
PERSPECTIEF 

Voorbij de dialoog van doven 
E en gesp rek m et Jan Glastra van Loon 

Doo r All an V ar kev i sser en Chri st ia a n de V ries 

A.V. : Ik wilde beginnen met een uit
spraak uit de interviews die zijn ge
houden met Christiaan (1) "Liberali
teit wordt een lege term als de indivi
dualiteit op zich een geproduceerd 
fenomeen is geworden". Als nou indi
vidualisering op twee manieren kan 
worden begrepen , namelijk als een 
proces van secularisering en emanci
patie èn als resultaat van een omvat
tend proces van bureaucratisering -

Een interview met deze Op wat de factoren in de geschiedenis 
zijn geweest , die hebben geleid tot het 
stellen van nieuwe vragen en het 
geven van nieuwe a ntwoorden , daar
op kunnen we nu niet ingaan . Het is 
in ieder geval ' n bi toriscb proces. De 
Wester e cultuur heeft bovendien 
heel uitzonderlijk de weg gekozen van 
de individualisering. Daarnaast is er 
de wetenschappelij ke l"evolutie met 

eminentie van de partij. 
Een interessante gedachten

wisseling over cultuur, 
bureaucratie en de 

noodzaak tot een nieuwe 
samenzwenng. 

hoe sta je tegenover een der gelijke 
uitspraak , waarbij het accent op de tweede betekenis 
wordt gelegd? 
J .G. v.L.: Het is belangrijk in te zien dat mensen niet van 
nature individuen zijn . Het individu zoals wij dat kennen 
is een produkt van het individualisme als wezenstrek van 
de cultuur waarin wij leven . We moeten ons afvragen wat 
het bijzondere is aan onze Westerse cultuur , da t zo'n 
enorme waarde wordt gehecht aan de individualiteit. In de 
huidige samenleving is zij zo ongeveer een vereiste gewor 
den. 
C.d.V. : Mijn stelling is dat individualisering een maat
schappelijk proces is. Het duidt niet op iets dat eigen of 
oorspronkelijk is aan mensen. De individualiteit is een ei
genschap die aan mensen wordt toegedacht opdat het sys
teem kan functioneren. 
J .G. v.L. : Ik voel me thuis in zo'n beschouwing. Het vraag
stuk ontstaat met de cultuur. Mensen zijn geen kant-en
klare wezens die enkel in hun jeugd een tijdje hoeven te 
groeien om hun weg te kunnen vinden in het leven. We 
kunnen niet van mensen spreken voordat er een cultuur is 
en wat mensen zijn , wordt voor een groot deel door de cul
tuur bepaald. Dat betekent dus ook dat die individualiteit 
er niet van nature is, behalve in fysiek-natuurlijke vorm. 
Cultuur is een vreemd en amorf geheel. Wij vormen haar 
in antwoord op behoeften en problemen waa r we ons re
kenschap van geven . De cultuur VOl"mt zich in het grote ge
heel van het symbolische sys teem dat wij samenleving noe
men. En dit steekt zo in elkaa r dat het de dingen en de 
mensen om je heen een plaa ts vel"schaft. Maar hiermee 
ook vastpint! 

Jan Glas tra van Loon is lid van de Eerse Kame,f ractie van D66. 

(1) Zie: Over cultuur, ma.cht en politiek , een interview met Christiaan 
de Vries door Meine Henk Klijnsma en Marian Louppen , in Idee 66 , 
1990, nr. 6 en Idee, 1991, nr. 1. 
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daa raan vool·afgaand de Renaissance 
en daar op volgend de F I"anSe revolu

