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W.J.BEEK 

Expert en leek 

De expert als oordelende leek 

Wij dienen onszelfaan als specialist en beroepen ons 
daarop. Telkens als wij ons afvragen watdatspecia
lisme nu echt betekent, ontdekken wij dat wij leek 
gebleven zijn. 

De politicus en de ondernemer weten dat, want 
hun expertise is te handelen in onzekerheid, on
geacht hoeveel adviserende specialisten zij om zich 
heen hebben. Zij blijven uiteindelijk de leek, die 
eigen ervaring en algemene kennis wegend zijn oor
deel velt. De arts en de rechter weten het, iedere 
keer als zij én als specialist én als mens een oordeel 
moeten vellen. De accountant en de ingenieur we
ten het evenzo. 

Als specialist handelen wij als Simon Stevin, een 
kornet in het leger van Prins Maurits , die zei: 'Als U 
iets zoudt ontdekken al denkende, wat de meerder
heid niet aanvaardt, zeg het dan niet, want het kan 
U Uw baan kosten '. Dat schreefhij in 'Het Burger
lijke Leven '. Hij was en bleef een goed en dienstbaar 
kornet, een knappe Simon. 

Verantwoording gevende leken echter zullen 
dichte staan bij Marnix van St. Aldegonde, een 
bestuurder uit Simon's tijd , die in 'De Opleiding 
van de jeugd' het volgende schreef: 'Wetenschap 
zonder oordeel is pedanterie en hoe groter de weten
schap zonder oordeel is, des te groter is de pedante
rie'. Hij wees daarmee hele scholen af. Hij wist dat 
hij als bestuurder op eigen inzicht zou moeten dur
ven bouwen. 

Nu is het zó dat in onze democratische samenle
ving met zijn schoolse cultuur de specialist als het 
ware wordt opgezet tegen de leek. Een schooldiplo
ma markeert het specialisme. Een stembriefje mar
keert het leek-zijn , bij een politieke verkiezing ofin 
een ondernemingsraad. 

Waar specialist en leek in één persoon zijn vere
nigd - en dat is altijd het geval, want men kan niet 
op alle terreinen specialist zijn - moet dit tot rol ver
menging leiden. Daarvan geven de nieuwsmedia 
dagelijks voorbeelden. Een hoogleraar in de micro
biologie maakt zich als zodanig bekend om zijn be
wering krach t bij te zetten da t de kerk -Marokkanen 
moeten blijven. 

Uiteindelijk oordeelt altijd de leek. Dat is mijn 
stelling. Dat is ook mijn rechtvaardiging van de de
mocratische instelling. In zaken van directere poli
tieke keuze en van publieke mening is het zonder 
meer duidelijk dat de leek uiteindelijk oordeelt. 
Maar ook daar waar de vakman een oordeel uit
spreekt dat uitgaat boven het soort uitspraken dat 
de wetenschap aankan (en dat zijn er weinige), daar 
spreekt de vakman vooral als leek. De leek in de 
vakman is een heel welopgevoede leek. jazeker, 
maar tóch een leek. Een zeer eerbare leek. jazeker, 
maar ... een leek. 

Wat is er gebeurd met de wijze waarop wij de 
specialist zijn gaan zien? Waarom roepen wij hem 
zo vaak op, zonder geloof, als guru of als shaman? 
Waarom vinden wij het zo moeilijk oprecht te han-
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delen uit de overtuiging dat oordelen mensenwerk 

blijft? Dat op zijn best het gezond verstand de enige 

expertise is die wij delen, als leken? Het antwoord 

zoek ik in de betekenis die het woord 'expertise' 

heeft gekregen in onze schoolse cultuur. 

De expert in een schoolse cultuur 

Expertise - in zijn voorlaatste betekenis - is meer 

dan kennis . Het is met doeltreffendheid toegepaste 

kennis en ervaring. Het is voor het oordeel wat gist is 
voor het brood. Expertise doet de overtuiging rij

zen. Het is het smeermiddel voor een organisatie, 

die de door haar gewenste zaken ook bewerkstelligt. 

Zó gesteld is het een paradox in onze samenle

ving, dat het kennisniveau daarin sterk is toegeno

men, maar het expertiseniveau afgenomen. 

Laat mij , voordat ik de gevolgen van deze stelling 

bespreek, de tegenstellingen tussen kennis en exper

tise in paren van trefwoorden geven. Kennis, zoals 

deze in de scholen wordt overgedragen, neemt 

traag nieuwe ervaring op. Expertise volgt de erva

ring direct. Kennis moet worden verspreid , van in

dividu naar indIvidu. Expertise wordt gedeeld. 

