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Ten geleide
Zon jaar geleden kwamen wij tot de conclusie dat het nodig was om voor D66 het politiekinhoudelijk perspectief nader te formuleren. Daartoe werd een groep bijeengeroepen van
mensen die zich in de loop der tijd op verschillende terreinen met het denken van D66 hebben bezig gehouden, bestaande uit Pieter Fokkink, Frits Prakke, Tineke Stegeman, jan Vis
en Walter Zegveld. Ondergetekenden namen hierbij respectievelijk de rol van voorzitter en
secretaris op zich. De werkwijzer zou als volgt zijn. De voorbereidende conceptuele verkenningen werden door de voorzitter gedaan. Hierop leverde ieder zijn of haar commentaar.
Zo werd het materiaal vergaard dat Jan Glastra van Loon de gelegenheid bood de tekst te
schrijven, die hier aan de lezer wordt aangeboden en waarin met name Pieter Fokkink het
nodige van eigen hand en denken zal kunnen terugkennen.
In 1966 was het vooral een regenteske maatschappelijke orde waarop D66 reageerde met
een reeks van voorstellen ter democratisering. Nu heeft zich een democratische maatschappelijke orde ontwikkeld waarin functionele en technocratische besluitvormingsmechanismen een hoofdrol spelen. Voor burgers en politici wordt het dan ook steeds moeilijker om
met elkaar in contact te komen. Dat schept een politiek communicatieprobleem, terwijl tegelijkertijd de besluitvormingsprocessen doorgaan. Deze dreigen eenzijdig een zaak van
specialisten te worden.
Van de andere kant moet worden opgemerkt dat, zowel in formeel als in materieel opzicht,
het democratische instrumentarium nog nooit zover was ontwikkeld als in onze samenleving. Ieder neemt wel in één of ander segment of circuit deel aan de publieke samenleving.
Terwijl ook het informatiepotentieel groter is dan ooit.
In weerwil van dit laatste worden wij deze dagen vooral in ecologisch, maar ook in cultureel
en politiek opzicht, geconfronteerd met grote risico's voor onze toekomst.
Wij hebben, tegenover de autocratische tendensen (lie We kunnen constateren in de ontwikkeling van de maatschappelijke orde, dan ook menen te moeten kiezen voor het perspectief van een 'lerende samenleving'. Dat is ook het perspectief waarop we de koers voor D66
heb/ben uitgezet: van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid, terwille van een toekomst (lie zo open mogelijk is.
Jan Glastra van Loon en Christiaan W. de Vries,
Den Haag, maart 1997
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I

Menswaardig overleven,
een collectieve verantwoordelijkheid

Wij staan voor een overlevingsprobleem dat niet, zoals vorige, door gebeurtenissen buiten
ons is ontstaan maar wordt veroorzaakt door ons eigen gedrag en dat niet alleen geldt voor
een deel van de mensen, maar de hele mensheid betreft. Het is een probleem van een nieuwe soort, daarom moet het op een nieuwe manier worden aangepakt.
Van dit probleem pleegt men het fysieke aspect op de voorgrond te plaatsen: Tasten onze
productieve en consumptieve activiteiten ons levensmilieu niet zozeer aan, dat op de duur
geen menselijk leven op aarde meer mogelijk zal zijn? Het op de voorgrond stellen van deze
vraag is begrijpelijk, want als die bevestigend moet worden beantwoord dan houdt alles voor
ons op. Er lijkt weinig twijfel over mogelijk, dat dit de kern van de zaak is. En toch is dit een
misleidende voorstelling van zaken.
Zo is het optreden van de effecten van het meest vernietigende product van menselijk vernuft het chemische, biologische en nucleaire wapentuig niet van fysieke maar van sociale en psychologische factoren afhankelijk. Bovendien ontstaat door het fysieke aspect zo op
(le voorgrond te plaatsen de indruk, dat ons overlevingsprobleem een hoofdzakelijk technisch probleem zou zijn. Een probleem dat, zoals zo vele andere, met wetenschappelijk
inzicht en technische middelen zou zijn op te lossen. Dit is een misvatting. Zomin als het
overlevingsprobleem buiten ons om is ontstaan, zomin kan het buiten ons om met technische ingrepen worden opgeheven. We zullen zelf moeten veranderen en onze preferenties
opnieuw moeten rangschikken. We zullen onszelf moeten heroriënteren in het veld van onze activiteiten. Kortom: hiervoor is een cultuuromslag nodig.
-

-

Globaal gezegd houdt dit in, dat het emancipatoire en op bevrijding gerichte streven in
onze cultuur voorrang moet krijgen boven het op beheersing gerichte functionaliseningsen rationaliseringsstreven. Alledaagser gezegd betekent het, dat plezier en voldoening inje
leven, bevrediging in het werk, (1e beleving van zin in de omgang met anderen, opgewaardeerd moeten worden ten opzichte van een zo nuttig mogelijke tijdsbesteding, productiviteitsverhoging, succes in (Ie loopbaan en dergelijke. Wij zullen, nog anders gezegd, de verbetering van ons bestaan minder moeten zoeken in het bevorderen van materiële, meer in
het bevorderen van immateriële waarden. Het gaat eerder om een verandering van onze
mentaliteit, dan om een verandering van de fysieke omstandigheden van ons bestaan al
komt die er ook aan te pas. En al is die zelfs mee bepalend voor onze overlevingsmogelijkheden.
Hoe hoog wij de betekenis van de immateriële waarden ook opvoeren ten opzichte van (le
materiële, wij kunnen ziekte en dood als aan ons leven inherente fysieke feiten niet wegpoetsen en zelfs niet naar de achtergrond van ons bestaan drijven. Het streven (lat zoveel
mogelijk te doen is juist kenmerkend voor een cultuur die materiële waarden en het opvoeren van functionaliteit in ons bestaan in haar vaandel voert. In het overlevingsstreven, zoals
het ons voor ogen staat, gaat het niet in (le eerste plaats om het overleven van individuele
-
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mensen, maar om de mensheid en haar collectieve overlevingsmogelijkheden. Dat beide
maar een beperkte, eindige duur en betekenis hebben, plaatst ons voor de vraag wat die betekenis dan wel kan zijn. Het enige dat daarop in politiek verband kan worden gezegd, is
dat het antwoord op die vraag niet door de een aan de ander kan worden opgelegd. In de
samenleving die wij nastreven spelen daarom vrijheid van godsdienst, levensovertuigingen
meningsuiting een fundamentele en centrale rol.
De kern van het probleem waar wij voor staan is, dat ons overlevingsstreven niet gericht kan
zijn op het bereiken en daarna instandhouden van een bepaalde toestand. De eenvoudige
reden hiervoor is, dat noch de ontwikkeling van wetenschap en techniek noch de werking
van de Sociale krachten en wetmatigheden in ons samenleven tot stilstand kunnen worden
gebracht. Waar het om gaat, is dus deze ontwikkelingen en krachten te beïnvloeden en dit
zo te doen, dat daarbij voorwaarden worden geschapen voor ons fysieke overleven, zowel
als voor de ontwikkeling van de mentaliteit en de cultuur waardoor dat overleven wordt gedragen. Wij moeten niet een toestand, maar een koers kiezen.
Geen eindstation
Een koers kiezen is iets anders dan een bepaalde toestand willen bereiken. Het houdt in,
dat niet alleen in een bepaalde richting stappen moeten worden gedaan, maar dat ook voorwaarden moeten worden geschapen om in die richting verder te kunnen gaan. Als wij, om
een voorbeeld te geven, willen dat mensen de verbetering van hun bestaan meer dan nu
zoeken in immateriële dan in materiële waarden, dan moeten wij zowel nationaal als internationaal een meer gelijkmatige inkomensverdeling tot stand brengen in plaats van verdergaande inkomensdifferentiatie. Het laatste moedigt aan tot het nastreven van materiële, het
eerste maakt het nastreven van immateriële verbeteringen aantrekkelijker.
Op dit moment is in de politiek slechts sprake van stappen in de goede richting. Het schep!en van voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling is daarbij nauwelijks aan de orde.
Het gaat om afzonderlijke maatregelen, vaak compromissen die de pijnlijkste consequenties van het huidige beleid naar de toekomst schuiven. Het integrale effect van de maatregelen blijft buiten zicht.
Wij hebben niet de illusie, dat de voor ons overleven noodzakelijke omslag in denken en
doen met één klap kan worden bewerkstelligd. Des te meer zijn wij ervan overtuigd, dat (le
discussie over de maatschappij waarin wij willen overleven moet worden aangezwengeld.
Behalve door deze, onze meningen hervormende discussie moet de noodzakelijke cultuuromslag worden voorbereid en ingeleid door hervormingen op vooral twee gebieden. Ten
eerste op het gebied van opvoeding en onderwijs. Daar moet het accent worden verlegd van
het geschikt maken van mensen voor de uitoefening van maatschappelijke functies naar
ontplooiing van mensen voor deelname aan een duurzame vreedzame samenleving.
Het tweede gebied waarop hervormingen geboden zijn, is dat van de politieke besluitvorming. Die besluitvorming is op (lit moment zo ingericht, (lat de eis van functionalisering,
zowel als van de maatregelen waarover wordt beslist, als van de manier waarop daarover
wordt beslist, overheerst. Alles wat te maken heeft met de emancipatie en de ontplooiing
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van mensen komt zo in het gedrang. Een goede aFweging van tegenstrijdige, vooral van niet
vergelijkbare belangen, is niet goed mogelijk. Leerprocessen komen niet van de grond. Het
is daarom zaak de lineaire bureaucratische besluitvorming, op al die gebieden waarop afwegingen van moeilijk vergelijkbare belangen een rol spelen, te vervangen door besluitvorming die is ingericht naar het model van de rechtspraak. Wij komen hier op terug.
Natuurlijk is hiermee lang niet alles gezegd over wat gaandeweg naar een toekomstige sa
menleving zoals wij die wensen aan de orde moet komen. Dat is ook niet mogelijk en het is
niet wenselijk. Het is niet mogelijk vanwege de onvoorspelbaarheden die iedere ontwikkeling in zich bergt. Het is niet wenselijk, omdat openheid voor nieuwe mogelijkheden in iedere fase van onze gang naar de toekomst een hoog genoteerde wenselijkheid is.

