonkosten. Dit voordeel wordt teniet 
gedaan meteen progressieve schaalgrootte- ofomzet-
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belasting voor het bedrijfsleven evt. naar bedrijfssector 
gedifferentieerd. Door beneden een bepaalde omzet 
geen belasting meer te heffen, sluiten we aan op de 
belasting loze kleinschaligheid in de informele econo
mie. Daarentegen zal naarmate een bedrijf groter is 
(meer omzet heeft) relatief meer belasting moeten 
worden betaald. Dit betekent een verschuiving van de 
belastingdruk van de kleinschalige (formele) bedrij
vigheid naardegrootschalige bedrijvigheid . Tenslotte, 
om de aansluiting tussen formele en informele econo
mienaadlooste maken,zouookde BTW op een andere 
wijze moeten worden verkregen. 

We kunnen de belasting op de arbeidsproduktiviteit 
(t.b.v. het basisinkomen) en de belasting op de omzet 
(als indicator van de schaalgrootte) samenvoegen in 
één tweeparameterige, naar bedrijfstak gedifferen
tieerde belastingfunctie. Ook de BTW-opbrengsten 
zouden dan via deze belastingfunctie moeten worden 
gerea I iseerd. 

Hetvoordeel van deze unificatievan belastingen laat 
zich niet makkelijk meten, maarmoetgezien de huidige 
papierwinkels en ambtelijke inzet, aanzienlijk worden 
geacht. Daarnaastzijn ergrote immateriëleeffecten. Er 
ontstaat 'ruimte' voor het individu, d.w.z. het individu 
krijgt meer handelingsvrijheid, meer keuzemoge
lijkheden; beslissingen nemen betekent een groter 
verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen. De voorge
stelde veranderingen vormen al met al een krachtige 
impuls voorde ontplooiing van het individu, wat indivi
dueel leidt tot een intensere levenservaring en een 
diepere levensvervulling. Tegelijkertijd neemt de be
stuurskracht toe waar zij nu ontbreekt. Via de, naar 
bedrijfstak gedifferentieerde belastingfunctie kunnen 
grootschalige ontwikkelingen in de economie beter 
gestuurd en begeleid worden. Bijvoorbeeld, bij hoge 
werkloosheid, (dat wil zeggen: mensen zijn niet in staat 
hun verplichte arbeids- en/of scholingsuren in het 
form.ele circuit op te nemen) kan de belastingfunctie zo 
worden gewijzigd, dat een produktiegroei in sectoren 
met een lage arbeidsproduktiviteit wordt gestimu
leerd.3 Ook in Europees kader zou zo'n belastingfunc
tie erg waardevol kunnen blijken, doordat naar land 
gedifferentieerde economische ontwikkelingen gesti
muleerd kunnen worden d.m.v. het hanteren van per 
land verschillende belastingfuncties. 

Tenslotte wil ik nog kort ingaan op een .la.atste type 
menselijke relatie. Onder geestelijke relaties zal ik 
verstaan die bindingen die merisen aangaan op grond 
van gemeenschappelijke ideeën, overtuigingen, moti
vaties, belangen of meningen. Grote groepen mensen 
vetbinden zich op grond van zo'n overeenkomend 
gedachtengoed tot maatschappelijke organisaties. 
Ideeën vormen dan ook de meestwezenlijke grondslag 

waarop een maatschappij zijn structuur ontvangt. 
Daarom is het van het allergrootste belang dat een 
maatschappij zijn burgers bewust maakt van het 
ideeëngoed op grond waarvan hun samenleving ge
organiseerd is en nieuwe ideeën de ruimte geeft hun 
herstructurerende invloed te laten gelden op de maat
schappij. Dit vraagt om een intensieve 'culturele en 
politieke bewustwording in de relationistische samen
leving . 

Machtsverschuivingen 

Gegeven de politieke bewustwording, de dynamische 
en compacte samenleving, zal het geen betoog hoeven 
datde individuele mens in deze relationistische samen
leving een uiterst mondige burger is, die zich bewust is 
van eigen verantwoordelijkheden. Dit besef zal zich 
vertalen in eisen tot zeggenschap en inspraak. Te 
verwachten is dat de relationistische samenleving een 
duidelijk trend zal laten zien waarin verantwoordelijk
heden van hogere overheidslagen naar lagere worden 
overgeheveld en van lagere overheden naar het indivi
du. Een democratisch relationistische samenleving be
tekent dat regelmatig taken en beslissingsbevoegdhe
den van overheden worden geherwaardeerd. Immers, 
wanneer de ideeën, wensen en opvattingen van de. 
burgerbevolking een toenemende heterogeniteit ver
tonen en steeds meer mensen over steeds meer zaken 
een gefundeerd~ mening bezitten, is het noodzakelijk 
in kleinere organisatieverbanden meer beslissingen te 
nemen. 