Kennis maakt de werkelijkheid abstract, vooral als 

het wordt gepresenteerd In 'conflicterende 

reductieschema's ' . Expertise is deel van de dagelijk

se praktijk. Een kennisoordeel is een waarmerking 

volgens een logische regel , vaak kwantitatief. Een 

expertise-oordeel is een overtuiging, kwalitatief 

(waarin overigens kennisoordelen kunnen 

meetellen) . 

Een samenleving, die meer op kennis vertrouwt 

en minder op expertise, gaat de volgende kenmer

ken tonen: een statische en individualistische oor

deelsvorming, een abstracte benadering van zijn 

problemen, een overwaardering voor de taal van 

cijfers en een pre-occu pa tie met de grote, te veralge

meniseren menselijke vraagstukken. 

De verschuiving in onze waardering van 

experitse-oordeel naar kennisoordeel is niet zonder 

invloed op het maatschappelijk gebeuren. Een sta
tische en abstracte benadering leidt eerder tot een 

normatief-behoudende dan tot een liberaal
vernieuwende houding. Dit, samen met de toene

mende behoefte om individueel tot oordelen te ko

men, leidt tot een gespleten verwachtingspatroon 

bij de mensen. Enerzijds wensen zij mee te spreken 

in de hoop meer erkenning van hun individuele 

kennis te verkrijgen. Een verwachting, die door het 

toenemend tertiair onderwijs sterk wordt bevor

derd . Anderzijds verwachten zij veel van een gene

rale en objectieve aanpak, van meer studie en meer 

planning en van het hanteren van globale instru

menten om problemen op te lossen. 
In deze situatie vindt men ongerijmdheden in 

houding en gedrag bij grote groepen in de bevol

king, bij overheden, bedrijfsleven, vakbonden en 

consumentenorganisaties. Er blijkt een verschil te 

zijn tussen wat deze groepen zien als de situatie, wat 

zij als een noodzakelijk ingrijpen aanvaarden en 

wat 'objectief te verantwoorden is. 

Bij zulke relaties mag men niet verwachten dat 

expertise, van wie dan ook, gemakkelijk wordt aan

vaard. Immers voor de ander is die expertise nog 

geenszins bewezen en nog minder is hem aange

toond dat van de aanwezige expertise een goed ge

bruik is gemaakt. Hij vraagt om een waarmerking 

daarvan, om een schoolse verantwoording van een 

overtuiging. Hij zal contra-expertise, (sorry: 

kontra-expertise) aandragen, daarmee aangevend 

dat indien expertise-oordeel wordt tot kennisoor

deel slechts een schoolstrijd rest. 

Het is een schok voor menige hevig notulerende 

ondernemingsraad als de directeur zegt zijn me

ning te hebben herzien, net zoals het voor een hevig 

pennende student een schok is als de meester zegt 

het mis te hebben gehad. Het is onwil in de ogen van 

een vakbond als het bedrijfsleven beweert dat zijn 

meerjarenplannen niet de basis van een contract 

kunnen zijn, maar slechts aangeven in welke rich

ting wordt gestuurd. Het is onzorgvuldig bestuur of 
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het bederven van het ondernemersklimaat in de o
gen van het bedrijfsleven indien de overheid onze
kerheid laat over het al dan niet toepassen van be
paalde ingrepen. 

Deze toenemende behoefte om onze maatschap
pelijke relaties statisch te willen maken, een ken
merk volgens mij van een schoolse cultuur, kort
wiekt de inzet van werkelijke expertise. Het pro
bleem met onze expertise is niet zozeer ons gebrek 
daaraan, noch is het een gebrek van ons stelsel als 
zodanig (al word t di t wel beweerd), maar het is veel 
meer een probleem van structuur, van de functies 
binnen ons stelsel. Met dit laatste kampen alle stel
sels die wij kennen. 

In het kort komt het neer op de vraag hoe een sa
menleving het eeuwige dilemma oplost tussen 
begrijpen en ingrijpen, tussen beweren en beleven, 
tussen individu en samenleving. Het is de vraag die 
Jan Romein zich stelde toen hij op zoek ging naar 
het algemeen menselijk patroon. Het is het zoeken 
van samenlevingen om hoofd en hart te laten sa
menwerken, waarover J acqueline Soetenhorst in 
een vorige Idee '66 schreef. 

Een kernvraag is mijns inziens of onze samenle
ving met dit dilemma weet te leven, ofniet? 

De barbaar als succesrijk 'expert' 

J an-Marie Domenach (Le Sauvage et l'ordinateur, 
Ed. Du Seuil, Parijs 1976) beschreef onze toestand 
als volgt: 'Un christianismesans dieu, un marxisme 
sans prolétariat, de libérations sans sujets . En som
me, la culture d'avant-garde nous offre ce que Ie 
consommateur cherche naturellement: penser sans 
se compromettre'. 

