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Voorwoord
Suzette Haakma

Natuur en cultuur op gespannen voet
Groen licht voor een nieuw denken?

"Er resten ons nog maar enkele decennia om de trend naar steeds meer
menselijke ellende en verwoesting van onze planeet to keren ...
Zo opende de Unie van bezorgde Wetenschappers december 1992 haar
manifest World Scientist warning to Humanity. Dit manifest werd
uitgebracht in Washington door meer dan anderhalf duizend vooraan-
staande onderzoekers, waaronder 99 Nobelprijswinnaars. Mensen en
natuur, zo gaat het rapport verder, koersen of op een frontale botsing.
Denk aan de aantasting van de ozonlaag, de luchtvervuiling, de water-
verspilling, de vergiftiging van de oceanen, de ontbossing en de achter-
uitgang van de land bouwgronden. De geindustrialiseerde landen wor-
den door de wetenschappers als de grootste vervuilers genoemd. De
verontruste wetenschappers roepen op tot actie tegen milieuvervuiling,
energieverspilling, tegen toenemende armoede, ongelijke rechten van
vrouwen en tegen geweld. Opmerkelijk is dat binnen de internationale
wetenschappelijke gemeenschap op het moment een uitzonderlijke
mate van consensus bestaat over de stelling dat natuurlijke systemen de
belasting van de mens niet meer kunnen verwerken.

Dit klinkt alarmerend, maar het komt niet meer als een donderslag bij
heldere hemel. Een aantal jaren is men in de westerse landen al bezig
oplossingen voor al deze problemen to zoeken. Maar de resultaten blij-
ven onduidelijk. Slaagt de overheid er nog in om met wat verordenin-
gen de hele zaak bij to sturen of moet er meer gebeuren? Moet de
mentaliteit van de hele bevolking veranderd worden om daadwerkelijk
iets to kunnen doen?

We zijn gewend aan een verzorgingsstaat die ons van de wieg tot het
graf begeleidt. We zijn gewend to leven volgens het principe 'ieder



voor zich en de staat voor ons alien'. Maar barst de verzorgingsstaat
niet langzamerhand uit haar voegen en wil ze van een aantal verant-
woordelijkheden af? Individuele burgers worden meer en meer col-
lectief aangesproken op verantwoordelijkheden voor het milieu, de
zorgvoorzieningen en de arbeidsdelingen. Wat betekent dit: een nieuw
denken, een omslag in de cultuur? Moet de moeizaam verkregen indi-
vidualiteit weer indikken tot een collectiviteit?
Een aantal van deze thema's werd in een SG-serie van drie avonden in
debatvorm behandeld. De wetenschap ontmoette de politiek.

In deze bundel vindt u het verslag van deze cyclus van de hand van
Rob Viser, die als voorzitter van De Groenen initiatiefnemer was van
dit programma.
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Inleiding
Rob J.L. Visser

Wanneer mij gevraagd werd de kernvisie van groene politiek to om-
schrijven, Iuidt mijn antwoord: het veilig stellen van de continuiteit
van de samenleving, uitgaande van de verbondenheid en de gelijk-
waardigheid van al wat leeft. Sommigen noemen dit een ideologie,
maar de formulering staat dat niet toe. Zodra het doel de middelen
heiligt is dat als inconsequent aanwijsbaar.

Voor politici is deze visie niet gemakkelijk to verkopen. De moed
wordt geeist om to zoeken naar standpunten die kwetsbaar, doortastend
en creatief zijn. Daartegenover staat dat het uitwerken van groene
standpunten, naar mijn stellige ervaring, uitermate bevredigend is en
het wisselen van gedachten daarover niet minder. Politici die groen
(gaan) denken, hebben of krijgen onvermijdelijk plezier in hun werk,
omdat politiek weer een uitdaging wordt en effectiever gaat functio-
neren. Mijn vermoeden is dat de uitstraling daarvan, ook al zullen
anderen trachten het plezier to vergallen, de kiezer duidelijk zal maken
dat er werkelijk iets gaande is. De zin van politieke participatie en
democratische controle wordt daarmee nieuw leven ingeblazen.

Een goed voorbeeld van een verademende gedachtenwisseling was de
cyclus Groen licht voor een nieuw denken,, waarvan u thans het verslag
in handen hebt. Kort zal ik de voorgeschiedenis daarvan schetsen.

