
Hoe houden wij de 
vrije mens gebonden? 

Over de zoektocht naar cohesie in de samenleving 

Doo r G.J . Wolffe nspe rger 

D 66 gaat primair uit van de zelf
standigheid van het individu. 
Maar hoe zelfstandig ook, ieder 

individu maakt deel uit van een samen
leving. Een samenleving waarvoor we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid dra
gen en dat brengt ook verplichtingen met 
zich mee. Maar het uitgangspunt bij het 
denken van D66 over de relatie burger, 
staat en gemeenschap blijft het individu. 
Hij is begin- en eindpunt van de beschou
wing, hij is degene die de verantwoorde-

WolJfensperger gaat in op de 
verhouding tussen individu en 
gemeenschap en bespreekt de 

ring als een onontkoombare trend door 
Nederland getrokken. En de samenleving 
heeft zich aangepast. Of het nu gaat om 
samenlevingsvormen, de oudedagsvoor
ziening, de hypotheek of het maken van 
een reis: mensen vragen precies wat bij 
hen past. 

invloed van toenemende 
individualisering, emancipatie 

en globalisering op het 
burgerschap in Nederland. 

Ook aan de aanbodzijde wordt alles op de 
maat van het individu gesneden: van ver
zekeraar tot begrafenisondernemer, van 

lijkheid voor zijn handelen draagt en gaat zijn verbintenissen uit
eindelijk vrijwillig aan. 
De samenleving is daarentegen zingevend voor de mens. Normen 
en waarden komen niet van boven, maar ontstaan in de interac
tie tussen mensen. Naar de politiek vertaald betekent dit dat de 
overheid bovenop democratisch tot stand gekomen wetgeving niet 
ook nog een dominant normen- en waardenpatroon aan de sa
menleving moet opleggen. De dramatische historie van samen
levingen die daartoe wel een poging deden, bewijst dat de over
heid zoiets niet kan en ook niet moet willen. Dit betekent overi
gens niet dat politici geen boodschap hoeven te hebben aan nor
men en waarden. Integendeel. Het is zelfs hun opdracht zich 
daarom te bekommeren. Dat is goed te illustreren aan het begrip 
eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid is welis
waar de beste weg naar individuele ontplooiing, maar de indivi
duele ontplooiing mag niet ten koste gaan van andere individuen 
of van de samenleving. Het is de taak van de overheid, en dus 
van de politiek, om de voorwaarden te scheppen waaronder bur
gers volgens deze formule met elkaar kunnen samenleven. Zij 
dient er ook op toe te zien dat de gestelde regels worden nageleefd 
en wordt daarbij weer door dezelfde burgers gecontroleerd. 

De tandeloze tijd 

In de afgelopen decennia heeft zich een ontwikkeling voltrokken 
waarin het individu steeds meer centraal is komen te staan. In 
het kielzog van de veelbesproken ontzuiling is de individualise-
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zorginstelling tot touroperator. In het ar
beidsproces wordt een toenemend aantal 

individuele arbeidsarrangementen, variërend van thuiswerk en 
deeltijdbaan tot tijdelijk contract, geflankeerd door ruimere ope
ningstijden van winkels, pizzalijnen en kinderopvang. En soms 
worden mensen een handje geholpen: de jongeren van de jaren
'90 generatie worden van overheidswege zelfstandig gemaakt. 
Ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk op eigen be
nen te blijven staan, in aanleunwoning of via thuiszorg. 
Vanuit de visie van D66 moet die emancipatie van het individu 
worden toegejuicht en waar mogelijk bevorderd. Mensen hebben 
ontegenzeggelijk meer mogelijkheden gekregen hun leven naar 
eigen inzicht in te richten. De dwang die uitging van de burgerlij
ke patronen in de jaren vijftig is verdwenen. De beklemming die 
we kenden uit 'De Avonden' van Van het Reve is vervangen door 
het leven in de breedte zoals in 'De Tandeloze Tijd' van A.F.Th. 
van der Heijden. 
Maar met dezelfde trend van individualisering en de bejubelde 
emancipatie van de burger is ook een probleem geschapen. Het 
wordt steeds manifester dat individualisering een negatieve keer
zijde heeft, die niet past in het idealistische concept van de vrijge
maakte mens. Vanuit de Verlichtingsgedachte gaan we ervan uit 
dat gemeenschapszin ontstaat uit verlicht eigenbelang. Mensen 
die een sterke verantwoordelijkheid voelen voor de inrichting van 
hun eigen leven voelen zich eerder verantwoordelijk voor hetgeen 
om hen heen gebeurt. Maar de werkelijkheid van nu lijkt niet 
aan dit verwachtingspatroon te beantwoorden en er dreigt iets 
fout te gaan. 
Grotere verantwoordelijkheid voor jezelf blijkt niet automatisch 
te leiden tot grotere verantwoordelijkheid voor medemens en ge
meenschap. Meer en meer stellen we vast dat mensen weliswaar 
steeds zelfstandiger worden en meer op de eigen verantwoorde-
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lijkheid worden aangesproken, maar tegelijkertijd is er sprake 
van een zekere maatschappelijke verkorreling, van een vermin
derde sociale samenhang. Deze manifesteert zich niet alleen in 
toegenomen criminaliteit, maar ook in verruwing van de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan, in afnemende bereidheid om 
elkaar te helpen, en in eenzaamheid wanneer niemand meer 
naar je omkijkt. Maar ook in de vanzelfsprekendheid waarmee 
verantwoordelijkheden worden afgeschoven naar de overheid. Die 