Mensen zijn vindingrijk, meer handig dan crea
tief. 'Street-smart' zegt de Amerikaan. Indien zij 
ervaren dat ondanks hun betere opleiding niet het 
bijgeleverde verwachtingspatroon wordt waarge
maakt, zullen zijzelf daarvoor de mogelijkheden 

proberen te scheppen. Het aanbod van werk in ver
enigingen, politieke partijen, actiegroepen, in het 
besturen van instellingen, enz. is enorm. Ieder die 
dit wenst kan een 'niche' vinden, waarin hij of zij 
meetelt. Waar de ingebrachte expertise of kennis 
telt. Onze samenleving brengt een enorme sociale 
energie op. 

In wezen doen zij niet anders dan degenen die in 
onze grote instellingen, overheid of bedrijfsleven, 
een blijvende carrière maken. Zij blijven pogen zich 
een onderdak te verschaffen in het netwerk van on
ze instituties, om zich daarin wèl te voelen en zich 
daarin een eigen weg te banen. 

In deze samenleving worden zij die niet opgeven 
barbaren. Historisch bezien duidt barbaar op een 
individu dat zich versneld bij een ontwikkeling laat 
betrekken en zich daarbij weet aan te passen, maar 
voldoende platvloers (street-smart) is om niet te 
gaan zweven. Onze leiders zijn in de regel hoogop
geleide barbaren, om het even of dat nu de leiding 
van een geslaagde onderneming, een succesvolle 
politieke partij of een invloedrijke overheidsdienst 
betreft. Voor hen leidden kennis en ervaring tot ver
koopbare expertise, in één ofandere richting. 

Vergelijkt men onze samenleving met die van de 
Italiaanse handelssteden zoals Florence uit de 15e 
eeuw, welke ook door barbaren werden geleid , dan 
is er overeenkomst in structuur. In Florence kende 
men drie sociale klassen: de populo grosso (bankiers 
en werkgevers), de populo minuto (de zelfstandi
gen) en de onverenigde, dus kwetsbare klassen van 
geschoolde en ongeschoolde arbeiders . Bij ons vin
den wij een populo grosso, uitverkoren door coöp
tatie of door verkiezing uit de populo minuto, dat 
zijn belang laat vertegenwoordigen door vakbon
den, categoraal of niet. Daarnaast kennen wij een 
klasse van ongeschoolden, vooral gastarbeiders of 
andere minderheidsgroepen, waaronder een 
groeiend leger van niet-actieven, wier belang als het 
erop aankomt niet zwaar blijkt te tellen. 
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In het oude Florence blijkt ruimte voor democra
tische vernieuwingen, zoals diverse volksbewegin

gen en vooral studentenbewegingen in middel
eeuws Salerno en Bologna tonen. Evenals dit bij 
ons het geval is, nu en dan. 

Daar bestaat een strijd om status, zoals hier en 
overal, en dus een weigering om een elite te aan
vaarden zowel door de arbeiders als door de populo 
minuto. Daar is zowel als hier een lage produktivi
teit, inzet en motivatie van hen die de populo minu
to bereikten zonder uitzicht op een verdere verbete
ring van hun status. 

Gelooft men in een historische analogie, dan zou 
men een parallel kunnen zien tussen houding en 
gedrag van de gilden van de populo minuto in het 
oude Florence en die van de categorale bonden van 
ambtenaren en hoger personeel in onze maat
schappij. De nieuwe klassestrijd zal dan gaan tussen 
hen metkennis en expertise die worden geroepen tot 
ui tvoerend creatiefwerk, waarvoor zij volle veran t
woording dragen: de populo grosso en zijn hofhou
ding én hen, die ondanks hun toegenomen kennis en 
expertise voorgeschreven werk als opdracht kundig 
dienen uitte voeren. Klassestrijd is al tijd het hevigst 
en meest schrijnend binnen één grote klasse. Dat 
wordt de klasse van de nieuwe populo minuto, van 
bedieningsvakman en klerk tot de leden van een 
raad van bestuur. 

Vele vigerende systemen van beoordeling en loop

baanplanning, eens zo geschikt voor selectie en 
coöptatie van de happy few, zouden op den duur 
wel eens olie in het vuur van zulk een klassestrijd 
kunnen blijken te zijn. Creatieve mensen zullen 
door overstapjes naar ondernemingsraden, catego
rale bonden of paritair samengestelde raden van 
commissarissen het strijdtoneel op geheel eigen wij
ze kunnen kleuren. Bij dit alles zullen zij, die het 
ongewenste maar noodzakelijke werk moeten doen, 
op gezette tijden hun wapen inzetten, namelijk ern
stige hinder veroorzaken door hun werk na te laten. 