tie en de industriële revolutie. 
Het bijzondere van de wetenschappelijke r evolutie is da t 
men daa r voor het eer st ' taal ' is gaan zien als een instt'u
ment voor het ordenen van de omgeving. Niet zoals die i , 
maar zoals je hem kunt gebruiken . Een instt'umentalisti
sche opvatting OVel" de ordeningen die wij aanbrengen en 
deze bleek ongelooflijk succesvol. Opeens werd het moge
lijk ordeningen te veronderstellen en toe te pa sen , die los 
staan van de waargenomen verhoudingen. Deze geven een 
veel grotere greep op de omgeving, in die zin dat je deze 
steeds meer het werk voor je kunt laten doen. J e trekt het 
maximale profijt ervan als het produktieproces zo wordt 
ingericht dat het massaal gestandaa rdiseerde eenheden 
worden . 
Het is gelukt. Eer st in de industriële sector in enge zin en 
dit heeft zich vervolgens uitgebreid over alle levenssecto
r en en bovendien tot de sector die er het allerminst voor in 
aanmerking komt , de verzorgingssectol". Het profijt van 
deze ontwikkeling ligt voor het oprapen . Maa r de nega tie
ve gevolgen ervan , de onbedoelde gevolgen , beginn en hoe 
langer hoe meer vorm te krijgen. Het meest zichtbaar voor 
iedereen , bijna tastbaar en ruikbaar, is de ontwr ichting 
van het zelfher stellend vermogen van de natuur. Maar in 
feite hebben we precies hetzelfde uitgehaald met ons zelf. 
We zijn ook ons zelf aan het exploiteren op een manier 
waa l'Op ons aanpassingsvermogen niet berekend is . Wij 
mensen kunnen ons in onze gedragingen vel'moede"lijk 
veel betel' aanpassen dan de natuur, maar ook daarin lijkt 
zo lan gzamerhand een grens bereikt. 
C.d.V.: Wat is het geheim van het succes van die weten
schappelijke rationaliteit? 
J .G.v.L. : De wetenschappelijke inzichten kenmerken zich , 
en zijn zo 'powedul', door het feit dat ze complexiteitsre
ducties invoeren. Alleen de verhoudingen tussen een klein 
aantal variabelen worden bekeken. De l'est wOI'dt geexter
naliseerd en wellicht het object van een andere weten-
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schap , ga zo maar dOOL', Niemand let op de extel'ne effec
ten in negatieve zin en niemand let op het interferer en van 
al die complexiteitsreducer ende beschouwingswijzen en de 
daaraan gekoppelde technologie en handelingswijzen ten 
opzichte van elkaar. 
Ik meen dat je hier aanlandt waar jij de term bureaucratie 
invoel't. Want om een wetenschappelijk plan of een weten
schappelijke pmdllktiewijze in te voel'en , moet je mensen 
dienovereenkomstige mllen toekennen , ove l'e~nkomstig 
het plan en het produktieproces dat je gebruikt. De men
sen die zo ingeschakeld zijn , bekijken hun werk alleen 
maar in termen van het pl'ogl'amma dat ze moeten uitvoe
ren, Dat leidt al binnen één prograrnma tot eigenaardige 
consequenties maar het is nog veel el'ger tussen de pro
gramma's onderling. 
Ik denk dat we nu in een toe tand leven van desol'iëntatie. 
De men en voel'en slaafse rolletjes uit , maal' op het mo
ment dat ze ontdekken dat daal' negatieve gevolgen aan 
kleven en zich hiel' legen gaan verzetten , komt de vraag: 
"Maal' hoe dan ander ?" . En dan is el' vrijwel niets in onze 
cultuur beschikbaar om hierop een antwoord te geven. 
Mensen zitten meer dan voorheen aan bepaalde rolpatro
nen gebakken ; men weet niet meel' wat vel'wacht wOI'dt, 
van elkaal' niet, van de omgeving niet en van zichzelf niet, 
Dat i.s dus écht wat ik zou noemen een CUltUUl'Cl'Îsis. 
Daarom denk ik dat alle samenwel'kingsverbanden en in 
het bijzonder de politieke partij , zich daarvan rekenschap 
moeten geven. Zij zouden niet alleen maar een doorgeef
taak mogen hebben voor een aantal doeleinden die men wil 
verwel'kelijken en di.e men van waarde acht. Los van deze 
instrumentele ideologie zouden zij de samenbang tussen de 
dingen zo moeten voorhouden dat keuzes gemaakt kunnen 
worden , Dat is dus wat meer en iets andel's dat wat nu ge
beurt, 
C.d,V.: Ik heb het onlangs voor het eel'st aangedurfd om 
te si)reken van een bUl'eaucratische levenswijze. Dit mede 
in tegenstelling tot het beeld van de calculel'ende burger. 
J .G.v.L.: De term bureaucl'atisch zou wat meel' uitleg 
moeten krijgen. Ik vraag me af of je het niet technocra
tisch , op z' n minst ernaast , zou moeten noemen: bureau
cra ti sch-technocratisch of technocra tisch-bu reaucra tisch . 
e.d.V.: Mogelijk , maar het technocrati sche heeft slechts 
een negatieve connotatie en mensen denken dan aUeen nog 
maar aan het technisch spel van het beleid . Met het begrip 
bureaucratische levenswijze treedt er iets heel nieuws naar 
voren. Namelijk dat wij allen gehouden zijn minstens voor 
een deel functionaris te worden. En dan niet alleen op het 
werk maar ook als burger , staatsburger , privé-persoon , 
enz. Dit gegeven dat geïntroduceerd wordt met de vel'bu
l'eaucratiseerde cultuur' maakt dat de instnlmentele ratio
naliteit, waar jij ovel' spreekt, zijn intrede doet in bet 
pl'ivé-Ieven , in het als ' privé' veronder stelde leven. In de 
politiek doet zich een vergelijkbaar probleem VOOI'. Er 
blijkt een vloeiende ovel'gang te bestaan tussen het ambte
lijke denken en de politieke arbeid. 
J.G.v.L.: Duidelijk is dit te zien waar de aanraking met de 
overheid het sterkste is en dat is in de Tweede Kamer . 
Daar wordt bijna van meet af aan over een pmbleem ge
dacht in termen van een departementaal plan of wetsont-