. moet maar zorgen dat ons stoepje schoon is, dat onze bejaarden 
verzorgd worden en dat onze invalide buurvrouw wordt vervoerd 
naar haar Bingo-avond in het buurthuis. Ook de rol van maat
schappelijkEl organisaties is drastisch veranderd. Mensen zijn 
nauwelijks meer lid omdat ze actief tot een bepaalde groep willen 
behoren. Ze worden vooral lid omdat ze een specifiek belang be
hartigd willen zien, omdat ze bepaalde diensten van die orga
nisatie verlangen (waardoor ANWB en Consumentenbond tot on
ze grootste maatschappelijke organisaties zijn geworden), of om
dat ze met hun lidmaatschap uiting willen geven aan een frag
ment van maatschappelijk protest, bijvoorbeeld door zich aan te 
melden als lid van Amnesty International of Greenpeace. 

Burgerschap: afname, verloedering of erosie? 

We moeten constateren dat vergroting van de individuele vrijheid 
niet zichtbaar heeft geleid tot het accepteren van een grotere ver
antwoordelijkheid voor medemens en samenleving. Anders ge
zegd: tot versterking van burgerschap. Het veronderstelde causa
le verband uit de idealen van de Verlichting van emancipatie van 
de burger, toenemende zelfstandigheid en steeds groter gevoel 
van verantwoordelijkheid tot uiting komend in moreel en ratio
neel hoogstaand gedrag, heeft zich nog niet voorgedaan. De vraag 
is nu, of in strijd met de Verlichtingsgedachte, toegenomen indivi
duele vrijheid ertoe heeft geleid dat de bereidheid tot burger
schap is afgenomen, geërodeerd of verloederd. Mijn antwoord op 
deze vraag is een ferm en beslist: driewerf neen! De vrijgemaakte 
mens van vandaag de dag is nog steeds bereid om verantwoorde
lijkheid voor de gemeenschap te dragen. Elk ander antwoord zou 
betekenen dat de mens van vandaag in wezen een andere, en 
misschien wel een slechtere mens zou zijn dan die van 50 of 100 
jaar geleden. Daar geloof ik niets van. De oorzaak van het pro
bleem ligt niet besloten in het wezen van de mens, maar is het 
gevolg van bepaalde ontwikkelingen in de moderne samenleving. 
Burgerschap is per definitie een complementair begrip. Individu
eel burgerschap kan slechts bestaan bij de gratie van het collec
tieve complement: de gemeenschap waarin de burger kan en wil 
participeren, het herkenbare collectief dat aan zijn burgerschap 
zin en inhoud geeft. En daarin schuilt de oorzaak van het gebrek 
aan burgerschap. De herkenbare gemeenschappen van vroeger 
zijn opgegaan in een onontwarbare kluw n van betrekkingen tus-

• sen individu en collectiviteit. Niet de Méreidheid tot burgerschap 
is het probleem, maar het feit dat de structuur van de huidige 
maatschappij voor burgerschap nauwelijks meer aanknopings
punten biedt. 