De prijs die wij bijvoorbeeld voor het ophalen van 
huisvuil willen betalen blijkt aanzienlijk groter te 

zijn als er geen vuil wordt opgehaald, dan wanneer 
dit wel gebeurt. Ook zij zullen zich in Barbarije we
ten te handhaven, met dezelfde middelen als de an
deren en met, het moet gezegd, een toenemende 
expertise. 

Macht uitoefenen door overlast te veroorzaken is 
een oud en beproefd wapen. Alleen in Barbarije 
dreigt dit wapen zoveel te worden toegepast (en in 
feite is dit reeds in veel landen zo) dat het zich zwaar 
tegen allen keert. Daarbij behoeft men niet alleen te 
denken aan demonstraties, petities, stiptheidsacties 
en stakingen. Het vragen om meer advies ofstudie, 
het opzetten van kennis tegen expertise en het selec
teren van kennis om een vooroordeel te bevestigen 
vallen daar ook onder. In een samenleving, waarin 
de mensen het gevoel hebben dat wat zij denken 
niet werkelijk telt, dat de leiders zich niet echt om 
hen bekommeren en dat zij er buiten worden ge
houden, zoekt men de 'expert' die zal zeggen wat 
men wil horen. 

De barbaar vindt zijn aanhang in zulk een sa
menleving door de schoolse situatie waarom men 
vraagt te bestendigen. De geslaagde barbaar word t 
behoudend, tenzij hij zich door nieuwe barbaren 
weet belaagd. De 'Visible hand' (A. D. Chandler, 
Harvard University Press, 1977) vande barbaar die 
onze grote technocratische instellingen leidt heeft 
de neiging enorm actief te zijn met datgene te doen 
wat hij altijd al deed. De bureaucraat behoort bij de 
schoolse samenleving als de pest bij de rat. De Schon 
spreekt in 'Beyond the stabie state' (Random Hou
se, 1971) van een dynamisch-conservatisme. Het 
'managerial capitalism' ,dat ons leerde steeds grote
re eenheden efficiënt te besturen, bedrijven, minis
teries, ziekenhuizen, warenhuizen en reisbureaus, 
si urpt in zij n in terne regel end e acti vi tei t zoveel aan
dacht en energie op dat het begrip innovatie uit het 
woordenboek zal verdwijnen als het niet door nota's 
levend zal worden gehouden. 



idee '66 {jaargang I/nummer 3/ september [gIlo / blz:..g6 

De vraag die ik in de aanvang stelde, namelijk of 
onze samenleving weet te leven met het dilemma 

tussen begrijpen en ingrijpen, beantwoord ik zelf 
dus ontkennend. De leidinggevende barbaar is on
danks zijn expertise wel vindingrijk in de zin van 
'street-smart', maar niet echt creatief. Leidingge
vende barbaren leveren alleen maar meer van 
hetzelfde. 

De reden is volgens mij dat barbaren per definitie 
verkiezen in één traditie te leven. Het zijn assimi
lanten, geen vernieuwers. Ze beproeven het be
staande tot het uiterste . Vernieuwing komt van ex

pertise die zich in een andere traditie voortzet. Ik 
wil dit op twee manieren illustreren. Ten eerste 
door te wijzen op de traditieschok die andere cultu
ren voor het verwerken van expertise bewust lieten 
bestaan. Ten tweede door te verduidelijken hoe wij 
die traditieschok in de 'Sternstunden' van onze ge
schiedenis hebben verdonkeremaand. 

Expertise in het algemeen menselijke patroon 

Er zijn twee verhalen bekend uit de 1 7e eeuw over 
een haan die eieren legde. Eén uit Europa en één uit 
China. Wat er in het christelijke Europa gebeurt 
met zulk een haan is duidelijk. Dat beest wordt afge
maakt, want een haan dient geen eieren te leggen. 
Wat ons boeit is de reactie van de Chinees. Wel, hij 
laat de provinciaal bestuurder onthoofden. Dat is 
heel begrijpelijk. De Europese reactie is vreemd. 
Wat kon die haan eraan doen? In China wist men 
dat de bestuurder is aangesteld om over zaken van 
hoofd en hart, over alles wat de samenleving en de 
natuur betreft, een zekere balans en orde te bewa
ren. Doet de bestuurder dat niet goed dan moet hij 
terzijde worden gesteld, nietwaar? 