werp. H et tempo waarin de dingen moeten worden afge
wikkeld laat geen tijd voor l'eflectie op het denken in amb
telijke termen , dus je raakt er binnen de kortste keren in 
gevangen. Dat is één van de oorzaken van de toegenomen 
spanning tussen de Eer ste en Tweede Kamer. 
De Eer ste kamer zit niet zo in die tredmolen van departe
mentale wetsontwerpen , nota 's en ga zo maar door, zaken 
die binnen een kort tijd bestek behandeld moeten wOl'den. 
Wij vinden ook dat we teveel opgejaagd worden , maar we 
besteden er slechts een dag per week aan en zijn , in ver
houding zeker , amateurpolitici. 
Het amateuristische, althans onbureaucratische, dat is bij 
ons meer aanwezig dan bij de leden van de Tweede 
Kamer. J e hebt natuurlijk gradaties aan alle kanten , maar 
het bureaucratische is een verbaal en een mentaal keurs
lijf. Het bepaalt de blik van de politicus. 
A. V. : Zie je niet hetzelfde optreden bij de discussie over 
het WAO-probleem? 
J .G.v.L. : Zeker , het probleem is reeds gefol'muleerd als 
het ter tafel bij Wim Kok , in financiële termen dus. Het is 
een probleem waaraan iets gedaan moet worden maat' 
dOOL' er iets aan te doen , stoot je toch op ' t politieke draag
vlak. Dat is een term die uit de tijd van Den Uyl stamt, 
meen ik. Die was er vool,tdurend mee bezig en bij Wim 
Kok i het opeens verdwenen. De zaken wOl'den op de kop 
gezet: het draagvlak moet dor n zoal hij zegt. 
A. V.: J e ziet ook het vreemde vel'schijnsel dat Kok aan de 
protestel'ende mensen begrip Vl'aagt VOOI' zijn positie . Hij 
probeel't uit te leggen dat hij vanuit zijn beschouwing niet 
anders kan. 
J.G. v.L.: Zij kunnen niet praten met elkaar, omdat ze niet 
kunnen luisteren. Het is een dialoog van doven. Men kan 
niet luisteren naai' de problemen die door de andel' wor
den benoemd. 
We moeten de cultuurcrisis ook nog eens vanuit een ande
re optiek bezien: Het is het probleem van de informatie ge
worden. Informatie vel'werven en verwerken , daar draait 
het om. Als je al die complexiteitsreducer ende clubs naast 
elkaal' zet , dan zie je pas goed wat een stortvloed van in
formati e zij gener eren. 
Maar niemand kan zo'n stortvloed de baa . H et effect is 
dat zij zich een puist schl'ikken als er een ander in de 
buurt komt, met een ander SOOl't van informatie. Die past 
niet in het stramien en kan niet door de infol'matiemachi
nerie worden opgenomen. Zij wordt uitgesloten , of men zal 
nog hal'der proberen de eigen formules erop toe te passen , 
om haar klein te krijgen. Klein krijgen dat is dus reduce
ren. Zo worden mensen , zo wordt het menselijke, gemargi
naliseerd. 
Enkelen onder die individuele burgers protesteren nog, in
dien zij tenminste beschikken over een instantie die voor 
hen opkomt. Het is de vraag hoelang zij dat nog zullen 
doen. Nu nog wel, maar als Kok zijn mandaat krijgt dan 
kunnen bijvoorbeeld de werkenden vanaf dat moment 
toch alleen nog maar opkomen voor een hoger loon? Men 
begint aan iets, volstrekt zonder te weten waar men moet 
uitkomen. 
En dan , binnen onze hele prestatiegerichte cultuUl' wor
den ook nog eens de vel'zorgende functies genegeerd. Deze 
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zijn ingekaderd in een vertechniseel"d en gestandaardi
seerd systeem, waarvan ook de gezondheidszorg deel uit
maakt.In de gezondheidszorg zie je nu een beweging die 
mikt op ' zorg op maat'. Maar dat is aanpassen! Men 
merkt op dat die gebureaucratiseerde zorg niet effectief is. 
Zij brengt haar eigen ziektever schijnselen VOOI·t. Die ande
r e kwalitatieve waarde, die andere zorg, die is niet het oog
merk. Waar men op mikt is een (nog) grotere nutsfunctie. 
In laatste instantie is dit een economische functie. ' Zorg op 
maat' is nog altijd niet de gedachte dat zorg met alleen iets 
is waar mensen behoefte aan hebben om te ontvangen , 
maar ook nog eens de behoefte om deze te kunnen geven. 