Tekort aan aanknopingspunten 

Het tekort aan aanknopingspunten voor de burgers geldt zeker 
ook in geografische zin. Vroeger was de nationale staat het meest 
voor de hand liggende aanknopings- en oriëntatiepunt voor bur-
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gerschap. Maar wat is er van de Nederlandse nationale staat 
overgebleven? 
Ze heeft een deel van haar macht afgestoten naar een ondoor· 
zichtige Europese Unie waarop de individuele burger door een 
schrijnend gebrek aan democratische legitimatie nauwelijks in· 
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vloed heeft. En ook de gemeente heeft door een ondoorgrondelijke 
verkaveling van lokale en regionale taken afgedaan als vanzelf
sprekend aanknopingspunt. 
Aan het vervagen van eertijds herkenbare gemeenschappen heb
ben ook andere ontwikkelihgen, minder bestuurlijk van aard, een 
forse bijdrage geleverd. Zoals de sterk toegenomen mobiliteit van 
de bevolking, de binnenkomst van migranten, en in zekere zin 
ook de stadsvernieuwing, die er voor hebben gezorgd dat de bewo
ners van een straat of buurt niet langer een hechte en homogene 
groep vormen, maar veeleer een vluchtige en heterogene popula
tie. 

De invloed van de globalisering van de media, zowel inhoudelijk 
als instrumenteel, laat zich eveneens voelen. Door de meedogen
loze mediarevolutie is ook het idee te behoren tot een culturele 
gemeenschap vrijwel verdwenen. Nieuws en informatie worden 
geselecteerd op hun mondiale gewicht, zodat de gemiddelde TV
kijker meer weet over Tjetsjenië en Grozny dan over de toestand 
in zijn eigen regio of dorp. 
De geboden verstrooiing lijkt voornamelijk afkomstig uit een 
mondiale amusementsfabriek die wel heel ver afstaat van de da
gelijkse belevingswereld en die bovendien zozeer door commercie 
wordt beheerst dat de producten meer met consumentisme dan 
met cultuur te maken hebben. 
Het gaat met andere woorden om onontkoombare trends als de 
toenemende complexiteit en de mondialisering van de samen
leving. Hierdoor vervagen herkenbare gemeenschappen en in dat 
aspect zoek ik een verklaring voor de afnemende cohesie in de sa
menleving. Ook al zou de Nederlander nog zo neigen tot burger
schap, hij is gewoonweg het spoor bijster als het gaat om de ge
meenschap waarin hij nu eigenlijk burger moet zijn. 

De kwaliteit van de overheid 

Daarnaast is nog een andere invalshoek relevant voor de cohesie 
in de samenleving. Van het vrije individu kan niet worden ver-

Tijdens de Nederlandse les 

langd dat hij verantwoordelijkheid voor medemens en s'amenle
ving op zich neemt uitsluitend op grond van ethische en morele 
verplichtingen. Het welbegrepen eigenbelang is daarbij een on-

. misbaar element: jij doet iets voor de gemeenschap en de gémeen
schap doet iets voor jou. 
Een Nederlander die bereid is tot burgerschap, mag van de over
heid iets terugverlangen en dat betekent dat de overheid aan be
paalde eisen zal moeten voldoen. De overheid zal kwaliteit moe
ten leveren en geloofwaardig moeten zijn. 
Daarnaast mag de burger van haar een aantal basiszekerheden 
verlangen. De mate waarin de overheid verantwoordelijkheden 
op zich neemt en inhoud geeft, is dan ook bepalend voor de mede
verantwoordelijkheid die ze van haar burgers mag verwachte~. 

Metafysische verbanden 

Een vaak veronachtzaamde invalshoek ter verklaring van de af
nemende cohesie - zeker binnen D66,- betreft het metafysische 
aspect. Ik sprak hiervoor over de overtuiging, dat normen en 
waarden niet van boven komen, maar ontstaan in de interactie 
tussen mensen. In de recente historie van ons land hadden 'grote 
ideeën' een enorme bindende en normatieve kracht ten opzichte 
van de groepen die zich rond die ideeën hadden verzameld. Dat 
gold voor de godsdiensten met hun conditionerende zuilenstruc
tuur, maar ook voor politieke idealen als het socialisme, het com
munisme, en de emancipatie van het katholieke volksdeel. 
Aan het eind van deze eeuw moeten we constateren dat de bin
dende en normatieve kracht van de 'grote ideeën' grotendeels is 
weggevallen. Bij de godsdiensten door een steeds sneller proces 
van secularisatie dat ik persoonlijk voor onomkeerbaar houd. ' Bij 
de politieke ideologieën zien we - althans als ik mij tot Nederland 
beperk - dat zij grotendeels waren geënt op historische tegenstel
lingen en verschillen binnen de samenleving, met soms heftige 
polarisatie tussen bevolkingsgroepen, tussen arm en rijk, tussen 
macht en onmacht. Juist door de op gang gebrachte processen 
van emancipatie, educatie en herverdeling zijn de verschillen in 