Dat is een nieuwe variant op het dilemma tussen 
specialist en leek. Waar er bij ons een gat bestaat 
tussen die twee, is er daar een samenvoeging. Een 
Chinese rechter heeft de opdracht om in zijn wijs
heid één unieke situatie te beoordelen, die zich 

nooit eerder voordeed. Hij kan verwijzen naar erva
ring maar niet, zoals in het Westen, naar een soort 

deductief, bijna systematisch wetsysteem, waaruit 
hij afleidt. Hij laat hoofd en hart spreken, dat is zijn 
opdracht. Heeft hij geoordeeld, dan wordt het op
geschreven om er zich in te spiegelen maar niet om 
eruit te putten. 

Een ander voorbeeld. Laten wij zeggen dat men 
priesters opleidt die twijfel uitspreken over het ge
loof. Naar onze opvatting zijn dat geen priesters 
meer. Die moetje in quarantaine nemen en opfik
sen. Of een beroepssoldaat die geen moed heeft. 
Daar moetje wat aan doen. Er zijn natuurlijk ande
re samenlevingen, waar de priester de twijfel aan 
wat men gelooft bevordert, omdat die samenleving 
leeft van de twijfel des geloofs. Er zijn samenlevin
gen, zoals die der Inca's er één is geweest, waarin de 
houding van de soldaat tussen moed en toegeeflijk
heid een heel open discutabele zaak was. 

En wij? Een tegenvoorbeeld. C.]. Lammers vertelt 
in 'Van democraten en oligocraten' (Mens en On
derneming, 1978,4) van een dorp waar in vroeger 
tijd de hervormde predikant altijd qualitate qua 
voorzitter van de Liberale Staatspartij was. Toen 
daar een jong theoloog werd beroepen die dit niet 
direct zo zag zitten zei het dorp: 'Wij hebben nu een 
dominee die aan politiek doet'. 

Wij hebben in onze structuren steeds het onver
zoenlijke willen verzoenen, uit angst voor vrijheid. 
De vraag in hoeverre men de rede en het verstand en 
in hoeverre men het gevoel en het oordeel mag laten 
werken is echter zeer verschillend te beantwoorden. 
Indien men beseft dat oordelen is èn rede èn gevoel, 
kennis èn overtuiging, waarnemen met de zintui
gen èn geloof, dan heeft men de kern van de maat
schappelijke functie van het politiek bedrijf te pak
ken, naar mijn overtuiging.]. Th. Snijders (Uni
versiteit 70/80, Groningen, 1971) spreekt van de 
bewustmaking van de verdrongen politieke rol: 
'Verdringing van de politieke functie is niet alleen 
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onwetenschappelijk, zij is bovendien gevaarlijk in 
een periode waarin de wetenschap (kennis) steeds 

meer machtsmiddel wordt'. 

Kennis en expertise in het Westen 

Nu zou men kunnen denken dat dit algemeen men
selijke patroon waarin rede en gevoel samen de orde 
bepalen, na zeg de I 7e eeuw in Europa afwezig is 
geweest. Dat lijkt maar zo, in onze geschiedenis
boekjes. Men kan het echter ook anders bezien, 
zoals uit het volgende zal blijken. 

Onze huidige wetenschapsopvatting begint met 
Francis Bacon, zeggen wij. Dat was een overtuigd 
mysticus die echt opging in het geloof in de experi
mentele methode, die hij in Novum Organum 
beschrijft. Hij heeft zelfechter nooit een experiment 
gedaan. Hij geloofde er zó in dat dat niet nodig was. 
Toch is dat de man die ons word t voorgesteld aan de 
wieg van ons rationalisme, het huwelijk tussen de 
deductieve methode en de experimentele verifica
tie. Niets is minder waar voor wie zijn boeken leest. 
Hij was een overtuigd mysticus. 

Newton kwam tot zijn idee over de zwaarte
kracht in de diepe overtuiging dat onzichtbare en 
occulte beïnvloeding op afstand alom aanwezig 
was. Bij het nalezen van Newton's werk komt die 
occulte beweging duidelijk naar voren. Hij volgde 
daarmee in wezen de traditie van Hermes Treme
gistos, de alchemist. Maar een en ander leidde tot 
een formulering die wij als exact zijn gaan zien. 

Keppler had behoefte om de berekening van de 
beweging van hemellichamen te verfijnen en hij 
deed dat ook, maar zijn drijfveer was het maken van 
betere horoscopen. Een bezoek aan zijn geboorte
plaats in het Zwarte Woud kan ons daarvan 
overtuigen. 