Om deze 'neergaande kracht' te kanaliseren is het 
nodig een flexibele overheidsstructuur te ontwikkelen, 
die zich snel aan een veranderende samenleving kan 
aanpassen. Regel moet zijn, de bestuurskracht te opti
maliseren door telkens de meest geschikte overheids
structuur te bepalen. 

Ook de taken van de overheid veranderen in een 
relationistische samenleving. Aangezien de arbeids
en scholingsrelaties een grote diversiteit gaan verto
nen, zowel in het formele als in het informele circuit, 
zullen wensen en eisen van gever en nemer van arbeid 
of scholing steeds veelzijdiger worden. De overheid 
zal, meer dan ooit, een rol krijgen in de relatiebemid
deling. De maatschappij als geheel is erbij gebaat als 
wensen en eisen van gever en nemer van arbeid of 
scholing optimaal op elkaar aansluiten. Daarbijzal de 
informatietechnologie een belangrijke rol spelen. Ge
dacht kan worden aan een landelijk netwerk van 
databanken met gegevens betreffende enerzijds het 
aanbod aan werken scholing van degeverskant (infor
meel, zowel als formeel), anderzijds de vraag naar 
werk of scholing van de nemerskant. Elke burger kan, 



desnoods zelf via een eigen home-computer, via dit 
bemiddelingsnetwerk de voor hem of haar meest ge 
schikte arbeidsrelatie of scholingsrelatie uitzoeken. 

Het hoeft geen betoog dat de informatietechnologie 
een centrale spil vormt van een relationistische maat
schappij . Zonder de informatietechnologie zouden ve
Ie taken, - het administreren van arbeids- en scho
lingsuren per burger; een bedrijfsvoering met veelei
send en mobiel personeel; een reorganisatie van een 
overheidslaag; veranderingen opvangen in een dyna
mische arbeids- en scholingsmarkt - praktisch onuit
voerbaar zijn. 

Behalve bovengenoemde 'neergaande kracht', die 
een decentralisatie van de staatsmacht veroorzaakt, 
zal een 'opwaartse kracht' nodig zijn, die een mondiale 
centralisatie van macht teweeg moet brengen. Milieu
problemen, honger en de grote verschillen tussen rijk 
en arm zijn allang niet meer nationaal op te lossen. Het 
besef dat de aarde één groot en samenhangend eco
systeem is, die door de economische vooruitgang 
steeds ernstiger wordt bedreigd, vraagt dringend om 
een mondiale regering, met meer macht dan de Ver
enigde Naties. Het gebrekkig functioneren van de 
Verenigde Naties is hoofdzakelijk te wijten aan de 
structuur van de organisatie, waarin de macht van de 
individuele natie en zijn souvereiniteit als harde voor
waarden verankerd liggen. Om hongersnoden en mi
lieuproblemen aan te pakken, maar ook zoiets als de 
rechten van de individuele mens meer kracht bij te 
zetten, is een mondiale regering nodig. Dit vraagt om 
een overheveling van macht van staatsniveau naar 
mondiaal niveau.4 

Een mondiale eenheid is niet slechts een oplossing 
voor problemen die nationaal niet meer kunnen wor
den opgelost. Dat zou een te negatieve inspiratie zijn . 
De mondiale eenheid komt ook voort uit het relatie
perspectief. Op mondiaal niveau ontmoet het individu 
zijn uiteindelijke gemeenschap. Het is zijn maximale 
samenleving. De mondiale gemeenschap, als een rela
tionistische samenleving, is de uiteindelijke realisatie 
van hetideevan mens-zijn . Pas in een mondiale samen
leving zijn we mensen, in de volle zin van het woord 
mens, omdat we een relatie kunnen aangaan met elk 
medemens. Alleen in deze vorm kan het relationele 
vermogen van het individu volledig tot uiting komen. De 
relaties tussen mensen van verschillende rassen, 
culturen ofovertuigingen zijn nietaltijd de makkelijkste 
maar vaak wel de meest vermogende relaties. Hele 
nieuwe vormen van relaties kunnen uit dit samenspel 
van tegenstelling ontstaan. Een (mondiale) samenle
ving dat dit deel van het potentieel van menselijke 
relaties niet ontplooit, laat een deel van wat de mens
heid als geheel is en kan ongerealiseerd . 

Noten. 
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