onze samenleving sterk verkleind. 
De oude ideologieën hebben hun kracht ver
loren omdat zij niet het antwoord geven op 
nieuwe problemen waarvoor de samenleving 
staat, zoals het milieu, beheersing van de 
mobiliteit, migratie of zelfs de toekomst van 
de verzorgingsstaat. En die nieuwe proble
men leiden niet tot een zodanige polarisatie 
in de samenleving dat zij zijn op te blazen 
tot de proporties van nieuwe ideologieën. 
Mede daardoor zijn de politieke partijen pro
grammatisch naar elkaar gegroeid: in plaats 
van een bepaald probleem te monopoliseren 
zoeken zij grosso modo allemaal naar oplos
singen voor dezelfde problemen. 
Bij sommige politieke partijen is sprake van 
het zoeken naar een nieuwe ideologie of het 
revitaliseren van oude. Ik acht dat een heil
loze onderneming. Omdat de kiezer vrij is 
geworden, zal hij bij het geven van zijn stem 
steeds minder afgaan op een ideologisch ver
trekpunt met de pretentie dat van daaruit 
alles is op te lossen. Hij zal steeds meer kie-
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zen vanuit zijn eigen karakter en overtuiging, voor de partij die 
de daarbij meest aansluitende mix van oplossingen biedt, en voor 
de politicus die dat het best weet te verwoorden. Het verschil tus
sen politieke partijen zal niet langer ideologisch zijn, het zal meer 
en meer de vertaling worden van verschillen die nu eenmaal be
staan tussen mensen. 
Daarom is te verwachten dat in de volgende eeuw de aloude 
scheidslijn tussen progressief en conservatief niet alleen zicht
baar zal blijven, maar misschien wel de belangrijkste zal worden. 
Naar mijn overtuiging behoort dat onderscheid nU eenmaal tot de 
verschillen die in mensen zitten' gebakken. 

Tot zover mijn analyse van de achtergronden voor het gebrek aan 
cohesie. Het zal duidelijk zijn dat ik een oplossing voor de cohesie 
in de samenleving niet verwacht vanuit de metafysische hoek. 
We zullen de oplossing, voorzover die er überhaupt is, ergens an
ders moeten zoeken en wel in de inrichting van onze samenle
ving. En daarvoor is in de eerste plaats de politiek verantwoorde
lijk. 

Opdrachten voor de politiek 

De analyse tot dusver stelt de politiek voor een aantal opdrach
ten. De mllest fundamentele, maar ook meest veelomvattende op
gave ~oor een overheid die sociale cohesie wil bevorderen, is het 
voorkomen van een tweedeling in de samenleving tussen hen die 
in die samenleving participeren, en zij die dat niet (meer) doen. 
De sleutel tot die participatie is: werk. 
In het verleden is wel gefilosofeerd over een samenleving waarin 
mensen 'vrij zouden kunnen kiezen of ze willen werken of niet: we 
waren rijk genoeg, en er was toch geen werk voor iedereen. Nu 
zien we dat betaald werk essentieel is om met anderen in contact 
te komei1;' essentieel om je deelgenoot'in de samenleving te voe-
len. Zonder werk dreigt het isolement. : 

" 

