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Overleven., een collectieve verantwoordelijkheid 

door Jan Glastra van Loon 

D
e westerse mens heeft een 
merkwaardig dubbelspoor door 
de geschiedenis getrokken. Aan 

de ene kant heeft hij de functionalisering 
(instrumentalisering, technologisering, 
economisering, kolonialisering) bewerk
stelligd van vrijwel alle verhoudingen tus
sen hemzelf en de wereld om hem heen. 
Aan de andere kant heeft hij tot een even 
ongekend hoogte voorwaarden geschapen 
voor de vrijheid en de ontplooiing van in
dividuele mensen. Het functionaliserings
streven - dat vooral werd aangedreven 
door de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie - en het emancipatiestreven -

'Van ideologie tot politieke 
verantwoordelijkheid' is de titel 
van de meest recente publicatie 

van de SWB. In deze 

eeuw zijn zegetocht begon. De politieke 
vertaling van deze geschiedenisopvatting 
is de ideologie. In een ideologie worden his
torische zekerheden verwoord waarvan 
men overtuigd is en op grond waarvan 
men de onzekerheden van ons bestaan wil 
aanpakken. Een ideologie levert een on
wrikbaar kader op waarbinnen zich onze
kerheden kunnen voordoen maar het ka-

- collectieve - tekst wordt 
getracht de pragmatische, 
ondogmatische opvattingen 
van D66 te verbinden met 

der zelf staat niet meer ter discussie. Een 
ideologie plaatst zo een deel van de toe
komst buiten onze verantwoordelijkheid. 
Zij ontlast ons daarvan. Een ideologie 
steunt en stut, zoals een korset dat doet. 
Een ideologie beperkt daarmee echter ook 

praktische politiek. 

. '------------------------------. 

waarvoor politiek en pedagogiek zich inzetten - waren elkaar op 
vele punten tot steun. Zo leek het alsof alles alleen maar beter kon 
worden. We zijn echter aangekomen op ene punt waarop ernstige 
spanningen tussen beide zijn ontstaan en waarop zij tegelijkertijd 
ons overleven op onze aardbol in gevaar brengen. 
Het overlevingsprobleem waarvoor wij zijn gesteld wijkt af van 
alle vorige, doordat het in hoofdzaak wordt veroorzaakt door ons 
eigen gedrag en wij over de kennis beschikken om dat in te zien. 
Deze eigenaardigheid van ons probleem druist zozeer in tegen de 
manier waarop wij tot nog toe onze toekomst hebben beschouwd, 
dat wij slecht zijn toegerust om de nieuwe dreiging het hoofd te 
bieden. Wat nu in de eerste plaats van ons wordt geëist is, dat wij 
de verhouding tussen ons functionaliserings- en ons emancipatie
streven kritisch op de korrel nemen: Mogen wij nog langer op een 
harmonische samenwerking tussen beide met louter positieve re
sultaten hopen? Heeft van de twee het functionaliseringsstreven 
niet een te dominante rol gekregen? Dreigt nu niet op basis van 
gebrekkige analyses van de weeromstuit een blind irrationeel ver
zet tegen functionalisering voet aan de grond te krijgen? 

Ideologie als obstakel 

In het SWB-cahier Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid r 
heb ik samen met anderen een gooi gedaan naar een analyse die / ( 
recht doet aan de betekenis van de twee hoofdstrevingen van onze 
cultuur en hun verhouding tot elkaar. Op die manier ontstaat een 
basis voor fundamentele en tegelijkertijd realistische beleidsher
vormingen. Het grootste obstakel waarop zulke analyses stuiten is 
de diep in onze cultuur gewortelde overtuiging, dat de ge
schiedenis vaste principes en zekerheden kent die ons zeggen, hoe 
wij ons dagelijkse leven moeten inrichten en hoe wij de daarin op
duikende onzekerheden moeten trotseren. Die overtuiging was/is 
enerzijds geïnspireerd door de geschiedenisopvatting van het 
christendom. Zij vond een daarmee strijdige maar niet minder 
krachtige voedingsbodem in het vooruitgangsgeloof dat eind 18e 
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iemands bewegingsmogelijkheden, zoals een korset dat ook doet. 
D66 meent, dat we zijn aangekomen op een punt, waarop de nade
len van ideologieën hun voordelen steeds meer overtreffen. Dat 
geldt, onverschillig of zij uit het christendom of uit de Verlichting 
(of uit beide) voortkwamen, of zij liberaal, socialistisch of commu
nautaristisch zijn. Anders dan de ideologiehouders van onze maat
schappij denken, veroordeelt die overtuiging ons niet tot beginsel
loosheid en opportunisme. Wel tot een telkens herhaalde kritische 
afweging van de consequenties van datgene waarmee wij bezig 
zijn. Wij zijn op die manier tegelijkertijd opener voor andere dan 
de traditionele manieren van doen en vatbaarder voor kritiek op 
wat wij nastreven (maar bijvoorbeeld niet minder ethisch geïnspi
reerd) dan zij die een ideologie tot een onmisbaar bestanddeel van 
hun bagage hebben gemaakt. 

Politi.eke houding 

Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid is een proeve van 
deze politieke houding. In het cahier worden de consequenties 
geanalyseerd van het samen optrekken van functionalisering en 
emancipatie zoals dat zich op drie voor de ontwikkeling van onze 
samenleving strategische belangrijke gebieden heeft voltrokken: 
1) dat van opvoeding en opleiding, 2) dat van wetenschap en tech
nologie, 3) dat van de collectieve besluitvorming. Het blijkt dat op 
deze gebieden sedert de industriële revolutie het functionalise
ringsstreven steeds meer - op verschillende manieren en daardoor 
nogal onopvallend - de overhand heeft gekregen. Als gevolg hier
van blijkt ons vermogen om te leren van de missers van gevoerd 
beleid steeds verder af te nemen. De collectieve besluitvorming 
neemt in toenemende mate de vorm aan van routinematige, recht
lijnige, ideologisch ingeperkte processen. De netto-uitkomst hier
van is, dat onze collectieve verantwoordelijkheid voor een mens
waardig overleven steeds meer in het gedrang komt. In het cahier 
worden aanbevelingen gedaan voor hervormingen om deze ver
antwoordelijkheid in ere te herstellen. Het is een oproep tot analy
se en het trekken van lessen uit het verleden om de onzekerheden 
van de toekomst met een ontwikkeld en verder te ontwikkelen 
leervermogen onder ogen te zien .• 
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