II

Een koers, geen programma

Op het ogenblik roept de politiek ten aanzien van de grote problemen van onze tijd overwegend gevoelens van machteloosheid en van irritatie op. 'Gelijkwaardige mogelijkheden
voor sociale participatie voor iedereen, een eerlijke verdeling van lasten en lusten in de wereld en in ons eigen land, een ons milieu en onszelf sparende ontwikkeling van economie
en technologie
de wenselijkheid hiervan wordt door vrijwel iedereen erkend, we willen
het al jaren, we hebben er al veel plannen voor gemaakt, maar het wil maar niet goed lukken.
...',

Dat we zo weinig bereiken, terwijl we zo veel wensen, komt doordat in onze politieke cultuur de gedachte heerst, datwij ons samen voor iets inzetten wanneer we de overheid opdragen iets te doen. Meestal levert dit geen problemen op. We laten bijvoorbeeld terecht de
overheid zorgen voor de aanleg en het onderhoud van onze wegen en dijken. Het gebeurt
op die manier trefzekerder en efficiënter dan wanneer wij iedere keer door onderling overleg zouden moeten uitmaken wie zich wanneer, waar en voor wat moet inzetten.
Voor de grote problemen van onze tijd ligt dat echter anders. Al moet de overheid ook hier
iets aan doen, we kunnen de aanpak van die problemen niet op dezelfde manier aan haar
overlaten als de zorg voor onze infrastructuur. Want voor hun oplossing zijn behalve overheidsmaatregelen ingrijpende veranderingen nodig van onze eigen gedragingen en levensstijl. Het gaat om een andere houding, een andere mentale instelling tegenover onze bestaansmogelijkheden en die van toekomstige generaties.
Het gaat immers niet om het treffen van maatregelen voor deelproblemen maar om het verzekeren van een duurzame toekomstige samenleving die als een geheel leefbaar en het
leven waard is. En die taak rust op onze schouders als leden van dezelfde samenleving en
pas daarvan afgeleid op de overheid. Wat leefbaar en wat het (over)leven waard is, wordt in
een democratie niet door de overheid maar door de burgers bepaald.
De aanpak van de grote problemen van onze tijd vereist niet alleen een andere houding van
onszelf, maar ook een andere verhouding tussen overheid en burgers. Overheid en burgers
zullen samen op dezelfde veranderingen gerichte activiteiten moeten gaan ontplooien. Als
burgers de overheid een mandaat geven voor het voeren van een beleid en vervolgens (Ie
kat uit (le boom kijken, redden we het niet. Er moet communicatie en overleg tussen burgers en overheid plaatsvinden die maakt, (lat zij samen actief, in maatregelen en in gedragingen, een op dezelfde samenleving gerichte koers varen.
Noch verkiezingen noch de markt scheppen hiervoor (Ie voorwaarden. Door middel van
verkiezingen geven burgers hun volksvertegenwoordiging een mandaat om naar eigen inzicht wetten te maken en uit te voeren. De markt stelt ons in staat onze voorkeuren met onze portemonnee kenbaar en effectief te maken. Maar noch aan het één noch aan het ander
komt overleg te pas om samen op iets aan te sturen.
De politiek heeft zich in onze beleving en in haar werk teveel beperkt tot het kabinet en (Ie
Tweede Kamer. Beide zijn ingesponnen in activiteiten die liefst binnen vierjaar een electoraal effect moeten hebben. Denken op langere termijn doen zij alleen, wanneer een groot
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werk of een verstrekkende maatregel daarom vraagt. Hoe men zich de maatschappij in haar
geheel op die termijn zou wensen, komt niet aan de orde. Het gaat er zo op lijken, dat die
wensen geen politieke kwesties zijn, maar vragen voor dromers.
Toch zijn er zwaarwegende redenen om ons van die toekomst voorstellingen te maken en
onze wensen daarover zo duidelijk mogelijk vast te stellen. Alleen als we op democratische
manier overeenstemming weten te bereiken over de samenleving die wij op langere termijn
wensen, zullen burgers in dat perspectief bereid en gemotiveerd zijn op kortere termijn offers te brengen en hun eigen gedragspatronen te wijzigen. De noodzaak van zulke koppelingen van huidig gedrag aan een lange termijn visie is aanzienlijk toegenomen, nu wetenschap en techniek ons nieuwe mogelijkheden met ver in de toekomst reikende effecten aanreiken en opdringen.
Een stroevere verhouding
De verhouding tussen overheid en burgers is sedert (le laatste wereldoorlog stroever geworden. Dat heeft te maken met de democratisering van onze samenleving. Traditionele overlegstructuren, bijvoorbeeld die van notabelen met notabelen, of die tussen de voormannen
van verschillende zuilen met elkaar, of die tussen de leiders van politieke partijen en hun
leden, functioneren niet meer als voorheen. Er moet nu rekening worden gehouden met
wat leeft onder veel grotere groepen mensen. Onze democratische instellingen zijn daar
nog onvoldoende op berekend.
Als een reactie op deze ontwikkeling wijkt de overheid vaker uit naar formele besluiten: toewijzing van gelden voor te nemen maatregelen, verlening van bevoegdheden tot het nemen
van maatregelen, of privatisering van voorzieningen. Zulke instrumenten spreken burgers
nauwelijks inhoudelijk aan, laat staan dat burgers zo worden aangemoedigd zich in het beleid in te leven. Een indirecte gevolg hiervan is dat de overheid steeds vaker 'niet thuis' moet
geven als burgers hun gedragspatronen willen veranderen ten gunste van bepaalde (bijvoorbeeld immateriële) waarden en de overheid aanspreken om met belidsinitiatieven te
komen die voor het effectief (collectief bindend) maken van hun intenties nodig zijn.
Een van de zwakke punten van de huidige politieke besluitvorming is, (lat burgers zich er
onvoldoende gecommitteerd, laat staan gemotiveerd door voelen. Mensen worden door
een politieke boodschap of besluit tot iets bewogen, wanneer (lie boodschap het perspectief
opent, (lat zij met elkaar iets aan hun toekomst kunnen (ben. En dat perspectief ontbreekt.
De voornaamste oorzaken hiervan zijn (lat (lie besluiten buiten hen om tot stand zijn gekomen en (lat zij er niet op kunnen rekenen, dat zij niet (be dupe worden van anderen die zich
niet aan (le voorschriften houden. Mensen houden wel rekening met (le dwangmiddelen
en sancties waarover (be overheid beschikt, maar durven het risico van ontduiking aan omdat de overheid (lat maar tot op zekere hoogte kan verhinderen. En (bus wordt zoveel mogelijk gekozen voor wat het meest (ie eigen verlangens en belangen (bient. De collectieve belangen komen zo in het gedrang en het draagvlak voor op (lie belangen gerichte overheidsmaatregelen wordt stelselmatig verzwakt. Om deze impasse te doorbreken moeten nieuwe
vormen van overleg en onderhandelen in de politieke besluitvorming worden opgenomen
(lie maken dat burgers deze meer als hun eigen besluiten erkennen.
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De ideologische belasting van onze toekomst
Eeuwenlang was de mens afhankelijk van (le natuur en maar in bescheiden mate in staat,
zijn bestaan veilig te stellen door de natuur te bewerken. Totdat wetenschap en techniek
zich van deze verhouding meester maakten. Hierdoor is ook onze voorstelling van de verhouding tussen onszelf en de natuur ingrijpend veranderd. Wij zijn onszelf steeds minder
gaan zien als de afhankelijke partner in een door de natuur gedomineerde symbiotische relatie, en steeds meer als intelligente subjecten tegenover een door blinde krachten beheerste natuur: als actieve bewerkers van de natuur die onze ingrepen passief ondergaat.
De boer was tot betrekkelijk kort geleden eigenlijk de enig overgeblevene die een bijzondere, sterk van haar nukken afhankelijke relatie met de natuur onderhield. Bepaalde conservatieve stromingen cultiveerden daarop aansluitend het beeld van de boer als de belichaming van voor ons nationale bestaan vitale waarden. Agrariërs vormden in die optiek een
bolwerk tegen de stedelijke cultuur die alles op losse schroeven zet. Intussen is ook deze
laatste vesting van natuurlijkheid in onze samenleving genomen en ingeruild voor een door
wetenschappelijke inzichten gestuurd stelsel van blo-industriële en agro-commerciële bedrjvigheid. Het leek de ultieme bevestiging van de voorstelling van de mens als actieve
heerser over een passieve, voor onbeperkt voortgezette cultivering vatbare natuur. Niets
bleek echter minder waar toen duidelijk werd dat de grenzen van het absorptie- en regeneratievermogen van de natuur werden overschreden. De effecten van onze bewerkingen van
de natuur gingen een bedreiging vormen voor onze gezondheid en zelfs voor een duurzaam
voortbestaan van mensen op aarde. De slang beet zichzelf in de staart en het werd pijnlijk
duidelijk dat wij niet buiten en tegenover de natuur staan maar deel van haar uitmaken. Het
is dus zaak een gezichtspunt te vinden van waaruit onze verhouding tot de natuur in dat
perspectief kan worden begrepen.
Onze kijk op onze verhouding tot de natuur is zwaar ideologisch belast. De mens ziet zichzelf als rationed, actief en intelligent wezen, de natuur als een passieve, domme materie. En
met zijn geest beheerst de mens niet alleen zijn lichaam, maar ook de natuur. Uit die opvatting vloeit logischerwijs voort dat ongewenste gevolgen van onze bewerkingen van (Ie natuur
door intelligenter ingrijpen verholpen kunnen worden. Dus vervolgen we de ingeslagen
weg in de veronderstelling, dat (Ie mogelijkheid en het succes van die route is gegarandeerd.
Dat laatste is nog maar (le vraag en alleen de ervaring kan het leren. We kunnen niet uitsluiten dat het lukt, maar voor het zelfde geld nemen niet (Ie gunstige maar (Ie schadelijke effecten van de toepassingen van wetenschap en technologie toe. In die onzekerheid vinden
sceptici en doemdenkers hun aanknopingspunt. Niet vooruitgang in de beheersing van (Ie
natuur, maar verstoring van het natuurlijke evenwicht tussen onszelf en de natuur, ligt dan
in het verschiet.
Zo staan twee speculatieve visies lijnrecht tegenover elkaar. Een derde zienswijze is illogelijk, maar we moeten clan wel het idee loslaten dat lichaam en geest gescheiden zijn en onze
buiten (Ie natuur staande geest kan laten heersen over ons binnen de natuur vallende lichaam en in het verlengde daarvan onze lichamen met behulp van technische middelen
kunnen heersen over de natuur. Of, omgekeerd, zoals denkers in het kielzog van Nietzsche,
-
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Freud, Heidegger en recente postmodernisten menen, dat onze zogenaamde geestelijke
vermogens zouden worden beheerst door natuurlijke lichamelijke processen en omstandigheden.
Zoals wij er nu voorstaan, is het niet mogelijk de optimistische technocratische visie de rug
toe te keren zonder in de armen te vallen van het pessimistische ondergangsdenken. Wij
bevinden ons intellectueel en politiek in een patstelling. Om ons daaruit te bevrijden is een
culturele omslag nodig die meer is dan een omkering van bestaande opvattingen. Zo'n omslag kan door enkelingen worden geinitieerd, maar hij kan anders dan het christendom
in het romeinse rijk of in de Middeleeuwen in onze moderne samenleving niet door welk
gezag dan ook van bovenaf worden opgelegd. Hiervoor zijn andersoortige processen nodig.
Tussen burgers onderling en tussen burgers en hun bestuurders. Processen van communicatie en participatie die voor besluitvorming over alledaagse zaken meestal niet deugen, maar
die voor de meningsvorming over een duurzame samenleving noodzakelijk zijn.
-