Het credo 'van D66 is altijd geweest dat onze staatsinrichting te 
weinig aanknopingspunten biedt voor, te weinig stimUleert tot, 
actieve deelname aan de besluitvorming. Vandaar onze 'strijd 
voor nieuwe wegen als het referendUm, de gekozen burgemeester, 
en een directere band tussen kiezer en gekozene. . 
Steeds'dwingender wordt de noodzaak 'oin',' bij' een minder domi
nante rol van de overheid, te komen tot democratisering van de 
andere maatschappelijke instituties die- het leven van de burger 
bepalen. Als we de NS verzelfstandigen, moet dan niet de invloed 
van de reiziger op voor hem essentiële zaken als voorzieningen
niveau en . prijsbeleid opnieuw op een andere wijze worden ge
waarborgd? En als steeds meer maatschappelijke voorzieningen 
terecht komlm bij particuliere verzekeringsondernemingen, zou
den dan geen wegen moeten worden gezbdit'Öm de van zo'n ver
zekeraar afhankelijken enige inspraak tiJ geVen in het door de 
verzekeraar gevoerde beleid? En klemt Q~t niet eens te meer nu 
door concentratie de vèrzekeringsmatkt langlzamerhand wordt 
gedomineerd door een handvól mega-concerns' die weinig belang 
hebben bij vrije marktwerking? ' : .. ; .- ".~ : 

_ , ,-S • 

• Veiligheid.is in onze samenleving alleen ·te garanderen als we 
naast dè waarborgfunctie van de overheid ' eell beroep doen ~p 'de 
individuele verantwoordêlijkheid van !elke buiger om zijn recht te 

.... ' J i =) . ' '\ • "~ : ~ .. ... 

beschermen en dat van een ander niet aan te tasten. We hebben 
inmiddels geleerd dat repressie alleen niet voldoende is. 
Nieuwe wegen zijn noodzakelijk, en die zijn alleen begaanbaar in 
samenwerking met anderen, in de eerste plaats de belanghebben
den. Zo is er veel meer aandacht gekomen voor preventiebeleid. 
Buurtbewoners kunnen hun bijdrage leveren door zelf op te let
ten en samen met de gemeente initiatieven te nemen. 
Op kwetsbare lokaties als winkelcentra zien we samenwerkings
verbanden tot stand komen tussen alle betrokkenen. 
Kijkend naar Amerika vraag ik mij af of grote, in ons land en in 
onze steden gewortelde ondernemingen die zich vanuit hun maat· 
schappelijke verantwoordelijkheid storten op sponsoring van 
sport- en cultuurevenementen - hoe waardevol ook - niet vanuit 
diezelfde verantwoordelijkheid een bijdrage zouden kunnen leve
ren aan de vermindering van overlast en onveiligheid in de sa
menleving. Desgewenst gekoppeld aan de buurt of wijk waarin 
zo'n onderneming gevestigd is? 
Er is nog een zekerheid die de burger van de overheid mag ver
langen in ruil voor medeverantwoordelijkheid, en dat is de garan
tie van een bestaansminimum. Voor die zekerheid is niet alleen 
dat bestaansminimum zelf van belang, zij wordt ook aangetast 
door de voortdurende heftige politieke discussie die, als ik het 
eens ongenuanceerd mag zeggen, op sommige burgers wel de in
druk moet wekken dat al onze sociale verworvenheden op de 
schop moeten worden genomen omdat wij zo nodig moeten con- . 
curreren met Taiwan. ,. 
Kortgeleden zei Staatssecretaris De Grave: als we het verstandig 
aanpakken hoeven hoogte en duur van uitkering ook in de vol
gende kabinetSperiode niet te worden aangetast. Dat is een sig
naal van zekerp.eid waarbij ik mij van harte aansluit. 
Tegen deze achtergrond moeten we echter blijven zoeken naar 
aanpassing van hët sociale stelsel aan hedendaagse eisen zoals 
het bevorderen van arbeidsparticipatie, inspelen op de steeds 
flexibeler arbeidsmarkt en de komende vergrijzing, en het aan
vaarden van de individualisering door geleidelijke uitbanning 
van de kostwinnersgedachte. 

Verwijzend naar mijn eerdere analyse meen ik dat bij de toe
komstige inrichting van Nederland hoge prioriteit moet worden 
gegeven aan het herscheppen van herkenbare bestuurlijke ge
meenschappen, waarmee de burger zich kan identificeren. Het 
grote politieke probleem is dat zo'n nieuwe, herkenbare eenheid 
ook een optimale schaalgrootte zal moeten hebben om taken als 
verkeer, economie, ambulancevervoer en politie ook in samen
hang, door integraal bestuur te kunnen uitvoeren. Dit betekent: 
groter dan de huidige gemeenten, kleiner dan de provincies. De 
operatie Rotterdam rond de stadsprovincie heeft geleerd dat elke 
poging in deze richting enorme maatschappelijke weerstanden 
oproept. Toch zullen we op deze weg verder- moeten. 