Zo zou ik bladzijden met voorbeelden kunnen 
vullen. Paracelsus en zijn leer van de (homeopathi

sche) medicijnen. Giordano Bruno over de leer van 
de gesloten bloedsomloop op het tijdstip in onze ge-

schiedenis waarop de heilig-hart-devotie een hoog
tepunt bereikt. Oie voorbeelden verduidelijken ons 

dat in het Westen ook ná de 17e eeuw de ontdekkin
gen, die wij nu nog als kern veranderingen in onze 
geschiedenis zien, werden gedaan door personen 
die in meer dan één traditie leefden. Enerzijds de 
traditie van de Kleine Johannes om het maar zo 
samen te vatten, van het hart, van het gevoel en 
anderzijds de traditie van Cijfer, van het hoofd en 
de rede. 

Ook al werd de overheersende opvatting in een 
schoolse cultuur dat het allemaal cijferen was wat 
de klok sloeg, wij moeten begrijpen dat voor origi
nele geesten verstaan is én inleven én beleven. 
Doorgronden doen vernieuwers met verstand én 
met gevoel. 

Nu zou men kunnen menen dat de I 7e eeuw nog 
wat mistig was, bijna paganistisch. Dat het nu alle
maal anders is. Dat is gezichtsbedrog, voortkomend 
uit het feit dat de school ons opvoedt in o
genschijnlijke logica en positivisme. Ik noem nog 
een paar voorbeelden. 

Brouwer, de grondlegger van de intuïtieve wis
kunde, is én wiskundige én mysticus en verheelt dat 
niet. Carrél is arts en theoloog en schrijft boeken vol 
om die twee te rijmen. Francis Krick, die de mole
culaire biologie bestudeert doet dat maar om één 
reden: hij denkt dat hij daarmee achter de zin van 
het leven kan komen. Teilhard de Chardin is beze
ten van de evolutieleer, omdat hij overtuigd is dat 

daaruit het komend koninkrijk Gods is te verklaren. 
Allen hier genoemd spreken onverbloemd over 

hun emotionele motivatie voor het verwerven van 
kennis . Onder vakbroeders worden zij als buiten
beentjes gezien, omdat het onder hen niet 'in' is over 
emotionele drijfveren te schrijven. Toch is het ook 
in het Westen nog steeds zó dat voor hen die cultu
reel invloed hebben, zaken als werken, denken en 
mediteren gevoelsmatig dicht bij elkaar liggen. 

In dat licht zie ik ook de huidige stroom van ge-
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schriften over wetenschapsfilosofie, waarin de we
tenschap niet lijkt te zijn wat wij dachten dat zij 

was. Ook de historisch meer dan gemiddelde aan
dacht die het Westen nu heeft voor niet-Westers 
denken is daarvan een uiting, met als voorbeeld: 
'Zen en de kunst van het motoronderhoud '. Na 
twee eeuwen afwijking van het algemeen menselijk 

patroon, is het Westen bezig dit patroon te heront
dekken, opdat beweren en beleven, oordelen en 
kennen , specialist en leek weer dichter bij elkaar 
komen. De hele democratiseringstendens is in mijn 
ogen een uiting van dit streven. Dat klinkt zwaar, 
maar ik wil slechts zeggen dat de hele tendens is om 
dingen te doen omdat wij erin geloven en niet zo
zeer omdat een schools-wetenschappelijke oplei
ding ons daarvoor heeft geconditioneerd. Het is zó 
in onze geschiedenis dat de leek, een leek het altijd al 
voor het zeggen had. Wij gaan nu een tijd tegemoet 
waarin de leek het wederom legitiem voor het zeg
gen krijgt. Dat is wat ik noem het herstel van het 
algemeen menselijk patroon. Evenals de Chinese 
rechter, wordt de functionaris , de politicus ofde on
dernemer geacht te oordelen in wijsheid over unie
ke situaties en hij zal straks zijn hoofd verliezen als 
zou blijken dat zijn wijsheid onwijsheid of ei
genwijsheid is. Het is het herstel van een opvatting 
die in het Westen wel onderdrukt is geweest maar 
nooit verdwenen, van Keppler tot de Chardin. 

De toets van het ware oordeel kennen wij wel, 
denk ik. Wij weten wanneer wij schrijvend ofspre
kend standpunten verkondigen ofditoprecht en on
vermijdelijk is óf een specialisten-truc. De enige ma
nier waarop een specialist in het algemeen men
selijk patroon kan overleven is dan ook, denk ik, om 
na gespecialiseerd te zijn, de déspecialiseren. Dat is 
een heel wezenlijke opdracht in onze samenleving, 
denk ik. Men duikt in een specialisme, men absor
beert het, maar om ermee te kunnen functioneren 
moet men er weer los van komen. Dat klinkt heel 
banaal en heel paradoxaal, maar het is essentieel. 
Om te kunnen functioneren als mens, als leek, dient 

men te déspecialiseren. Want, overtuigen als spe
cialist is niet voldoende, maar overtuigen als leek 

vaak ook niet, want de mededinging is wat groot. 