-

Twee valkuilen
Bij het ontwerpen van een beeld van de maatschappij van de toekomst moeten we twee valkuilen vermijden. Ten eerste, dat het een lijst wordt van onvervulde wensen, waar wij mee
rondlopen. Ten tweede, dat we die maatschappij uittekenen als een kant en klaar gebouw
waar anderen in de toekomst zo in kunnen trekken om het te bewonen. Met het laatste zouden we de indruk wekken dat duurzaamheid een statisch iets is, dat zichzelf gelijk blijft als
een ding. Terwijl het ons om een proces gaat, een proces van samenleven dat door telkens
nieuwe generaties moet worden voortgezet. Met het eerste zouden we miskennen, dat het
niet gaat om de verwerkelijking van door ons gekoesterde wensen en idealen, maar om een
maatschappij waarin mensen met verschillende wensen, overtuigingen en idealen vreedzaam met elkaar kunnen omgaan en samenleven. Om deze valkuilen te ontlopen moeten
we geen toestand beschrijven die we willen bereiken, geen maatschappij die we willen behouden, maar moeten we de richting aangeven waarin we willen gaan, de koers die wij kiezen.
Van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid
Dat het vooruitgangsoptimisme van een vorige Periode voor een dcel is verdrongen door
een gevoel van uitzichtloosheid is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan (le manier
waarop de politiek zich heeft ontwikkeld.
Waar in het verleden politieke stromingen als liberalen, anti-revolutionairen, socialisten en
katholieken verschillende visies hadden op (le maatschappij als geheel, is (Ie politiek nu verdeeld in partijen (lie ieder een ander aspect van (lat geheel °1 de voorgrond plaatsen. Zo
benadrukken de sociaal-democraten de solidariteit met maatschappelijk achtergestelden,
(Ie liberalen (Ie heilzame werking van het marktmechanisme en de christen-democraten het
belang van het scheppen van harmonische verhoudingen. Uitzicht op de toekomst bieden
zij niet. Zij roepen veeleer het gevoel op, dat wij door hun onderling touwtrekken niet verder kunnen komen clan waar wij al zijn.

16

lijke
idig-

rug
Wij
een
omdom
welk

)dig.

iicanaar

Die uitzichtloosheid is niet gebaseerd op feiten, maar op een voorstelling van de toestand
waarin wij zouden zitten. En die voorstelling wordt gekleurd door de kater die we hebben
opgelopen toen bleek dat we het onrealistische optimisme waarmee vorige generaties ons
op weg hebben gestuurd niet waar konden maken. We zijn erfelijk belast, zoals hun optimisme erfelijk was belast door de mensopvatting van de Heidelberger Katechismus en die omkeerde.
Als dat een juiste diagnose is van het pessimisme dat aan velen van ons knaagt, dat veel volwassenen onder ons een pluk de dag houding doet kiezen en veeljongeren het leven in een
roes mooier doet vinden dan wat zij anders beleven, dan is ook de uitweg uit deze toestand
aangegeven. Wij moeten af van de traditionele visies op wat de toekomst ons zal brengen.
We zijn toe aan een ideologische ontlasting van ons bestaan.
Dat moeten we doen zonder de geschiedenis de rug toe te keren of soeverein als een Icarus
van haar weg te vliegen en dan natuurlijk ergens verderop in zee neer te plonzen. Het gaat
erom de geschiedenis voort te zetten door haar opnieuw te interpreteren en de denkbeelden over haar uit het verleden los te laten. We moeten erkennen dat wat de toekomst voor
ieder van ons persoonlijk ook mag betekenen, materieel of in termen van zielenheil, wij ook
nog een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor een leefbare toekomst voor
iedereen: een politieke verantwoordelijkheid. Die politieke verantwoordelijkheid overstijgt
persoonlijke levensovertuigingen, persoonlijk belang en eigen verantwoordelijkheid. Meer
dan wat ook moet die gezamenlijke leefbaarheid nu voor ons centraal staan in wat wij willen en wensen voor de toekomst. Het betekent, dat wij bij alle verschillen van inzichten overtuiging moeten voorkomen, dat die verschillen politiek belangrijker worden dan de mensen voor wie zij gelden.
-
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Van verzorging naar verdeling
Tot de Tweede Wereldoorlog hadden velen hoge verwachtingen van een zich ongebreideld
ontwikkelend industrieel kapitalisme. In de praktijk is dat nogal tegengevallen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we onder de leuze 'Dat nooit weer' een verzorgingsstaat opgebouwd. Die leus verwees naar de vooroorlogse arbeidsomstandigheden, armoede en werkloosheid. Welvaart, welzijn en zekerheid werden toen de idealen, die we via de overheid wilden realiseren. Er is in (lat opzicht veel bereikt, maar ook nu bleven de teleurstellingen niet
uit. De verzorgingsstaat staat onder curatele.
Overbelasting van (Ie financiële basis van het voorzieningenstelsel door zaken als hoge werkloosheidscijfers, een te vlot gebruik van (Ie WAO door het bedrijfsleven en (Ie vergrijzing
van de bevolking, ligt voortdurend op (Ie loer. In plaats van meer solidariteit schiep het stelsel nieuwe sociale spanningen. De schrijnendste vormen van armoede en onverzorgdheid
werden opgeheven, maar een groeiend aantal mensen liepen een maatschappelijke achterstand op, (lie vooral gekenmerkt wordt door sociaal isolement. Grote groepen mensen zien
hun banden met de gemeenschap verbroken. Zij zijn te welvarend om hun armoede en het
beleven daarvan met anderen in dezelfde omstandigheden te kunnen delen, om eigen arrangementen te ontwikkelen. Ze zijn te beperkt in hun financiële middelen om mee te kunnen doen met het gros van de mensen dat er beter aan toe is. Een telefoon, een krant, een

tv, een treinkaartje, een cadeautje voor eenjarige, een bezoek aan een schouwburg moeten
tegen elkaar en tegen primaire levensbehoeften als schoenen of een regenjack worden afgewogen. Het zijn kortom dubbel vereenzaamde mensen: ten opzichte van anderen in hun
eigen inkomensgroep en ten opzichte van anderen die financieel ruimer in hun jas zitten.
Die haast uitzichtloze situatie kon ontstaan doordat het probleem van de ongelijkheid in de
verzorgingsstaat vooral in termen van zorg en verzorging is gedefinieerd. Dat werkt als het
om een relatief klein aantal individuele gevallen gaat, maar het verliest z'n werking bij grote
aantallen mensen. Nu we daar mee te maken hebben moeten we het idee van de verzorging
los laten en erkennen dat het om een verdelingsprobleem gaat: verdeling van werkgelegenheid en van inkomens vooral. Voor de oplossing van dat probleem kan een negatieve inkomensbelasting betere diensten bewijzen dan een stelsel van uitkeringen.
Na een dergelijke maatregel zullen er nog altijd mensen zijn die individuele zorg nodig hebben, maar dat zullen er veel minder zijn dan nu. Dat betekent dat de zorg veel gerichter ingezet kan worden. Een stelsel van negatieve inkomensbelasting schept dus ruimte voor verzorging op maat. Dat het stelsel minder administratieve lasten met zich meebrengt dan een
uitkeringenstelsel is mooi meegenomen, maar belangrijker is dat zo'n stelsel het paternalisme dat nolens volens eigen is aan de verzorgingsaanpak uitschakelt. Te beginnen met de
vernederende gang van uitkeringsgerechtigden naar de sociale diensten.
Sociale binding op een nieuwe grondslag
De overlegeconomie vormde in combinatie met de levensbeschouwelijke zuilen een belangrijk bindmiddel van onze naoorlogse samenleving. Maar het is de vraag of zij voor de grote
lange termijn problemen waarvoor wij nu staan eenzelfde verdienste kan leveren als voor
de wederopbouw. De interne binding tussen werkgevers, maar vooral tussen werknemers is
verzwakt, terwijl zij als groepen met elkaar tot overeenstemming moeten komen. Doordat
de belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers afnemen en de verschillen
en belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers onderling toenemen ebt de
interne solidariteit weg. En dus worden door voormannen bereikte compromissen te weinig door hun achterbannen als hen bindende besluiten erkend.
Een tweede reden waarom de overlegeconomie niet (Ie sociale binding kan leveren die no(lig is om de grote problemen van onze tijd bij (ie kop te pakken is, (lat het bij die problemen niet gaat om het bereiken van compromissen tussen verschillende belangengroepen,
maar om keuzes tussen verschillende lange termijn beslissingen die de maatschappij als geheel betreffen.
Dat de aftakeling van (ie zuilenstructuur en (le voortschrijdende individualisering de sociale cohesie onder (mik zetten, is al vele malen opgemerkt. Dat (lit problemen oplevert voor
het functioneren van ons parlementair stelsel, bleef niet onopgemerkt. Maar (lat het een
taak van de politiek is geworden, zelf (Ie sociale binding vorm te geven en te organiseren,
wordt nog te weinig onderkend. Toch zal (Ie politiek zelf een basis moeten scheppen voor
(Ie legitimatie van haar besluiten.
In deze nota staat (lie kwestie centraal. Haar harde kern is (le vraag, hoe ons politieke stel-
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sel burgers kan motiveren om zich voor hun gemeenschappelijke toekomst in te zetten. Wij
menen dat dat niet zal lukken als de koers naar een toekomstige samenleving niet uitdrukkelijk politiek ter discussie wordt gesteld. Het politieke debat moet zich bezighouden met
het bestuur en de vraagstukken van alledag. Maar de politiek mag zich, op straffe van het
afkalven van het draagvlak voor haar besluiten, niet daartoe beperken. Want als de politiek
nalaat het debat over onze toekomstige maatschappij te voeren, is dat niet alleen schadelijk
voor haar eigen functioneren, het heeft ook negatieve sociale effecten. Die effecten dringen
zich vooral op nu andere bronnen van toekomstvisies opdrogen.
In een sterk geseculariseerde (ontkerkelijkte en van zijn geloof gevallen) samenleving als de
onze moeten de tot politieke actie motiverende visies op zijn minst voor een deel uit secul i ere bronnen vloeien. Dat wil zeggen uit bronnen die geen absolute zekerheid geven. Als
ook die het laten afweten, zullen platvloerse, materialistische, egoïstische korte termijn motieven en overwegingen de boventoon voeren. Zoals in onze maatschappij met de hulp van
commercie en massamedia het geval dreigt te worden.
Het is duidelijk, dat wie voor zijn meningen een beroep doet op seculiere bronnen geen
aanspraak kan maken op exclusieve geldigheid daarvan. Met dat beroep wordt integendeel
gesteld, dat iedere uitspraak over een toekomstige samenleving voor tegenspraak en correctie vatbaar is te beginnen met de eigen uitspraken.
-
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Naarmate de toekomst minder wordt bepaald door overlevering, wordt zij afhankelijker van
wat wij hier en nu aan haar doen. Het is al lastig mensen van deze tijd zonder uitleg op te
leggen wat zij vandaag moeten doen met het oog op de volgende dagen. Het is haast onmogelijk hen voor te schrijven hoe zij zich op een verdere toekomst moeten voorbereiden. En
toch maken we iedere dag keuzen die de toekomst mede bepalen en staan we voor de opgave om bij (lie keuzen het besef over de gevolgen voor de toekomst meer door te laten klmken. Dat kan alleen door daar samen over te besluiten. Overleg en discussies ter voorbereiding van die besluiten zijn onontbeerlijk. Zonder dergelijke discussies verdort de democratie tot een samenraapsel van ad hoc genomen korte termijn beslissingen waar dan mirabde
diclu ook nog een toekomst uitrolt. Dat is niet alleen ontmoedigend voor ieder op de toekomst gericht streven, het bederft ook de smaak van de tegenwoordige tijd.
Wij willen in drie porties voedsel aandragen voor politieke discussies over onze toekomst.
Voor ons staat voorop (lat de vormgeving van onze maatschappij op een vitale manier afhangt van de educatie (opvoeding en onderwijs) (lie daarin wordt gegeven. Deze mag niet
worden beperkt tot training en voorbereiding voor beroepsuitoefening. Educatie moet
mensen in gelijke mate vaardigheden aanleren om met anderen van gedachten te wisselen
over (le zin van het eigen bestaan en over de samenleving waarnaar men wil streven. Dat betekent ook dat mensen in staat moeten zijn wetenschap en techniek niet alleen toe te passen en verder te ontwikkelen. Zij moeten zich ook rekenschap kunnen geven van positieve
en negatieve gevolgen voor zichzelf, (le maatschappij en het milieu.
Hierbij sluit aan, dat methoden van besluitvorming moeten worden ontwikkeld (lie de gevolgen van bepaalde wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen nadrukkelijker
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in beeld brengen. Niet omdat wij ons verbeelden dat wij die ontwikkelingen volledig naar
onze hand kunnen zetten, maar omdat we meer kunnen dan de ontwikkelingen uit de hand
laten lopen. Het inbedden van wetenschap en technologie in maatschappelijke besluitvorming is van levensbelang omdat het overleven van de mensheid op onze planeet wordt bedreigd door de manier waarop wij van wetenschap en techniek gebruik maken. Wij zijn aangeland in een fase van de geschiedenis waarin onze eigen activiteiten en vermogens ons
dwingen een overlevingsstrategie te ontwikkelen. En dan gaat het niet alleen om maatregelen voor het instandhouden van een fysiek leefbaar milieu. Daarbij is evenzeer aan de orde,
hoe beoogde of onbedoelde vernietiging van menselijk leven door mensen kan worden
voorkomen.
-