In juni 1991 vond een gedachtenwisseling plaats in de rubriek Podium
van Trouw over het recent uitgekomen manifest van GroenLinks, Een
plaatsbepaling. Mijn reactie als toenmalig voorzitter van De Groenen
was aanleiding voor het bestuur van GroenLinks om voor to stellen de
gesprekken over samenwerking to heropenen. Het enige tot dusver
gerealiseerde resultaat was het, in samenwerking met de wetenschap,
organiseren van een openbare lezingencyclus.
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Dat kwam niet omdat het woord cyclus zo ecologisch verantwoord is,
maar (mede) omdat een voorbereidingsgroep zich daar met veel energie
en creativiteit voor inspande. Deze groep bestond uit Kees Diepeveen
(GroenLinks), Maarten van Poelgeest (GroenLinks), Maarten Ruarus
(De Groenen), Suzette Haakma (Bureau Studium Generale van de UU)
en ondergetekende. De opzet werd een discussie op het snijvlak van
wetenschap en politiek. Verwacht werd dat daarmee een evenwicht zou
ontstaan tussen de vaak wat abstracte zuiverheid van de wetenschap en
de politiek die, in alle pragmatiek, de reele feiten wel eens vergeet.

Naar mijn overtuiging is die verwachting uitgekomen. Achteraf mag
worden gesproken van resultaten die goed doordacht en praktisch toe-
pasbaar zijn, zij het niet steeds in dezelfde verhouding. Met name de
eerste avond leverde concrete resultaten op, de twee andere debatten
waren meer beschouwend. Dat was overigens niet geheel to vermijden,
gezien het karakter van de onderwerpen.

Elke avond kwamen twee wetenschappelijke sprekers aan het woord
waarna vanuit beide politieke partijen een referent mocht reageren.
Vervolgens kwam de zaal aan bod, in een discussie onder leiding van
Leonard Ornstein (parlementair journalist voor onder meer Vrij
Nederland en VPRO). Dit verslag is zo veel mogelijk gebaseerd op door
de sprekers geleverde teksten. De mening van referenten is opgenomen
in het discuss ieve rslag. Kernachtige uitspraken treft u, in kaders
afgedrukt, door het gehele boek aan. Na het discussieverslag van elke
avond leest u enige conclusies van mijn hand.

Ik hoop dat ik erin geslaagd ben de sfeer die tijdens de cyclus heerste,
in de tekst van dit boek to laten doorklinken. Ik wens u veel lees-
plezier, veel creativiteit bij het beoordelen van de inhoud en veel
bevrediging bij het uitwerken daarvan.

Rob J.L. Visser was als voorzitter van partij De Groenen, initiatiefnemer van de cyclus. Momen-

teel is hij (als eigenaar van TekstinVorm Journalistieke Produkties to Rotterdam) werkzaam voor

bedrijfsbiaden en vakbladen op het gebied van automatisering en interne communicatie. Op de

kandidatenlijst van De Groenen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, op 3 mei 1994, staat

hij op de vijfde plaats.
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1 maart 1993

Zorg en arbeid
Vervreemding en verantwoordelijkheid

Leidt individuele economische zelfstandigheid, met een herverdeling van
betaalde arbeid en zorgtaken, tot een zorgeloze samenleving of juist tot
een onverzorgde samenleving?
Waar liggen de grenzen van verantwoordelijkheden voor de overheid en
waar beginnen die voor het individu?

-------------------------------------------------------------

Sprekers: Liesbeth Bervoets (Socioloog en verbonden aan de UvA
in Amsterdam. Zij schreef een studie getiteld 'Opkomst
van sociale verantwoordelijkheid', over het sociaal werk
in Nederland.)

Toos Jongma-Roelants (Voorzitter van het CDA-Vrou-
wenberaad.)

Referenten: Ina Brouwer (Lid van de Tweede Kamer voor Groen
Links en inmiddels gekozen tot duo-lijsttrekker.)

Margje Vlasveld (Zelfstandig dietiste en ex-bestuurslid
van De Groenen.)
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Jongma-Roelants

Stellingen

1. 'Solidariteit' binnen zorg en arbeid kan slechts in beperkte
mate worden afgedwongen door de overheid. Zo blijkt ook dat
mensen minder profijt van de overheid willen trekken en weer
meer van elkaar.

2. In een 'verantwoordelijke samenleving' is vanuit een situatie van
Igespreide verantwoordelijkheid' herverdeling van onbetaalde
arbeid vanzelfsprekend.