In het verpleegtehuis: een I1Wment van aandacht, 

waar het eigenlijk niet meer kan. 

Dat motief wordt uügesloten , daa r bestaat geen enkele er
kenning meer voor. 
Ooit wilden we van het charitatieve af, omdat het de af
hankelijkheid installee l"de en dus een factor was in het 
machtsspel. Nu is de zorg opgenomen in een bureaucra
tisch-economisch systeem van distributie waarin iedereen 
mondjesmaat op het goede tijdstip het zijne of hare krijgt 
toegediend. 
Het is een proces dat z'n eigen ziekte voortbrengt. Ik her
inner mij als de dag van gisteren een ontmoeting met een 
amerikaan vlak na de oorlog. Met hem sprak ik over hel 
gebl"uik van medicijnen en de negatieve effecten ervan. 

Die man zei gewoon: "Dan vinden we wel Weel" een nieuw 
medicijn om die negatieve effecten op te vangen." Hij ge
loofde daar heilig in. En of ik nu betoogde dat het eigen 
immuniteitssysteem op die maniel" werd afgebroken , iets 
dat je eigenlijk beter ka n opbouwen . Hij vond .dat alle
maal nonsens. Het kon van buitenaf allemaal betel", effec
tiever en efficiënter . 
Dat was toen en nu bevinden we ons in een wereld die der
gelijke gedachten heeft geïnstitutionaliseerd. Het is een 
probleem Waal" de politiek sprakeloos tegenover staat. 
Daar beb jij het ook over gehad in je artikel in de brochu
re, die tel" begeleiding van het symposium is uitgekomen 
(2). 
C.d.V.: Herken je iets van een dergelijke politiek-culturele 
visie in de opstelling van D66 nu? 
J.G.v.L.: Niet voldoende. Als je teruggaat naar 1975, toen 
hebben Jan Vis en ik , in samenspraak met een aantal an
del"en , een nieuw partijprogramma opgesteld. Daarin wer 
den gedachten ontwikkeld over per soonsgebonden en on
persoonlijke waarden. J e zou kunnen zeggen dat het ging 
om de ' zorgfactoren ' en de ' prestatiefactol"en ' . J e kon 
vanuit die gedachtengang een betoog opbouwen , dat zich 
richtte tegen de gangba l"e optiek , waarmee mensen warm 
gemaakt konden worden VOOI" de aspecten van het mense
lijke. De menselijke maat speelde toen een hele belangrijke 
l"ol in ons denken. 
Die gedachten zijn in mijn ogen teveel op de achtel"gl"ond 
geraakt. En dat is verdomd jammer want ook die staat
kundige hervormingen kun je enten op die tegenstelling 
van pel"soonlijke en onpel"soonlijke waal"den. J e kunt niet 
zeggen , het i het een Of het ande l" , maar er is spr ake van 
een cheefgm ei tenkoste va n de waal"den van onderhoud , 
verzorging enzovoorts. 
Als je de zorg voor jezelf met kunt krij gen op de manier 
van een per soonlijke ZOI"g dan ga je surrogaten zoeken en 
dat is consumptie. Het beginl met een bon"el of een sigaret 
en het eindigt met de ' wOl"kaholic' . Want ieder surrogaat 
leidt tot teed groter e frustra ties en die fmstraties kun je 
alleen maar opvangen dool" nog meer surrogaat tot je te 
nemen. Het surrogaat kan net zo goed een drug zijn zoals 
een hefboom in een fabriek , of een hefboom in een amuse
mentshal. Het vechten tegen alcohol en dmgs is vechten 
tegen de biel"kaai. Het is op deze maniel" een zichzelf aan
zwengelend proces. 
A.V. : Zegt u nu ook expliciet , die staatkundige Vel"nieu
wingen hebben in feite weinig zin als je die andel"e maniel" 
van denken niet ontwikkelt? 
J.G .v.L.: Ja , maal" ik denk dat die staa tkundige hel"vo l"
mingen ook een rol kunnen spelen in het tot stand brengen 
van die vel"andel"ingen. Zodl"a je, om maal" een voorbeel.d 
te noemen , de politicus dwingt om periodiek , eens in de 2 
weken op z'n minst , naa r de mensen in hun woon- of 
we"komgeving te gaan en daar te hOI"en wal die mensen er
varen - dan wOl"d je gedwongen om uit die technocl"atische 
uiteenzettingen en denkwijzen te stappen en in gewone al-