-
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De lerende mens

In tweeën gesplitste educatie

Eeuwenlangwaren opvoedingen onderwijséén. Ze waren niet van elkaar te scheiden en behoorden vanzelfsprekend bij elkaar. Dat veranderde met de industriële revolutie. Het gros
van de bevolking moest ongeschoolde arbeid verrichten of door scholing geschikt worden
gemaakt voor ondergeschikte, aan het productieproces dienstbare functies. De innerlijke
samenhang tussen onderwijs en opvoeding bleef alleen bestaan bij de opleiding van de zonen van ouders die geacht werden te behoren tot de maatschappelijke elite en die daarom
zouden moeten worden opgeleid voor leiding gevende maatschappelijke posities.
Naarmate de betekenis van wetenschap en techniek in het productieproces groeide, werd
het niveau van de opleidingen voor de daarin uit te oefenen functies opgetrokken. Het onderscheid tussen de twee soorten onderwijs bleef echter gehandhaafd: gymnasium tegenover ambachtsschool en HBS; universiteit tegenover hogere beroepsschool. In de eerste, op
leidinggevende taken gerichte onderwijsinstellingen, werd het ideaal van de eenheid van
opvoeding en opleiding als vorming, 'Bildung' van de persoonlijkheid gehandhaafd. In (le
tweede, op het aanleveren van geschoolde arbeidskrachten gerichte instellingen, werd het
verlaten. Naarmate het belang van wetenschappelijke opleiding ook voor maatschappelijk
hoger genoteerde functies als artsen, juristen, economen, onderzoekers en ook ondernemers zichtbaar toenam, won echter ook ten aanzien van de eerstgenoemde instellingen de
visie veld, dat zij een maatschappelijk, op verhoging van de algemene welvaart gericht nut
moesten dienen. De kroon op deze ontwikkeling werd gezet, toen Tinbergen opmerkte dat
alle opleidingen investeringen zijn in menselijk kapitaal.
Sedertdien worden opvoeden en onderwijzen steeds meer gezien als twee verschillende en
afzonderlijk te verrichten activiteiten. Opvoeden is gericht op de vorming van de persoonlijkheid en het aanleren van omgangsvormen. Onderwijs is overdracht van kennis en vaardigheden (lie nodig zijn om maatschappelijke functies te vervullen. Opvoeding hoort tot de
zorg van particulieren, en alleen als het ernstig misgaat ook tot de zorg van de overheid.
Opleiding is zorg van de overheid, waarbij particulieren een aanvullende rol mogen spelen,
bijvoorbeeld (lOOr het stichten van bijzondere scholen en bijzondere leerstoelen. Opvoeden
gebeurt thuis, opleiden op school.
De wens naar openbaar onderwijs heeft tie opvatting dat opvoeding en onderwijs twee verschillende en gescheiden uit te voeren activiteiten zijn versterkt. Door de overheid georganiseerd onderwijs moest in de ogen van degenen die dat onderwijs wensten welhaast per
definitie neutraal zijn en mocht zich niet bezighouden met opvoeding. Want daarmee zou
inbreuk worden gemaakt op het prerogatief van tie ouders om zelf vorm te geven aan (ie
persoonlijkheid en tie levenshouding van hun kinderen.
De scheiding tussen onderwijs en opvoeding is ook versterkt door het streven om via onderwijs kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven in hun maatschappelijke loopbaan.
Hiermee wordt de sociale functie van het onderwijs als haar hoofdfunctie aangemerkt: het
gaat erom leerlingen geschikt te maken voor sociale functies; daarbij moet er bovendien
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naar gestreefd worden, dat zij gelijke kansen krijgen.
De voorkeur voor grote scholen en scholengemeenschappen hoven kleine scholen is afgeleid van bovenstaande redeneringen. Grote schoolcomplexen kunnen meer bieden aan onder-werpen en opleidingen voor verschillende maatschappelijke functies en werkzaamheden dan kleine scholen en zij bieden leerlingen de mogelijkheid later en op een bredere basis dan kleine scholen het type onderwijs te kiezen dat zij willen of kunnen volgen. Bovendien bieden grote scholen een stevigere financiële en personele basis voor de administratie
en de leiding van de school. De nadelen van opvoedkundige aard die aan grote scholen zijn
verbonden komen niet of pas laat aan de orde, omdat opvoeden wordt gezien als een taak
die elders moet worden verricht.
Naar onze overtuiging doen deze opvattingen de taak van het onderwijs tekort. Onderwijs
bereidt jonge mensen voor op maatschappelijke functies, maar de hoofdtaak, die het gemeen heeft met opvoeding, zou het bevorderen van de zelfontplooiing van mensen moeten zijn. Tijdens dat onderwijs en daarna. Socialisering en zelfontplooiing vinden in wisselwerking met elkaar plaats. Maar zodra het eerste de boventoon gaat voeren, worden mensen middelen voor maatschappelijke doelen in plaats van individuele levende wezens met
ieder een onvervangbare eigenwaarde.
Vooral in deze tijd neemt de druk op verdergaande functionalisering van het onderwijs toe.
Het onderwijs wordt meer en meer op één lijn gesteld niet en dienstbaar gemaakt aan de
verwetenschappelijking en technologisering van alle productieprocessen in onze maatschappij. Het ernstige nadeel van die functionalisering is dat steeds meer mensen worden
opgeleid die achter die wetenschappelijke en technologische ontwikkelingsprocessen aanlopen en steeds minder mensen die in staat zijn zelfstandig tegenover die ontwikkeling positie te kiezen. Naarmate de functionalisering van het onderwijs veld wint, worden de relaties
tussen mensen, hun denken en handelen instrumenteler. Aan het eind van die ontwikkeling rijst het visioen van de totale Mobilmachung zoals die in tijden van oorlog wordt nagestreefd: de staat als Leviathan. Maar nu niet zoals Hobbes zich die dacht om burgeroorlogen tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen cie kop in te drukken, maar om
de productiviteit van de natie te maximaliseren.
Het zou dwaas zijn en moeilijk vol te houden, de enorme winsten en voordelen te ontkennen die die wetenschap en techniek ons in (Ie loop van de afgelopen vijf eeuwen hebben bezorgd. Die winsten en voordelen waren in feite zo groot, dat (Ie verliezen en nadelen (lie tegelijkertijd werden geleden opgevat konden worden als verantwoorde offers voor een goed
(joel. En het verzet tegen de mechanisering van veel menselijke verhoudingen kon worden
afgedaan als een irrationele reactie van mensen die niet verder keken clan hun neus lang
was.
Het past in deze zienswijze om tegelijkertijd de rationalisering van het arbeidsproces en (Ie
zogenaamde geestelijke verheffing van mensen ter hand te nemen: zij zouden elkaar bevorderen en ondersteunen. De geestelijke verheffing betekende in (Ie gedachtegang van (Ie
Verlichting de vorming van mensen tot zelfstandige, rationeel oordelende individuen. Zij
zouden daardoor zowel beter voor hun taken in het productieproces berekend zijn als een
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beter inzicht verkrijgen in de zegeningen van de nieuwe tijd waaraan hun inspanningen
dienstbaar waren. Zo werd in deze zienswijze op een ogenschijnlijk harmonische manier
tegelijkertijd van onderen en van bovenaf het in de industrialisering uitmondende rationaliserings- en functionaliseringsproces ingeleid en gelegitimeerd.
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In feite kon onder deze ideologische dekmantel ongemerkt de scheiding van opleiding en
vorming, alsof (lat op hetzelfde gerichte alleen voor verschillende taken en mensen bedoelde activiteiten waren, haar intree doen. Pas in een latere fase van de ontwikkeling kreeg de
scheiding de vorm van een beoogde tweedeling. Twijfels over deze op het eerste gezicht logische en nuttige functionele scheiding van akten ontstond pas, nadat vragen waren gerezen over de betekenis van de ontwikkeling van wetenschap en technologie voor (Ie kwaliteit
van ons bestaan.
Vraag is nu hoe we ons, zonder terug te vallen naar de toestand van voor de industriële revolutie, bewust kunnen worden van de daarna ontstane situatie en hoe we de dan blijkende
bezwaren van de heersende tweedeling van educatie in opvoeding en opleiding kunnen corrigeren.
Overbelaste gezinnen
De tweedeling van opvoeding en onderwijs vertekent niet alleen de opvattingen over het
onderwijs, ook het opvoeden komt daarbij in een verkeerd daglicht te staan. Opvoeden
wordt teveel gezien als overdracht van normen, waarden, kennis e.d door ouderen aan jongeren. Als een proces dus waarin kinderen Ieren van hun ouders. Terwijl opvoeden een proces zou moeten zijn van samen leren waarin het zelfstandig worden van kinderen ten opzichte van hun ouders en van ouderen zelf het hoofddoel is.
Deze verzelfstandiging voltrekt zich in fasen en is wederkerig: kinderen verzelfstandigen
zich daarin ten opzichte van hun opvoeders, maar omgekeerd ook ouders en opvoeders ten
opzichte van kinderen. Die wederkerige verzelfstandiging is voor het eerst materieel en cultureel mogelijk. Maar we zien de consequenties daarvan nauwelijks onder ogen. Geestelijk
niet, maar ook organisatorisch niet, alsof we nog in een vorig tijdperk leven, waarin (Ie verzelfstandiging van kinderen enjongeren de familiebanden intact moest laten, en het verbreken van die banden werd beleefd als vereenzaming. Alsof vereenzaming niet net zo goed en
zelfs in bijzonder schrijnende vormen op kan treden binnen intensief onderhouden familiebanclen. Niet (Ie familierelatie maar wederzijds respect en affectie zijn voorwaarden voor
het voorkomen van eenzaamheid en het opbouwen van duurzame verbanden tussen mensen.
Wanneer we opvoeding primair en fundamenteel zien als verzelfstandiging van ouderen en
jongeren ten opzichte van elkaar, clan wordt ook zichtbaar dat ouders hierin een veel minder exclusieve en op exclusief gezag berustende rol spelen clan van oudsher werd en nog
steeds wordt aangenomen. Omdat niet alleen (Ie materiële levensomstandigheden maar
ook (Ie faniiheverhouclingen ingrijpend zijn veranderd worden ouders in de huidige nog
sterk traditioneel bepaalde condities ernstig overbelast en komen hun kinderen ernstig tekort.
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Ouders worden overbelast, omdat het complex van opvoedende taken dat vroeger berust-