.. . 
Ook het idee van een gemeenschappelijke culturele identiteit zal 
door de overheid moeten worden versterkt: (jelët op het huidige 
consumptiepatroon zijn de massamedia daarvoor het meest voor 
de hand liggende instrument. Laat ons bij het vormgeven v~ de 
nieuwe publieke omroep toch ontwaken vit het spasme .~at ons 
belemmert om uit te spreken dat het hierbij gewoon gaat om cul
tuurpolitiek. 
Temidden van 40 andere zenders heeft de publieke omroep mede 

. ,. 
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tot taak om het besef van een Nederlandse identiteit, van een Ne
derlandse culturele gemeenschap te versterken, en daarom wordt 
ze ook grotendee~s betaald door <4e Nederlandse gemeenschap, en 
~ . ' ; ~ " . 

niet door commerciële organisaties. 
Hèl' recente voorstel voor ornroepverkiezingen onder alle Neder
landers is vanuit deze invalshoek bezien even absurd als het hou
den van een enquête naar de behoefte aan het goede Franse res
taurant in alle vestigingen van McDonalds. 

Tot slot staat voor mij vast dat ook het onderwijs een cruciale rol 
speelt als het gaat om samenhang in de samenleving. Het is evi
dent dat met name het basisonderwijs, waarmee het kind wordt 
geconfronteerd in zijn meest ontvankelijke periode, een zwaar 
stempel drukt op de vorming van de burger die het kind later 
moet worden. De eerste eis die je aan basisonderwijs mag stellen 
is dat het kwaliteit biedt. En wel de kwaliteit die past in een sa
menleving die er naar streeft iedereen een kans te geven op de 
arbeidsmarkt, een samenleving die zegt te willen investeren in 
'human capital'. 
Op dit punt zijn er zorgen. Bij internationale vergelijking blijkt 
het Nederlandse onderwijs helemaal niet zo briljant uit de bus te 
komen. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de leerlingen er niet in 
slaagt essentiële vaardigheden in voldoende mate te verwerven. 
We hebben ons tot nu toe gerustgesteld met de wetenschap dat 
het basisonderwijs in de afgelopen jaren financieel is ontzien, 
maar dat is dus niet genoeg. We zullen moeten investeren in het 
basisonderwijs en daarmee in onze toekomstige burgers. 
We zullen moeten zorgen dat excessief grote klassen, tot soms 

meer dan veertig leerlingen, verdwijnen om ieder kind de aan
dacht te kunnen geven die het nodig heeft. En we zullen moeten 
investeren in de kwaliteit en de maatscha.PreU,·ke·.positie,van·d.!l 
leerkrachten. . ~.. ' .' • 

Maar er is meer dan kwaliteit alleen. Door veranderingen in de 
samenleving is de school functies gaan overnemen die vroeger 
werden vervuld door het gezin, de familie en de buren. Daarom 
zal de school een grotere rol moeten spelen bij het actief vormen 
tot burgerschap. Niet door introductie van een nieuw moralisme, 
niet door een nieuw vak op het curriculum. Wel door zich ervan 
bewust te zijn dat ontwikkeling van normen en waarden, het 
leren omgaan met anderen, het ontwikkelen van begrip voor 
mensen die anders zijn of denken, voor een groot deel op school 
plaats vinden. Door te erkennen dat dat ook tot de taken van de 
school behoort, en daarnaar te handelen. Door het bieden van 
kwaliteit, door bij te dragen aan vorming van burgerschap en 
door het signaleren van problemen. 

De partij D66 

De hier nog wat grof geschetste opdrachten moeten ons helpe~ 
vorm te geven aan dat ideaal uit de Verlichting: de verwerkeliY 
king van de vrijgemaakte, zelfstandige mens als redelijke, crea
tieve en sociale deelnemer aan de samenleving. In de komende 
tijd zal het er voor D66 om gaan deze opdrachten politiek handen; 
en voeten te geven. Het project 'Voor de verandering' zal daartoe' 
een eerste aanzet leveren. De partij zelf zal uiteindelijk het ver
volg en de antwoorden moeten geven .• 

Advertentie 

DE NOVIB KALENDER BESTELLEN ? 
• 

BEL: 070-3421777 
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