Conclusie voor de praktische politiek 

Dat waren vier inleidingen, die voor mijzelf tot poli
tieke standpunten leiden op twee terreinen: de 
school en de inspraak. 

De idee om én als specialist te overtuigen én om 
als leek mens te durven zijn , deze idee brengt onze 
school niet bij en onze democratische praktijk geeft 
daartoe niet het voorbeeld. De school specialiseert 
niet alléén, hij staat déspecialisatie in de weg. Hoe 
langer wij opleiden hoe meer wij déspecialisatie in 
de weg staan. Hoe meer wij onze opleidingen ver
vormen tot een nog grotere verzameling van 'inlei
dingen tot iets' , hoe erger wij het probleem maken. 
Schoolse voortgezette opleiding, dat moeten wij be
seffen, is in wezen een verlengde puberteit. Een 
schoolse cultuur houdt pueriele trekken. Vandaar 
dat naar mijn mening de school op twee manieren 
moet veranderen. Groepswerk moet er, naast indi
vidueel werk, een grotere plaats krijgen. En om de 
balans tussen specialisatie en ervaring, tussen ken
nis en oordeel te bevorderen moet 'schoolgaan' en 
praktijkwerk worden afgewisseld. Een soort 
sandwich-systeem, of education permanente, moet 
een normaal patroon worden. In dat licht zou een 
goed uitgewerkte twee-fasen structuur voor het ter
tiair onderwijs én educatief én cultureel een positie
ve ontwikkeling kunnen zijn. In die optiek is een 
pleidooi om praktische expertise bij de opleidingen 
te blijven betrekken, zoals onlangs door het Ver
bond Nederlandse Ondernemingen uitgesproken , 
onze aandacht meer dan waard. 

Verder moeten wij in onze democratie wegen 
vinden (of wij nu over bedrijven praten of over de 
politiek) om specialist en leek - ofhet nu twee perso
nen zijn of één persoon is - minder op gespannen 
voet met elkaar te laten staan. De leek (de leek in ons 
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en naast ons) vraagt om overtuigd te worden door 
meerdere kennis: die wil hij aanvaarden. Aan over

tuiging wil hij zich onderwerpen. Het is zijn goed 
recht dat hij eist eerst overtuigd te worden, want het 
specialisme van de leek is zijn gezond verstand. Dat 
is hét wapen tegen de eenzijdigheid van de 
specialist. 

De vraag is dan hoe wij de expert die aan zijn exper
tise gezag en macht ontleent voldoende uitdagen , 
opdat hij zijn werk goed en creatief blijft doen en 
daar verantwoording voor aflegt en zó dat hij niet 
inslaapt noch zich over de kop werkt. Er zijn drie 
benaderingen mogelijk. De eerste zegt kortweg laat 
het aan de expert over, totdat onverhoopt zijn on
vermogen zou blijken. De tweede zegt laten al diege
nen die gezag en macht aan hun functie en expertise 
ontlenen direct worden verkozen en worden onder
worpen aan een voortdurende directe controle van 
de gekozenen, welke de belangentegenstelling wel
ke in iedere keuze is vervat dienen te verduidelijken. 
De derde zoekt het in een delegatie van veran twoor
delijkheid op basis van een besproken plan of een 
geaccordeerde intentie en een verantwoording 
achteraf. 

De eerste levensstijl grijpt terug op de tijd, waarin 
alle ruimte werd gelaten aan de expert, vertrouwen 
werd geschonken en alleen verantwoording werd 
gevraagd in crisissituaties. Werkinzet was dienst
baarheid aan een algemeen doel, matig bekend, 
maar duidelijk aangevoeld. De staat was een nacht
waker, die tegenhield wat mis dreigde te gaan, maar 
alle andere activiteiten bevorderde, met name de 
internationale handel. Uit die tijd stamt de heden
daagse misvatting onder progressief-normatief den
kende mensen dat met wetgeving een gewenst ge
drag onder de mensen is afte dwingen; wetten en de 
afdwinging van de opvolging daarvan kunnen 
slechts ongewenst handelen voorkomen. Die tijd te
rugwensen waarin wij het aan de expert overlaten, 

met of zonder verlangen naar een sterke man (een 
super-barbaar) is de reactie. Die tijden zullen er 

niet meer zijn. Welstand en opleiding brachten een 
ander verwachtingspatroon onder de mensen. De 
expert stond te vaak openlijk naakt en maakte te 

vaak niet waar wat hij zou bewerkstelligen, zowel 
bij de overheid als bij de nijverheid. De expert bleek 
te vaak op deelterreinen een leek. 