te bij de leden van de familie in de uitgebreide zin (de extended famil't of Groszfainthe) nu moet
worden verricht door de ouders van het moderne twee- of eenhoofdige gezin. Kinderen komen tekort, omdat zij vrijwel alle affectie die zij nodig hebben voor hun emotionele ontwikkeling bij diezelfde één of twee overbelaste ouders moeten halen,
En zo is de ouders een rol toebedeeld, die voor de kinderen heel belangrijk maar voor de
ouders te zwaar is. 'Versterking van de rol van het gezin', zoals door het CDA bepleit, biedt
voor die scheefgroei geen oplossing. De daaraan ten grondslag liggende norm, belast ouders eerder met schuldgevoelens. Wie de relatie tussen ouders en kinderen wil versterken,
moet deze niet hechter en dikker maar juist dunner en losser maken. Dat wil zeggen: de opvoedende taken over meer mensen uitspreiden dan de ouders en bovendien de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van kinderen voor hun ontplooiing meer beklemtonen. Dat kan bijvoorbeeld door voor ieder kind vanaf het derde levens- tot het eerste schooljaar voor tenminste drie dagen in de week een betaalbare plaats in een crèche beschikbaar
te stellen. Ouders zouden daarnaast niet alleen voor de fysieke gezondheid en ontwikkeling,
maar ook voor de psychische ontwikkeling van hun kinderen begeleiding en adviezen moeten kunnen krijgen; raad en steun voor wat nodig is om hen stap voor stap zelfstandig te laten worden.
Bij dat laatste schuilt een adder onder het gras. Voorje het weet wordt ook (le opvoedingsrelade functioneel, doordat ouders hun gevoel op nul zetten om zo nauwgezet mogelijk de
aanwijzingen van een boekje of van deskundige adviseurs op te volgen. Daar moeten we dus
op bedacht zijn en we moeten al in de opleiding van de professionele raadspersonen waarborgen scheppen tegen het ontpersoonlijken van persoonlijke relaties. De opleiding van
humanistische geestelijke raadslieden biedt hiervan voorbeelden.
Plezier in leren te leren

De eerste jaren zijn de belangrijkste voor onze menswording. In die fase, leren we onze lichaamsdelen gecoördineerd te bewegen, dingen te pakken en weer los te laten, te gooien,
te kruipen, te lopen, ons te oriënteren in de ruimte, ruimtelijke verhoudingen te zien, te
brabbelen en te praten, mensen en dingen te herkennen, met anderen om te gaan, verbanden te ontdekken tussen oorzaken en gevolgen en nog heel wat meer. Dat alles leren wij
niet doelgericht, maar spelenderwijs, al (bende.
Het belang van deze fase is niet alleen het leren zelf, maar vooral het plezier (lat we beleven aan wat wij leren en vooral ook aan (lat leren zelf. Anders gezegd, (lat wij ons niet achter het geleerde verschansen, maar ons ervoor open stellen meer, veel meer te leren, om
ook daaraan plezier te beleven. Zonder het kunnen en willen beleven van een dergelijk belangeloos plezier is een mentale zelfstandigheid ten opzichte van het geleerde en wat (baarmee kan worden gedaan en bereikt ondenkbaar, Alleen dan lukt het een zelfstandige positie, een eigen waardigheid te behouden in plaats van op en onder te gaan in vanzelfsprekend functioneren dat is aangeleerd. Zonder rad te worden in een raderwerk. Alleen als we
begrijpen dat we zelf voortdurend in ontwikkeling zijn, als we onze eigenwaarde kennen
naast onze nutswaarde, kunnen we anderen ook zo beschouwen. Dat is een noodzakelijke,
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maar geen voldoende voorwaarde.
Onze westerse beschaving is uitzonderlijk door de wijze waarop en de mate waarin zij beide
mogelijkheden naast elkaar heeft ontwikkeld; de erkenning van de menselijke waardigheid
los van zijn nut aan de ene kant. De instrumentalisering en functionalisering van alles wat
zich in onze omgeving bevindt aan de andere kant. Op dit moment is die innerlijke tweespalt en tweeslachtigheid onmiskenbaar geworden. Zij dwingt ons tot een bepaling van onze
koers: één waarin de functionalisering van al onze gedragingen en al onze relaties de boventoon voert of één waarin de ontplooiingsmogelijkheden van ieder mens als individu centraal staan.
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IV

De lerende samenleving

De westerse mens heeft een merkwaardig dubbelspoor door de geschiedenis getrokken.
Enerzijds is er het spoor van de alzijdig voortschrijdende functionalisering. Anderzijds is er
het spoor van de erkenning en ontplooiing van de eigen onvervangbare waardigheid van
ieder individueel mens. Voortgaand op het eerste spoor grijpen we zo diep in op onze omgeving, dat het de vraag is of er iets natuurlijks en zelfs of er iets waarin wij kunnen blijven
leven over zal blijven. Voortgaand op het tweede spoor streven wij de emancipatie na van
alle mensen die door omstandigheden of door anderen in hun ontwikkeling worden belemmerd.
Het tweede spoor kreeg een formele erkenning in de internationale verklaringen van de
rechten van de mens en in de grondrechten, die zijn vastgelegd in de constituties van westerse nationale staten. Hoe belangrijk die formele erkenningen ook zijn, zij geven alleen de
omtrekken aan van wat inhoudelijk wordt beoogd. Wie de mensenrechten schendt, tast de
waardigheid van individuele mensen aan. Maar daarmee is weinig of niets gezegd over (le
wijze waarop wij het beginsel van de menselijke waardigheid in onze samenleving tot zijn
recht laten komen.
Het eerste spoor ontwikkelt zich haast autonoom en vanzelfsprekend volgens eigen maatstaven. De overwegingen die op dit spoor een rol spelen bij beleidsbeslissingen staan volledig
los van het spoor van de emancipatie. Het veiligstellen van de emancipatie vraagt dus om
bijzondere maatregelen. Anders zal de functionalisering van onvermijdelijk voortgaan en
steeds meer onze samenleving overheersen.
De verhouding tussen functionalisering en emancipatie is gecompliceerd, doordat het laatste in niet onbelangrijke mate wordt bevorderd door het eerste. De ontwikkeling van (Ie geneeskunst tot medische wetenschap laat dat helder zien. Onze levensverwachtingen en daarmee onze ontplooiingsmogelijkheden zijn ongekend toegenomen. Tegelijkertijd groeit de
afhankelijk-held van een medisch-industrieel complex, waarin we onze menswaardigheid
verliezen en altijd als patiënt door het leven gaan.
De functionalisering van ons bestaan tegenhouden ten behoeve van onze individuele ontplooiingsmogelijkheden is een fictie. We moeten richting geven aan het functionaliseringsproces, zodat wij er niet door worden verslonden. Dat wil zeggen erdoor worden beheerst
in plaats van het te beheersen. Die sturing is uitermate lastig. Met een eenmalige beslissing,
bijvoorbeeld door het vaststellen van een voor alle toekomstige gevallen geldende norm of
stelsel van normen, lukt (lat niet. Daarvoor is (Ie onvoorzienbaarheicl van de ontwikkeling
van wetenschap en technologie te groot. Beslissen per geval als tegenovergestelde uiterste
biedt al evenmin uitkomst. Het functionaliseringsproces zou krachtens zijn eigen logica
stormenderhand ons bestaan veroveren. Er moet dus een afweermechanisme worden gevonden (lat niet eens en voor al bepaalde processen stop zet, noch telkens ad hoc reageert,
maar (lat relaties en consequenties van achtereenvolgende beslissingen in beeld brengt en
gewicht geeft.
Individuele leerprocessen verlopen zo, maar ook de rechtspraak. Beiden laten zien (lat wij,
door beslissingen over verschillende gevallen met elkaar in verband te brengen, uit die be-
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slissingen lering kunnen trekken. Het voorbeeld van de rechtspraak laat bovendien zien,
dat haar procedure en inrichting beslissingen ook voor anderen kunnen legitimeren dan
degenen die ze hebben genomen. De legitimerende kracht van zo genomen beslissingen
komt voort uit wat in en door de rechtspraak zelf wordt verricht: een onafhankelijke derde
partij beslecht geschillen op basis van een procedure, die betrokkenen bij een geschil gelijke kansen biedt en ook in ruimer verband willekeur uitsluit door hoor en wederhoor te waarborgen. Rechtspraak is geen technisch proces en mag niet in de eerste plaats naar maatstaven van efficiëntie worden beoordeeld. Want daar kan haar legitimerende kracht niet toe
worden herleid. Deze schuilt in de agonale manier waarop problemen behandeld worden:
doordat partijen een geschil voorleggen aan een derde instantie en deze daarover laten beslissen.
Versnelde en gefragmenteerde ontwikkeling
In iedere samenleving treden veranderingen op. Eeuwenlang verliepen die zo traag, dat
tijdgenoten ze nauwelijks opmerkten. Mensen reageerden vooral op de toestand die ze aantroffen, zelden op een verandering die ze opmerkten.
De wetenschappelijke en vooral de industriële revolutie dwingt de mens dit reactieve denken en handelen los te laten. Ontwikkelingen in techniek en wetenschap grijpen zo diep in
onze bedrijvigheid en het leven van alledag in, dat we niet kunnen afwachten hoe ons leven
verandert om ons vervolgens aan te passen of schadebeperkende maatregelen te nemen. In
plaats van re-actief moeten wij steeds meer proactief optreden.
Zonder inzicht in veranderingsprocessen kunnen we niet optreden. Ook reactief handelen
vraagt om het signaleren en liefst ook het voorzien van veranderingen. Het is nodig inzicht
en overzicht te hebben van de ontwikkelingen in de maatschappij, hun tempo, hun spreiding over verschillende bevolkingsgroepen en dergelijke. Voor een proactief beleid geldt
dat eens temeer. Dus registreren en verwerken we relevant geachte gegevens, ontwikkelen
we theorieën over oorzakelijke verbanden tussen verschillende veranderingsprocessen en
maken we prognoses en scenario's van toekomstige ontwikkelingen die onder bepaalde
voorwaarden zullen intreden. We lijken op die manier zo goed als maar kan uitgerust om
een pro-actief beleid te voeren, maar daar valt wat 01) af te dingen.
Statistische gegevens en hun verwerkingen geven een beeld van verschijnselen op macro
niveau. Wat zich op het micro niveau tussen mensen afspeelt blijft verborgen en cle effecten
daarvan zijn daarom onvoorzienbaar.
De voor de beleidsvorming belangrijkste statistische overzichten geven een bedrieglijk
beeld van (Ie welvaart en de welvaartsontwikkeling. Zo zijn in het BNP alleen geproduceercle goederen verwerkt en wordt alles wat de natuur ons aan goederen schenkt zoals aardgas
en olie, schone lucht, schoon water, of een schone aardbodem buiten de berekeningen gelaten. Statistische gegevens en modellen geven niet alleen een onjuist beeld van (le ontwikkeling van onze welvaart, ze lenen zich evenmin voor het ontwikkelen van een leervermogen.
Daarvoor is een monitoringstelsel nodig van de besluitvormingsprocessen zelf, de overwegingen die d a arin een spelen en de conclusies die daaraan zijn verbonden, in relatie tot de
feitelijke effecten van de getroffen maatregelen.
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Zo'n monitoringstelsel is onmisbaar voor het leren van eerder genomen besluiten en hun
consequenties, het is daarvoor niet voldoende. De besluitvorming zelf moet ook nog zo worden ingericht, dat zich daarin leerprocessen kunnen voltrekken in de geest van de individuele leerprocessen en de rechtspraak. Bovendien moet de besluitvorming zo doorzichtig zijn,
dat ook degenen die niet direct bij de besluitvorming zijn betrokken de redelijkheid ervan
kunnen inzien. Lukt dit alles, (Ian kunnen besluiten door de besluitvorming worden gelegi1
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Eén van de grootste problemen voor het afstemmen van de ontwikkelingen van wetenschap
en technologie op onze behoeften aan emancipatie en zelfontplooiing komt voort uit het
feit, dat alleen de per vak deskundige specialisten inzicht hebben in de mogelijke consequenties van ontwikkelingen op hun gebied. Is het tussen hen vaak al moeilijk een gemeenschappelijk begrip van zaken te verkrijgen, als collectief van staatsburgers tasten wij ten aanzien van wat voor hen inzichten zijn in het duister. Dat is voor een belangrijk deel te wijten
aan de steeds voortgaande specialisatie van kennis. Het succes van de wetenschappen berust
voor een groot deel op de reductie van de complexiteit van de werkelijkheid. Specialisten
onderzoeken de regelmatigheden die optreden in de relaties tussen een beperkt aantal variabelen. Zo zijn verschillende naast elkaar staande eenheden van kennis ontstaan: vakwetenschappen, ieder ontwikkeld, beheerst en toegepast door specialistische vakwetenschappers.
De zo gerezen barrière voor gemeenschappelijke besluitvorming kan maar op één manier
worden doorbroken: door (meerzijdige) communicatie. Maar ook communicatie veronderstelt een zekere mate van gemeenschappelijk begrip. En dat begrip moet gekweekt worden
met wederkerige leerprocessen. Alleen zo is een bredere beoordeling van de consequenties
van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen mogelijk (lie de specialistische invalshoeken overstijgt.
Bureaucratische besluitvorming

