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Thesen over de nieuwe mens 
Eindjaren dertig publiceerde Norbert Elias zijn studie naar het civiliseringsproces. De 
gevoeligheidsgraad of pijnlijkheidsdrempel van mensen verschuift. Wie poept nog op 
straat, welke burger slacht zelf nog dieren ...JVroeger dagelijkse taferelen- en wie zou 
dat nog durven doen, zou het nog kunnen? De affectstandaard verschuift met de maat
schappelijke overgang van vroeg-feodalisme naar hoofs-aristocratisch absolutisme en 
dan naar de burgerlijlv-industriële ordening. In het licht van de zich snel veranderen
de wereld poneert Wouter-Jan Oosten een drietal thesen over de nieuwe mens. 

U 
it zijn historische schets maakte drang. De effecten van ICT die Castells 
Elias op dat de samenlevings- d 0 0 r W 0 u t e r - J a n 0 ° 5 t e n noemt, kunnen tweeërlei zijn.1 De !CT-

structuur het denken en doen van middelen kunnen worden gebruikt om 
mensen beïnvloedt, dat de maatschappelijke verhoudingen de processen beter te beheersen, waarbij de bureaucratie versterkt 
ruimte omkaderen waarbinnen individuele wil en keuze van he- wordt tot een 'infocratie' (big brother). Die middelen kunnen ook 
tekenis kunnen zijn. Strikter genormeerd gedrag wordt mensen gebruikt worden om individuen en groepen te faciliteren en toe te 
aangeleerd, waarbij driften als seks en geweld worden geregu- rusten, waarmee een 'infopolis' ontstaat. Doorgaand gebruik van 
leerd en omgevormd. Maatschappelijke normen bepalen als een het eerste soort wordt evenwel niet aanvaard, denk maar aan de 
Über-Ich het denken van mensen. instelling van de Registratiekamer, de publieke discussie over de 

Air Miles en aan de zorgvuldigheid die wordt vereist bij het ge-

Verandering bruik van beveiligingscamera's. 

Eind twintigste eeuw publiceerde Manuel Castells zijn studie 
naar informatie in samenlevingen. Door het mondiale kapitalis
me en de ontwikkeling van informatie- en communicatietechno
logie (ICT) worden samenlevingen omgevormd naar het beeld 
van netwerken. Economie, identiteit en beleidssturing komen in 
een netwerksamenleving in een nieuw daglicht te staan. Welke 
instituties kunnen zich dan nog doen gelden? 
Onze beschaving heeft uitdrukking gekregen in tal van institu
ties, bijvoorbeeld de etiquette voor zondagse diners, de parle
mentaire democratie en de rijksmusea met hun collecties en 
bezoekers. Die instituties kunnen zich met het voortschrijden 
van de modernisering niet ongewijzigd staande houden. Hun ver
andering biedt de mens een nieuwe samenleving. Soms is de ver
andering recent en moeilijk te duiden, bijvoorbeeld dat inspraak, 
participatie en interactieve beleidsvorming binnendringen in de 
bureaucratie en in de representatieve democratie. Soms ook is de 
verandering al langer en beter zichtbaar. Het is makkelijk in te 
zien dat in het onderwijs de disciplinering lange tijd voorrang 
kreeg op kennisoverdracht. Waarheen instituties zich zullen ont
wikkelen blijft natuurlijk raden. Zal in het onderwijs de trend 
doorzetten dat leervaardigheden belangrijker zijn dan feitelijke 
kennis? Voortdenkend over maatschappelijke verandering wil ik 
toch al drie thesen poneren over de nieuwe mens. 

lt~focratie of infopolis 

Voor de functionele verhoudingen poneer ik de these dat open
baarheid en mogelijkheden tot participatie belangrijker worden. 
Hoe meer geëmancipeerd en egalitair mens en maatschappij zijn, 
hoe meer de nog bestaande belemmeringen als ondraaglijk wor
den ervaren. De relatieve-deprivatietheorie onderschrijft deze 
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Ideëel en esthetisch milieu 

Voor de politiek-culturele verhoudingen poneer ik de these dat 
binnen de maatschappelijke pluraliteit mensen zich meer zullen 
richten naar ideële waarden. Mensen bezinnen zich meer op cul
turele verscheidenheid, sekse en sekse-rollen en op ecologische 
relaties. De theorie over postmaterialisme onderschrijft deze 
richting. Voor een partij als D66 is dit een opsteker, maar voor re
ligieuze fundamentalisten ook. 
Voor de artistiek-culturele verhoudingen poneer ik de these dat 
symbolen zich zullen verzelfstandigen en dat het leven geëstheti
seerd wordt. De welvaartsgroei kent de mogelijkheid en de be
hoefte om massamedia en kunst te onderhouden. De transforma
tie van de economie, de omslag van industrie naar diensten, houdt 
in dat voor bedrijven nieuwe factoren van belang worden. Niet de 
toegang tot grondstoffen en afzetmarkten is belangrijk, maar de 
kwaliteit van milieus voor wonen en recreëren - en dus architec
tuur, beeldende en uitvoerende kunsten. Gebruik van het begrip 
'milieu' in plaats van 'locatie' illustreert al dat sociale betekenisge
ving belangrijker wordt. Onderzoek toont aan dat in Nederland de 
vrije-tijdsverplaatsingen de gezamenlijke mobiliteit voor betaalde 
arbeid en onderwijs al overtreffen. De wereld verandert zo snel en 
is dermate bepaald door intersubjectiviteit- de wereld is niet meer 
objectiefkenbaar-dat de betekenissen die mensen aan de wereld 
verlenen een eigen, autonome wereld gaan vormen. + 
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