(2) Zie: De montage van de politi.ek, C. W. de Vries in de broch.ure over 
'de vel'wulerende rol v(,n de poli.tieke partijen ', Ideeën 1, S WB Den 
Haag, september 1991 
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ledaagse taal , van jan en alleman , te spreken en te luiste
t·en. Ik denk dat staatkundige het'vorlningen een belang
rijke schakel zijn in die hele verandering maar dan moet 
je het wel op die mani.er zien en rechtvaardigen in deze 
tet"men. C.d.V.: In een gespt"ek met Hans Jeekei, dat werd 
afgedl"Ukt in de brochure van het wetenschappelijk bu
I:eau over de verandet"ende 1"01 van de politieke partijen 
stelde ik de vraag, of in de afhankelijkheid van d,e politiek 
van het blll"eaucratische bestel niet ook haa t" inunot"aliteit 
schuilt. Wat vind je daarvan? 
J.G.v.L.: Daar ben ik het mee eens. Het gaat alJang niet 
meet" om iemand, om reële, concrete personages, om men
sen , die je tegenover je kunt hebben. Het gaat om de mo
dale, de geaggregeet"de, de gemiddelde burger en dat is 
nooit een mOt"ele entiteit. Dat i et" een die wordt geconst
l"Ueerd en dan zeg je dat de maatt'egel moreel get"echtvaar
rugd is maat· je kan niet vragen of die ander het ook wil 
want die ander die is et" niet. Dat 

[or'um kan ftmctioneren teil opzichte vall zo' n verzelfstan
rugd bedl"ijf als de politiek? Kan de partij nog opereren als 
een ol'ganisatie van mensen , in plaats van Joutet" aanvul
ling te zijn op het bureaucratisch procedé? 
J.G.v.L.: Mij lijkt dat het denkbaat" is, maat· dat het niet 
eenvoudig wordt. Er is weldegelijk een behoefte, behoefte 
aan aandacht. Die kt"ijgt men nu niet, in dit sociale sys
teem kun je om aandacht te krijgen alJeen maar p1"Oteste
l"en en preste,"en . Dus een politieke partij die laa t spreken 
en kan luisteren , die heeft toekomst! Mensen hebben de 
behoefte om in gesprek met elkaar te verkennen waar ze 
mee bezig zijn. Daar wordt nu geen mogelijkheid meer 
voor geboden. Overal is het weg. AlJe culturele organisa
ties, de kerken , maar ook de andere levensbeschouwelijke 
organisaties zoaJs het Humanistisch Verbond , zijn de ac
tietoer opgegaan. Het IKV, Pax Christi . Pàng: prestatie. 
Dat is de vorm van het vormingswerk , het onderzoek, het 

protest , alJemaal VOt"men van poli
schept een extra gevoel van mach
teloosheid bij de duizenden die in 
dat SOOt"t categorieën worden inge
deeld en gereguleet"d. 