I

Kenmerkend voor de ambtelijke voorbereiding van overheidsbesluiten is, dat stap voor stap
door de eliminatie van alternatieven wordt aangestuurd op een eindconclusie. Iedere stal)
wordt gedaan op grond van een zo zorgvuldig mogelijke afeging van de voor- en nadelen
van de onderzochte alternatieven. Eenmaal weggestreepte alternatieven komen in (lit hesluitvormingsproces niet opnieuw aan de orde. Dat past niet in (le besluitvormingspyramide. Ieder onderwerp kan door deze bureaucratische beslissingsmolen worden gehaald.
Maar niet ieder onderwerp leent zich (laai-voor even goed. Dat geldt in het bijzonder voor
die onderwerpen waarin slecht met elkaar vergelijkbare belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen, zoals rendements- versus milieu-effecten van (le aanleg van een spoor- of
landingsbaan. In die gevallen zou het veel beter zijn eerst de consequenties van een maatregel voor ieder van de concurrerende belangen afzonderlijk te bepalen en pas na een
ging van de complexen van consequenties tegen elkaar een conclusie te trekken.
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Met deze constateringen is niet meer gedaan dan het uitzetten van enkele bakens voor een
vaarroute Binnen die bakens moet een methode worden ontwikkeld voor de besluitvorming over deze moeilijke kwesties. Het zal een methode moeten zijn die het menselijke leervermogen inschakelt door te nemen besluiten in verband te brengen met eerder genomen
besluiten over overeenkomstige kwesties. Het nieuwe besluit kan zo worden gerechtvaardigd aan de hand van een vergelijking van de positieve en negatieve effecten die de vroegere besluiten hebben opgeleverd. Bij de ontwikkeling van deze methode levert de rechtspraak een belangrijk voorbeeld als alternatief voor de bureaucratische manier van doen.
Essentieel is bij dit alles, dat de met verschillende belangen verbonden beleidsalternatieven
gedurende de hele rit van de besluitvorming naast elkaar worden gehandhaafd en dat pas
aan het eind van de rit een beslissende keuze tussen hen wordt gemaakt. Bij een dergelijke
gang van zaken levert de toevoeging van nieuwe alternatieven tijdens of aan het eind van
de voorbereiding van de besluitvorming geen problemen op.
Communicatief en participerend bestuur
Tegen het einde van de 20e eeuw heeft de modernisering van onze westerse samenleving
een stadium bereikt, waarin de burgers welvarender, beter opgeleid, beter geïnformeerd en
mondiger zijn geworden dan ooit eerder in onze cultuur en waarin de individualisering haar
hoogtepunt lijkt te hebben bereikt. Deze ontwikkeling kan op verschillende manieren worden gewaardeerd. Aan de ene kant staan zij die onze tijd zien als een periode van geestelijk
en moreel verval, zich uitend in egoïsme, vereenzaming, verwarring en onbeheerst gedrag.
Aan de andere kant staan zij die onze tijd bejubelen om zijn vrije, ongebonden individualisme. Zij zien het door ieder najagen van zijn eigenbelang als de beste manier om de belangen van alien te behartigen.
Beide beoordelingen berusten op een misvatting. Beide gaan uit van ideologisch beladen,
meer op verbeelding dan op waarneming berustende mensopvattingen. De een ziet de
mens als een van nature goed wezen dat door culturele en gemeenschapsinvloeden is bedorven en tot kwaad vervallen. De ander beschouwt hem als een van nature kwaadaardig wezen
(lat door een gemeenschap moet worden gedisciplineerd om hem van het kwaad af te houden. De klassieke vertegenwoordiger van het eerste mensbeeld is Rousseau, die van het
tweede Hobbes. Beiden hebben hun volgelingen in deze tijd.
Wie zich rekenschap geeft van de grote verscheidenheid in menselijke gedrag en gedragspatronen die de wereldgeschiedenis ons te zien geeft, zal tot de conclusie komen dat mensen zich tegenover elkaar zowel als 'beesten' (met excuses aan de (lieren) alsook als goede
Samaritanen kunnen gedragen; en nog op vele andere manieren bovendien. Van alle levende wezens op aarde zijn mensen degenen van wie het gedrag het minst 'van nature' vaststaat, integendeel het meest cultureel en individueel variabel is. Opvattingen over de natuur
van de mens zijn clan ook in het algemeen, niet geheel belangeloze, voortbrengselen van
onze eigen geest. Het belang van zulke mensbeelden is vaak gelegen in de rechtvaardiging
of bestrijding van bepaalde vormen van machtsuitoefening door mensen over mensen. Dat
geldt ook voor de opvattingen over individualisering.
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Individualisering