Solidariteit en verantwoordelijkheid

Het nieuwe Program van Uitgangspunten van het CDA wordt in mei
1993 op het congres een feit. Duidelijk staat daarin vermeld dat het
CDA toekomstgericht bezig wil zijn en een bijdrage wil leveren aan de
hedendaagse politiek, waarbij ze oog moet hebben voor veranderde
omstandigheden. Daar willen wij als CDA vrouwen mee richting aan
geven, omdat we bijna dagelijks geconfronteerd worden met de gevol-
gen van maatschappelijke ontwikkelingen als:

Deze

emancipatie (het mondiger zijn van de
burger en speciaal de emancipatie van de
vrouw);
gemiddeld hogere opleidingen;
toename van het aantal vrouwen op de
arbeidsmarkt;
de 1990-maatregel, economische zelfstan-
digheid; en vooral
het onbetaalbaar worden van de verzor-
gingsstaat, waardoor ombuigingen plaats-
vinden.
maatschappij ontkomt er niet aan solidariteit

Vooral door het
onbetaalbaar worden van.

de ver=orgingsstaat
ontkomen weer Met
aan solidariteit en

verantwoordelijkheid
to 'heri jken !en to

stimuleren.

en verantwoorde-

lijkheid to herijken, to bevorderen en to stimuleren.

U noemt deze cyclus 'Groen licht voor een nieuw denken'. Voor ons als
CDA-Vrouwenberaad is het een van de doelstellingen om toe to werken
naar een samenleving waarin mensen op basis van gelijkwaardigheid tot
hun recht komen. Centraal Man daarbij de trefwoorden van deze
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avond: zorg en arbeid. Als je die woorden naast elkaar zet, kun je in je
gedachtengang twee kanten uit: je koppelt ze aan elkaar of je stelt ze
tegenover elkaar.

Dat laatste is, waar het over betaald werk gaat, natuurlijk al jaren ge-
daan, vooral door mannen. Daaruit ontstond ook het kostwinnersmodel.
Echter vanaf het midden van de zestiger jaren
hebben zich zoveel veranderingen voor de indi-
viduele burger en de hele maatschappij voltrok-
ken, dat krampachtig vasthouden aan het kost-
winnersprincipe lijkt op het trekken aan een
dood paard.
Het CDA-Vrouwenberaad is van mening dat het
huidige kostwinnersprincipe niet de solidariteit
bevordert, wanneer deze niet de blokkades tot
arbeidsparticipatie wegneemt en niet veel meer
wordt gekoppeld aan het zorgdragen voor kinde-

Het tegenover elkaar
stellen van zorg en

arbeid, en dus ookhet
krampachtig vasthoudeni
aan het kostwinners

principe, lijkt op
het trekken aan
een dood paard.

ren. Dit vanuit de gedachte dat ouders de vrijheid hebben zelf de wijze
van opvoeden en verzorgen van hun kinderen to kiezen. Dat betekent
niet, dat het aangaan van een relatie en het samen opvoeden van kinde-
ren, niet gewaardeerd en ondersteund mag worden, ook door de over-
heid.
Wij staan als CDA een verantwoordelijke samenleving voor waar men-
sen zich betrokken weten op elkaar. Juist omdat we dat zo belangrijk
vinden, willen we een beleid dat de voorwaarden schept, waardoor
burgers die verantwoordelijkheid ook kunnen nemen. Zij moeten aan-
spraak kunnen maken op steun van overheidswege om to werken aan
een stabiel klimaat van onderlinge zorg.