De tweede levensstijl, die karakteristiek voor onze 
tijd dreigt te worden, gaat er ten onrechte van uit 
dat kennis gelijk is te stellen aan expertise. Indien er 
maar voldoende gespreide kennis aanwezig zou 
zijn, zouden de mensen in een organisatie vrij uit
wisselbaar zijn zonder verlies aan expertise. Aan
stelling of ontslag zouden kunnen worden geregeld 
met directe democratische procedures. Ik geloof 
daar niets van en ik meen dat de groei van onze 
bureaucratische instellingen, bij bedrijven en over
heid, daarvan een bewijs is. 

Dat leidt me tot de derde levensstijl. Want gaan wij 
door zoals wij doen dan voorzie ik nadeel voor het 
land, waarin expertise zich wel moet verantwoor
den maar zich niet kan waarmaken, hetgeen de 
moed tot elk ondernemen waar dan ook fnuikt. De 
derde stijl, waarin experts de ruimte krijgen doel
stellingen waar te maken, een wezenlijke delegatie 
van bevoegdheden met verantwoordingsplicht 
achteraf, leidt mijns inziens eerder tot succes. Daar
in kunnen plannen, als intentieverklaring maar niet 
als contractbasis een rol spelen. Keuzeproblemen 
als tussen centralisatie en decentralisatie, tussen 
schaalvergroting als kracht van omvang en schaal
verkleining als kracht van flexibiliteit en tussen ar
beid en kapitaal, kunnen deel van zulke geaccoor
deerde intentieverklaringen zijn . Het maatschap
pelijk verkeer behoeft niet zachter te worden (be
langentegenstellingen zijn een feit en machtsver
houdingen spelen een rol), maar het zou wel dui
delijker moeten worden, in structuur en procedure 
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én in aanvaarding van de uitkomst. Er zou een 
structuur moeten worden gezocht waarin de onder

neming het legitieme recht heeft haar stem dui
delijk te laten horen als één van de instellingen van 
onze democratie en de plicht haar publieke functie 
waar te maken. Als voorstander van deze ontwikke
ling, zou ik wensen dat de discussie over de sector
structuur en de toekomst van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie met minder schroom zou wor
den gevoerd dan nu gebeurt. Het is ten slotte ons 
aller belang dat de in ons land ruim aanwezige ex
pertise beter wordt ingezet dan nu gebeurt. 

De aangrijpingspunten liggen in reeds lopende ont
wikkelingen. Enerzijds is er ruimte voor bundeling 
van expertise in private organisatie, te vergelijken 
in structuur met de AN WB of de Kruisverenigingen, 
welke in mijn ogen meer kans op succes bieden dan 
bijvoorbeeld de door de overheid bestuurde ont

wikkelingsmaatschappijen. Anderzijds komen er 
procedures, zoals die behoren bij de planologische 
besluitvorming ofbij de milieu-effect rapportage of 
de bre,de maatschappelijke discussies over (kerne
nergie) of recombinant DNA-onderzoek, welke al
hoewel alle nog verre van volmaakt het gewenste 
element hebben om de kloof tussen specialist en leek 
te overbruggen, zonder wezenlijke delegatie van 
bevoegdheden onmogelijk te maken. 

Samenvatting 

Alhoewel in een schoolse samenleving de specialist 

wordt opgezet tegen de leek, oordeelt eenieder ten 
slotte als leek. Dat is één rechtvaardiging van de 

democratische instelling. 

In onze samenleving is het kennisniveau toegeno
men, het expertiseniveau afgenomen. Dat heeft een 
aantal gevolgen, o,a . de behoefte om maatschap
pelijke relaties statisch te maken , het kenmerk van 
een schoolse cultuur, hetgeen de inzet van expertise 
kortwiekt. 

In deze samenleving worden zij die niet opgeven 
barbaren, die zeggen wat men horen wil en de 
schoolse si tuatie bestendigen. De geslaagde barbaar 
is enorm actief met te doen wat altijd al werd 
gedaan. Hij is behoudend, een assimilant, geen ver
nieuwer. Hij leeft in één traditie. 
Vernieuwing komt van expertise die zich in een 
andere· tradi tie voortzet. Dat is het algemeen men
selijk patroon dat het Westen bezig is te heront
dekken , opdat beweren en beleven, kennen en 
oordelen, specialist en leek weer nader tot elkaar 
komen. De grote aandacht voor wetenschap {ilo 0-

{ie en voor niet-Westers denken en de democra
tiseringstendens zijn uitingen van dit streven. 

Aanvaardt men deze lijn van denken dan zijn er 
over de toekomstige ontwikkelingen van de school 
en van de inspraak een aantal conclusies van prak
tische aard te trekken , die in de slotparagraafwor
den gegeven. 