Anders dan vooral door conservatieve denkers en politici wordt voorgesteld, is individualisering niet het zich afzetten tegen een gemeenschap of het verbreken van banden met (legenen met wie men samenleeft. Om vervolgens als een ongebonden eenling die alleen oog
heeft voor eigen genoegens of voor hogere levensdoelen door het leven te gaan. Individualisering betekent grotere vrijheid en zelfstandigheid van mensen in de vormgeving van hun
eigen bestaan, in de keuze van de anderen met wie zij omgaan en relaties aanknopen en
van de manieren waarop zij aan die omgang en die relaties vorm en inhoud geven.
Die vrijheid en zelfstandigheid komen mensen niet van nature toe. Zij blijven niet als vanzelfsprekend over als alle in de loop van de geschiedenis aan de mensheid vastgekleefde
culturele lagen worden afgepeld. Het zijn cultuur-historische verworvenheden die actief
door ons moeten worden beschermd, gevoed en ontwikkeld om ze te behouden.
Het bijzondere van dit individualiseringsproces is, dat het berust op maatschappelijke en
politieke voorwaarden die alleen door de individuen om wie het gaat gezamenlijk in het leven geroepen en in stand gehouden kunnen worden. Wie zich inbeeldt op eigen vuist zijn
individuele vrijheid te kunnen veroveren, leeft in een toestand van zelfbedrog, zoals de man
die dacht dat hij Napoleon was.
Vrijheid is meer dan afwezigheid van dwang voor de enkeling. Het is een eigenschap van
maatschappelijke verhoudingen. Het kan dus ook niet bestaan voor een of meer afzonderlijke enkelingen. Het bestaat alleen als en voorzover het geldt voor de leden van een samenleving in het algemeen. Het staat ook niet op gespannen voet met solidariteit. Het is daarmee juist nauw verbonden. Een conflict tussen beide ontstaat alleen wanneer de gemeenschap als een op zichzelf bestaand iets naast en dan meestal boven het individu wordt gesteld.
Individualisering heeft ver in ons verleden reikende wortels. Het is vooral mogelijk gemaakt
door sociale, economische en politieke ontwikkelingen sedert de zestiende eeuw. Van toen
af is het 'ontdekt' en vervolgens bewust tot een doelstelling verheven. Onder andere dooistedelingen die belang hadden bij de opheffing van traditionele handelsbelemmeringen.
Het verband tussen die twee de vrijheid van enkelingen en de \'ri]heicl van de markt is
voor een deel reëel, voor een ander deel (zoals in het neo-liberalisme) ideologisch opgeklopt. En terwijl het reële deel ons in staat stelt het gehalte aan realisme in onze beleidsvorming 01) peil te houden, is het opgeklopte deel een van (Ie belangrijkste oorzaken van (le
overheersing van het weinig ontziende functionaliseringsstieven. En daarmee van (ie illusie, (lat ieder procent groei van ons BNP ook groei van onze welvaart betekent.
-
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Het is de specifieke taak van politieke partijen om een visie op de toekomst te ontwikkelen,
niet als een blauwdruk van ideale toestanden, maar als een uitdaging om de mogelijkheden
te verkennen, die er in schuil gaan.
Niet iedere visie clie een rol kan spelen in het debat over de toekomst van onze samenleving zal het sociale draagvlak van op die toekomst gericht overheidsbeleid versterken. Zo
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brengt de neo-liberale visie die in de gelederen van de VVD aanhang leeft mensen niet in
beweging om samen iets te doen aan hun toekomst, maar om ieder afzonderlijk op te komen
voor zijn of haar eigenbelang en daarnaast overheidsoptreden te beperken tot het noodzakelijke. Dat sommigen daar een sausje burgerlijk fatsoen overheen willen gieten en anderen zelfs christelijke normen en waarden in stelling willen brengen om ons gedrag in goede
banen te leiden, doet daar niets aan af. Dit neo-liberalisme is in zijn kern een ideologische
ontaarding van het op de eigenwaarde van ieder mens gerichte individualiseringsproces in
onze westerse maatschappij. Het onderstreept hoezeer de neo-liberale visie de afhankelijkheid van elkaar als basis van onze menswording miskent. Sluitstuk van die visie is een atomistische samenleving.
Deze kritische noot laat onverlet dat deze visie natuurlijk een rol moet spelen in het politieke toekomstdebat. Zij hoort daarin thuis als iedere andere. Directe steun voor een gezamenlijke ontwikkeling van een toekomstige samenleving is vanuit deze visie echter niet te verwachten. De toekomstige samenleving zal volgens de neo-liberalen immers als vanzelf ontstaan als de resultante van grote aantallen afzonderlijke individuele keuzes.
Het communitarisme, dat afkomstig is uit de VS en wordt omarmd door de conservatieve
vleugel van het CDA en door de anti-individualisten binnen de PvdA, zal evenmin veel bijdragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de toekomstige samenleving. Communitarsten wijten de grote sociale problemen van onze tijd vooral aan het verval van historisch
gegroeide en op traditionele normen en waarden berustende sociale verbanden zoals het
gezin, de familie en de natie. Het gaat hun dus niet om het vinden van nieuwe oplossingen
voor nieuwe problemen maar om het ongedaan maken van misstappen uit het verleden.
Wat zoëven werd gezegd over de neo-liberale visie geldt ook voor het communitarisme. Ook
die zienswijze hoort in het debat over de toekomstige samenleving thuis. Al was het maar
omdat haar kritische kanttekeningen van betekenis zijn.
Socialisten en communisten zijn tot voor kort bij uitstek de leveranciers geweest van toekomstvisies. Zij zijn daaraan intussen ook ten gronde gegaan. Zo moet het dus in ieder geval
niet. Voor socialisten en communisten leverden hun visies niet alleen richtpunten in de toekomst, maar blauwdrukken van de maatschappij die moest worden verwerkelijkt. Hun
grootste misrekening was, dat zij onderschatten dat de solidariteit die nodig was om hun
Utopia te bereiken niet opgelegd of door manipulaties ingevoerd kan worden. Solidariteit
moet beleefd worden door mensen die ervan overtuigd zijn, (lat zij daar zelf zowel aan bijdragen als erdoor gedragen worden.
De leninistische oplossing van dit probleem riep een op terreur stoelende dictatuur in het
leven. De democratisch socialistische beweging werd door de sociaal-economische ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde landen ingehaald en achtergelaten met een politieke
boodschap (lie niet veel meer dan zorg voor de zwaksten in de wereld behelsde. Dat is respectabel en behartigenswaardig, maar het is te weinig. Er moet zowel voor de armen als voor
de niet armen nog iets anders te hopen zijn dan het opheffen van armoede in (Ie wereld.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap vormden een boodschap die mensen in opstand
bracht, toen zij nog geknecht en uitgebuit werden. De leuze spreekt ons nog steeds aan,
maar zij brengt mensen in de geïndustrialiseerde landen niet meer in beweging. Daarvoor
zijn onze levens te aanvaardbaar geworden.
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Tegelijkertijd zien we dat de diametraal tegenovergestelde leuzen van fascisme en nationaal-socialisme weerklank vonden en vinden. Zij manifesteren zich, wanneer groepen jongeren hun frustraties uiten over ons aanvaardbare bestaan. Hoe ver de frustraties van die
jongeren ook van ons af mogen staan, hun betekenis is er niet minder reëel om. Want het
zijn niet alleen rafels langs de rand van het sociale weefsel. Ook in het midden van het doek
duiken voortekenen op, die in enkele gevallen op echte sociale afbraakverschijnselen duiden.
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In de slingerbeweging van herstel en vernieuwing heeft D66 steeds aan de kant van de vernieuwing gestaan. Dat was en is niet uit een behoefte het historisch verworvene overboord
te kieperen, maar uit de overtuiging dat wat stagneert te gronde gaat en alleen dat wat wordt
ontwikkeld blijft leven.
Voor D66 geldt als een koersbepalend beginsel, dat ieder mens naar eigen inzicht en op
grond van eigen talenten vorm moet kunnen geven aan zijn eigen leven. Daarbij is het onmiskenbaar dat een mens niet alleen op de wereld staat, maar is verbonden met en athankelijk van andere mensen. Het handelen van individuele mensen voltrekt zich in hun relaties met anderen en binnen de gemeenschappen waarin ze zich bevinden. De keuze voor
het individu af voor de gemeenschap is een valse. Zon keuze berust op een eenzijdig mensbeeld. Individuele vrijheid en sociale verbondenheid staan niet tegenover elkaar, maar veronderstellen elkaar. Mensen zijn sociale wezens, niet sociaal geïsoleerde individuen. Daarom kiezen we voor een visie op de mens in de samenleving, die meer uitgaat van wat mensen op grond van hun mens-zijn gemeen hebben, dan van wat hen van elkaar onderscheidt.
We sluiten daarbij aan bij de grondslag van het denken over mensenrechten.
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D66 heeft zich sinds haar oprichting sterk gemaakt voor democratisering: mensen moeten
tenminste invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Daarbij is D66 echter
voornamelijk herkend aan de staatkundige hervormingsvoorstellen. De aandacht die besteed is aan maatschappelijke democratisering is te veel buiten beeld gebleven. Werkelijke
democratisering is alleen mogelijk, wanneer mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is immers wel erg kaal en armoedig, wanneer maatschappelijke betrokkenheid
van de burger alleen maar via belastingen, via de stembus en in het vergadercircuit uitgeleefd kan worden. Wil een samenleving echt democratisch zijn, dan moeten (le burgers in
zon samenleving niet alleen de mogelijkheid hebben hun bestuurders en representanten
te kiezen, of hun stem te laten horen aan het einde van een besluitvormingstraject. Echte
democratie bereik je pas wanneer mensen actief kunnen deelnemen aan (Ie politieke en
maatschappelijke besluitvorming. Participatie en communicatie zijn voor D66 kernelementen van democratisering. Staatkundige en maatschappelijke democratie gaan hand in
hand. Dat wil zeggen (lat een brede actieve participatie aan het maatschappelijk leven via
betaalde en onbetaalde activiteiten een noodzakelijke aanvulling client te zijn op een brede
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en actieve participatie in het politieke bestel. Mensen dienen actief betrokken te worden bij
de leefbaarheid van hun buurt, onderwijs aan en opvoeding van hun kinderen, duurzaamheid van het milieu, inrichting van hun werk, et cetera. Dat wat dichtbij is, is een afspiegeling van wat zich op wereldschaal afspeelt. Participatie in mensenrechten- of milieuorganisaties, bij de derde wereld- of de vredesbeweging is net zo belangrijk voor democratisering
als participatie in zaken waar mensen direct persoonlijk belang bij hebben.
D66 heeft geen blauwdruk voor de toekomst, omdat dergelijke blauwdrukken als regel tot
onwerkbare oplossingen voor maatschappelijke problemen en tot onverdraagzame samenlevingen leiden. Werken aan de toekomst is daarom niet minder belangrijk. Wij moeten duidelijk maken, dat de inspanning van velen noodzakelijk is, wil er een perspectiefrijke en
leefbare toekomst komen. Door voortdurend mensen te betrekken bij dat werken aan de
toekomst en met hen daarover te communiceren kan een leerproces in gang worden gezet.
Al lerend werken we aan oplossingen voor de toekomst, die ook voor toekomstige generaties weer open moeten staan voor participatie. Omdat mensen betrokken worden bij het
zoeken naar oplossingen, zullen ze zich ook meer in die oplossingen herkennen en zich er
aan gebonden voelen.
Het is de taak van politici om aan te geven voor welke problemen oplossingen moeten worden gevonden. Naarmate het gaat om vraagstukken die de aard van de toekomstige samenleving betreffen, dienen de burgers echter meer bij de ontwikkeling van de oplossingen te
worden betrokken. Het confronteren van burgers met eenzijdig door politici gewenste oplossingen drijft die burgers in het defensief, maakt hen des te meer geneigd voorrang te geven aan hun meer directe eigenbelang en zet hen soms zelfs aan tot verzet tegen de opgelegde oplossing. Zo kan een spiraal ontstaan van implementatiedwang, toezichtversterking,
handhavingsnoodzaak en uiteindelijk geweldstoepassing. In elk geval daagt het niet uit tot
meedenken en meewerken aan oplossingen, vooral niet wanneer daarvoor door de burgers
offers moeten worden gebracht.
De verhouding tussen overheid en burgers wordt vaak aangeduid als een kloof. Dat is geen
gelukkige aanduiding, want zij wijst op een statische verhouding. Het gaat echter om processen: leerprocessen, waarvan de uitkomst vaker negatief zal zijn voor het overheidsoptreden bijvoorbeeld doordat de burgers een eigen beleid met eigen doelstellingen ontwikkelen ten opzichte van dat van de overheid in plaats van zich daarbij aan te sluiten naarmate de overheid met meer stelligheid optreedt als (le soevereine oplosser van de problemen
van degenen tot wie zij zich richt.
Collectieve leerprocessen vereisen een bepaalde Organisatie van de besluitvorming. Wij
hebben daar in het voorafgaande hij stil gestaan. Wie dit afdoet als iets louter formeels en
van marginale betekenis, die miskent de betekenis van onzekerheid in alle menselijke verhoudingen, in iedere menselijke onderneming. Die onzekerheid manifesteert zich het eerst
aan de kant van degenen die de besluiten nemen. Zij speelt echter evenzeer een rol aan (ie
kant van degenen tot wie (lie besluiten zijn gericht. Wat voor de eersten een na zorgvuldige afweging van voors en tegens bereikte conclusie is over een maatregel die onzekerheden
wegneemt voor de laatsten, kan voor (le laatsten precies het tegendeel zijn. Ieder besluit
pakt in de levenssituatie van individuele burgers anders en vooral op een gecompliceerde-
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re manier uit, dan op het niveau van de besluitvormers kan worden voorzien. Naarmate
mensen beter in staat zijn hun eigen situatie te beoordelen, zullen zij meer geneigd zijn de
zo geschapen onzekerheid met maatregelen van eigen makelei te beantwoorden.
Van probleemoplossing naar probleemstelling
Met deze ruwe inventarisatie van de eisen waaraan moet worden voldaan om onze samenle
ving evenwichtig te ontwikkelen is ook een aantal stappen beschreven die dat doel dichter
bij brengen. De verdere uitwerking moet niet in plannen worden vastgelegd maar in een
leerproces tot stand komen. Eén ding kunnen wij daarbij meteen voorzien. Het geheel van
alle onderwerpen die moeten worden behandeld is te groot om in een en hetzelfde besluitvormingsproces te worden verwerkt. Er zal een opdeling in hoofdgebieden moeten plaatsvinden. Een tweede punt dat onmiddellijk kan worden opgemerkt is, dat een procedure van
besluitvorming zal moeten worden ontwikkeld waarin enerzijds de oordelen van de diverse
specialistische deskundigen tot hun recht kunnen komen, maar hun oordelen anderzijds
worden onderworpen aan die van generalisten die spreken namens degenen die de gevolgen van de te nemen beslissingen zullen ervaren.
De te nemen beslissingen zullen controversieel zijn door meningsverschillen tussen deskundigen en door verschillende afwegingen van de gevolgen van bepaalde ontwikkelingen voor
de emancipatie van mensen. Het is van groot belang dat die controverses zo aan de orde
worden gesteld dat ook niet-deskundigen zich er een mening over kunnen vormen. Dit betekent dat de interne Organisatie van bestuursorganen en de gevolgde procedures zo moeten worden ingericht dat controverses in discussies worden uitgeknokt en niet aan de hand
van van tevoren vastgestelde criteria worden doorgeknipt. Het betekent ook dat zulke controverses net als geschillen in een rechtsprocedure tussen particuliere partijen moeten worden behandeld. Het is goed denkbaar, dat voor het doorhakken van knopen binnen een
bestuursorgaan een instantie voor een beslissing in eerste aanleg wordt geschapen. Het is
eveneens denkbaar, dat van de beslissing van die instantie hoger beroep mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een commissie van de Tweede Kamer.
Bureaucratische procedures plegen zo te worden opgezet, dat controverses zomin mogelijk
kunnen ontstaan. En als zij toch ontstaan, worden ze zo direct mogelijk door een daartoe
bevoegd gezag geëlimineerd. Voor de kwesties waar het nu om gaat spelen controverses een
stimulerende rol. Zij dwingen ertoe zo duidelijk en openlijk mogelijk alle aspecten en argumenten die voor een beslissing van belang kunnen zijn op tafel gelegd worden, zodat ze ook
in de afweging die moet worden gemaakt aan de orde komen. De bureaucratische manier
van doen bevordert effici ë ntie, de hier gepropageerde bevordert zorgvuldige afwegingen
van niet vergelijkbare belangen.
Wie de manier waarop in de geschetste gedachtegang beslissingen moeten worden genomen vergelijkt met de rechtlijnige gang van zaken van bureaucratische besluitvorming, zal
misschien schrikken van de mogelijke complicaties en van de tijd die met (le ontknoping
daarvan gemoeid kan zijn. Maar dan moet worden bedacht dat het gaat om een probleem
dat wij tot nu toe nauwelijks onder ogen hebben willen zien. Het probleem namelijk, hoe
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de ontwikkeling van wetenschap en technologie af te stemmen op onze individuele en gemeenschappelijke emancipatoire belangen.
Door het ontbreken van een voor dit probleem adequate besluitvormingsprocedure dreigt
het gevaar, dat niet redelijke afivegingen van voors en tegens maar puur emotionele reacties het beleid zullen bepalen. Alleen al het voorkomen van zo'n gang van zaken is extra tijd
en aandacht waard.
Traditioneel stelt de politiek oplossingen aan de orde voor gesignaleerde problemen. Het
fileprobleem wordt aangepakt door de aanleg van meer en de verbreding van bestaande
wegen. Sociale achterg "tiordt aangepakt door gericht buurtwerk en onderwijs te stimuleren. Het kenmerkende van dat politieke denken is het voorhanden hebben van oplossingen die vervolgens een maatschappelijk draagvlak behoeven. Oplossingen worden voorgelegd of opgelegd. Zij komen nooit van de mensen zelf. En we merken dagelijks dat dat niet
werkt, omdat de mensen zich niet aan de oplossingen gebonden voelen. De politiek zou veel
meer probleemstellend, minder direct probleemoplossend moeten denken. Politici zouden
problemen meer aan de orde moeten stellen als problemen van de burgers zelf, zodat ook
duidelijk is dat die burgers aan de oplossing daarvan moeten meewerken en daarvoor een
eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat is al lerend leren door politiek te bedrijven,
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Een open toekomst
In een tijd waarin kennis sneller veroudert dan ooit en zij bovendien is opgedeeld in vakwetenschappen waarin alleen specialisten de weg kennen, in zo'n tijd kunnen wij minder dan
ooit passief aFwachten wat wetenschap en techniek ons voor nieuwe mogelijkheden zullen
aandragen. Juist nu is het zaak onze gezichtseinder niet te laten bepalen door de nieuwe
mogelijkheden, hoe spectaculair ook, die ons worden aangeboden, maar ons telkens af te
vragen, of en hoe het aanbod van wetenschap en techniek past in een leefbare toekomst
voor de mensheid. Bij dat laatste is niet alleen het behoud van een fysiek leefbaar milieu
aan (Ie orde, maar evenzeer (Ie vraag of de ontwikkelingen van wetenschap en technologie
verenigbaar zijn met ons streven naar emancipatie. De kern van het probleem waarvoor wij
daarbij staan, is dat de nieuwe technische mogelijkheden niet alleen onze actieradius kunnen vergroten, maar ook de ontwikkeling van andere mogelijkheden kunnen belemmeren.
Ons probleem wordt bovendien gecompliceerd, doordat vergrotingen van onze actieradius wel degelijk ook een verruiming van onze individuele vrijheid kunnen opleveren. Het
gaat niet om het een af het ander, maar om (Ie vraag hoe het een met het ander moet worden gecombineerd.
Alleen al de complicaties in de verhouding tussen flinctionalisering en emancipatie maken,
dat het een illusie is te denken dat wij vanuit onze huidige situatie een plan zouden kunnen
ontwerpen voor de meest wenselijke, laat staan voor een ideale toekomstige toestand, om
die vervolgens te verwerkelijken. De illusie, dat wij de werkelijkheid op zo'n manier naar
onze hand kunnen zetten, berust op twee diep in onze cultuur gewortelde veronderstellingen. De eerste houdt in, dat mensen deels stoffelijke, deels bovenstoffelijke wezens zouden
zijn die met hun geestelijke vermogens zouden kunnen heersen over hun lichamelijke drif-