We zuUen opnieuw 
tieke actie. Dat mensen zèlf kun
nen denken en praten en aan de 
{lingen weer iets van een kritische 
massa kunnen verlenen , dat 
wordt nauwelijks nog bedacht. 
Het is de oude instantie die we 
destijds 'brainstorming' hebben 
genoemd - los van vooroordelen 
en vooropgezette kennis, maar 
met als effect dat bestaande beel
den op losse schl'oeven komen te 
staan. Reconstructie, dat ver eist 
l'eflectie. Mijn antwoord is dus dat 
het kan , als je maar weet te appel
lel'en aan de behoefte. 

moeten nadenken over 
Je komt natuurlijk steeds uit bij de 
' human factor', ook in de produk
tie. Ik noem het bet"oemde Haw
thorne experiment: General Elec
tric deed tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een experiment naar 
produktiviteitsverhoging door ver
betet"îng van de arbeidsomstandig
heden. Belichting werd verbeterd , 
meer koffieonderbrekingen, enzo
voort. Bij één groep werd geëxperi
menteet"d en bij de andere groep 
bleef het pt"ecies zoaJs het was. Nou 

de grondslagen van 

het hele bestel, ook al 

zal er buiten de partij 

om ons gelachen worden 

door de officials en 

de nieuwsmensen. C.d.V. : Als op dit vlak iets bereikt 

ging bij de eerste groep de produktiviteit sterk omboog. 
Dan komt opeens iemand op het idee om de situatie voor 
deze groep terug te bt"engen tot de oorspt'onkelijke toe
stand. Wat blijkt: de produktiviteit bleef tot ieders verba
zing stijgen. Wat is hiet" aan de hand? De eerdere stijging 
heeft dus niet gelegen aan betet"e belichting, aan beter dit 
of dat , maar aan iets andet"s. Welke factor is dat nou? De 
enige factor die constant verschilde tussen de ene en de an
dere groep bleek aandacht! 
De japanners hebben daar een SOOl't discipline van ge
maakt en dat is natuurlijk niet wat wij willen. Maar zij 
hebben wel iets bij de kop. Die ' human factor' kun je niet 
meten behalve via zijn effecten en daardool" negeren we 
het straal. Wij besluiten daal'entegen om robots in te scha
kelen . Het is het ontwijken van het p1"Obieem dat bij men
sen ontstaat. Die gaan de ziektewet in of de WAO, daar 
doen we pas wat aan als het fmancieel niet meer te beheer
sen is. 
C.d.V.: Laten we de zaken op een l'ijtje zetten: één domi
nante produktiewijze, één dominante consumptiewijze en 
in toenemende mate één systeem van sociale ol'ganisatie. 
Jij spreekt over de noodzaak van erkenning van mensen , 
van het menselijke. Nou wil ik graag even naar de politie
ke partijen. Is het denkbaar dat de partij nog als een 

moet worden dan is het nodig om 
de pat"tij wat meer op zichzelf te beschouwen. Is men niet 
te gewend de pal'tij alJeen nog te zien vanuit de instrumen
tele instelling van het politieke bedrijf? 
J.G.v.L.: Toch is het nodig de politici, de fracties, erin te 
betrekken . Bedenk dat wat er nu met de PvdA gebeur t in
druk maakt. Wat daat· gebeurt, heeft ook repercussies 
VOOl' ons. Of het nu gebeurt of straks, alJe tt"aditioneel hië
l'archische pal'tijorganisaties zullen het moeilijk hijgen. 
Dat geeft ons de kans na te denken over hoe het wèl moet. 
Hoe je de voorwaarden voor het luisteren en spreken kunt 
organiseren. We zullen opnieuw moeten nadenken over de 
grondslagen van het hele bestel , ook al zal et" buiten de 
partij om ons gelachen wOl"den, door de officials en de 
nieuwsmensen. 
Wat we zullen moeten doen is de mensen vinden en die bij 
elkaar brengen. Het gaat dan om mensen rue het algemene 
belang van r eflectie onderkennen en degenen die een an
dere manier van denken ook handen en voeten kunnen 
geven. Ik ben blij dat dit idee bij de SWB ontwikkeld 
wordt. Het is van belang dat het vacuüm dat is ontstaan in 
het denken weer wordt opgevuld . We hebben niets aan een 
wetenschappelijk bureau dat opereert als een verlengstuk 
van de tecAAo-bureaucratie - het is een levende dialoog 
waat"in we betrokken willen worden . • 
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