36

m
del
pe.
De
he
on

me
di
.

SCI

bo'
tel t
wa.
rn

ge-

igt
actijd

-let
ide

inge-

Liet

ten en neigingen en in het verlengde hiervan ook met hun lichamen als instrumenten de
natuur aan zich zouden kunnen onderwerpen. De tweede veronderstelling houdt in dat
onze geestelijke vermogens naar hun aard
zodat hun gebruik een steeds verdergaande rationalisering teweeg zou brengen van alle relaties waarin wij betrokken zijn.
Deze tweede veronderstelling heeft vooral sinds de Verlichting opgeld gemaakt. De opkomst van de (natuur)wetenschap leek haar bovendien praktisch te bevestigen. Die veronderstelling is als gevolg van een reeks ontwikkelingen die ik niet hoef te noemen, in diskrediet geraakt. Aan de eerste veronderstelling is van verschillende kanten geknaagd; filosofen van verschillende signatuur, waaronder het meest hoorbaar de post-modernisten, hebben haar expliciet verworpen. Zij heeft niettemin nog steeds een brede aanhang, niet in de
laatste plaats onder politici. Voor de laatsten lijkt het vertrouwde mensbeeld een laatste houvast te bieden voor zekerheid voorspiegelende uitspraken over de toekomst en moraliserende uitspraken over het heden.
Hoe dat zij, voor D66 is dit een gepasseerd station. Voor ons is niet het vastleggen, maar
juist het openhouden van de toekomst hoofdzaak, zodat er ruimte is voor gedragingen die
zijn geboren uit vrijheid en waaraan daarom morele waarde kan toekomen. De zekerheden
in ons bestaan horen daaraan dienstbaar te zijn, niet omgekeerd. In plaats van de toekomst
voor een deel of geheel dicht te timmeren door een absoluut ideologisch uitgangspunt aan
het begin te plaatsen en onszelf daarmee tegelijk voor een deel of het geheel van onze politieke verantwoordelijkheid te ontlasten, verkiezen wij de betrekkelijke onzekerheid waarmee wij in de geschiedenis staan ten volle ernstig te nemen, om op die basis de verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van ons gedrag. En de mogelijkheid te scheppen daarvan te leren voor toekomstig gedrag.
Deze keuze van het onzekere boven het zekere als uitgangspunt van ons doen en laten en
het op die basis aanvaarden van politieke verantwoordelijkheid voor de consequenties van
ons handelen, is de kern en grondslag van ons pragmatisme. Dat pragmatisme is een manier van in de wereld staan, van omgaan met henzelf en anderen, van kiezen voor (le waardigheid van individuele mensen boven welk abstract ideaal ook, van respect voor hun verscheidenheid, van voorrang geven aan voorwaarden voor hun vreedzaam samenleven
boven de overtuigingen, hoe nobel ook, waarmee zij elkaar uitsluiten. Het is een mentaliteit, een geestelijke instelling, een levenshouding die geen zekerheid heeft buiten zichzelfwaarvoor je kiest en waarvoor je staat, als vertegenwoordiger niet van een hoger beginsel,
maar van het onzekere in alle menselijke ondernemingen en verhoudingen.
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