Het gezin, van welke samenstelling dan ook, blijft voor ons een
belangrijke plaats waar met zorg en aandacht kinderen worden begeleid
om evenwichtige burgers to worden. Dat vrouwen die taak voorname-
lijk op zich zouden moeten nemen, vinden wij als het CDA-Vrouwen-
beraad niet passen bij de CDA-kernbegrippen 'gespreide verantwoor-
delijkheid' en 'solidariteit'. 'Dit gezinserkennend overheidsbeleid mag
echter geen afbreuk doen aan het emancipatiebeleid. Mannen en vrou-
wen dienen gelijke kansen to krijgen, opdat beiden verantwoordelijk-
heid kunnen dragen voor gezin en maatschappi j', aldus het concept
Program van Uitgangspunten van het CDA. Het koppelen van de be-
grippen Zorg en Arbeid vind ik to weinig terug in het concept-beleids-
plan van het kabinet 'Met het oog op 1995'.
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Dit kabinet heeft drie speerpunten geformuleerd om elementen, die de
voortgang van de emancipatie belemmeren, op to heffen. Een daarvan
is herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee ver-
groting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen. Er is meer bein-
vloeding nodig van jongens en mannen. Bovendien zou de overheid
kinderopvang positiever kunnen waarderen. In de huidige economische
recessie is het helemaal oppassen, dat kinderopvang niet als luxe wordt
gezien en daarmee weer van de agenda wordt afgevoerd. In het over-
heidsbeleid wordt nu nog teveel uitgegaan van een scheiding op de
arbeidsmarkt tussen fulltime werkende mannen en niet of parttime
werkende vrouwen.

Nog steeds vormen mannen met een baan en een verzorgende partner
het referentiekader. Dit kader beantwoordt niet meer aan de ver-
anderende samenstelling van vele huishoudens in Nederland, noch aan
de groeiende behoefte van vrouwen en mannen om in hun leven 'leren,
werken, opvoeden en verzorgen' to combineren. Mensen mogen niet als
gevolg van allerlei rolbevestigende regelingen een eenzijdige keuze
opgedrongen krijgen.

Bovendien blijkt uit onderzoek van de Emancipatieraad, dat zes van

A1sgrootste werkgever
heeft de overheid een

voorbeeld functie.

de tien werkende mannen korter willen werken
en zeven van de tien gehuwde of samenwonende
vrouwen wel een betaalde baan willen. De over-
heid kan randvoorwaarden scheppen om herver-
deling van betaalde en onbetaalde arbeid to be-
vorderen. Als grootste werkgever heeft de over-

heid een voorbeeldfunctie.

Dat zeg ik ook in mijn eerste stelling, nl: 'Solidariteit' binnen zorg
en arbeid kan slechts in beperkte mate worden afgedwongen door de
overheid. Zo blijkt ook dat mensen minder profijt van de overheid
willen trekken en meer van elkaar. Terugvallen op de traditionele
beeldvorming van huwelijk en gezin, van vaststaande rolverdeling tus-
sen mannen en vrouwen, kunnen we daarom wel vergeten. Het is beter
deze zaken ter discussie to stellen, om een nieuw verantwoordelijk-
heidsgevoel van mensen voor mensen to realiseren.

De overheid hoeft niet aan to geven hoe mensen hun verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van elkaar willen of zouden moeten nemen. Pas
als er zorgtaken in het geding zijn, kan de overheid voorwaarden
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scheppen, waardoor mensen die verantwoordelijkheden kunnen nemen.
Dat kan op het terrein van voorzieningen voor kinderen, ouderen of
gehandicapten zijn, op het gebied van de infrasructuur, de woon-
vormen, de mobiliteit, maar ook op het terrein van de arbeidsvoor-
waarden.

Ook zal in het kader van de sociale zekerheid de mogelijkheid onder-
zocht moeten worden om de jaren, waarin er zorgverplichtingen be-
stonden, tot het arbeidsverleden to rekenen. Want we lijken op dit
moment over to gaan van een systeem van afgeleide rechten naar een
systeem van individuele rechten en bij die stapsgewijze overschakeling
zal het hebben van een arbeidsverleden nog van groter belang zijn,
denk aan de Nabestaandenwet. In 1991 is er binnen het CDA-
Vrouwenberaad een uitgebreide discussie gevoerd over individuali-
sering. Omdat vanuit Christen Democratische visie ieder mens uniek is,
moet de eigenheid van ieder mens op elk terrein van het leven tot zijn
recht kunnen komen.

Individualisering betekent voor het CDA-Vrouwenberaad: zelfont-
plooiing en individuele groei. Aan een van onze kernbegrippen
'solidariteit' hebben wij draagkracht en indivi-
dualisering gekoppeld. Zo komt het CDA-
Vrouwenberaad tot de uitspraak dat individua-
lisering eerder een redding dan een bedreiging
van het gezin is. Ouderschap verlangt immers
een stabiele relatie en een gunstig opvoedings-
klimaat. Bij een echte keuzevrijheid van man en

Individualisering is
eerder een redding dari

een bedreiging van
het gein.

vrouw om betaalde en onbetaalde arbeid naar eigen inzicht to verdelen,
wint de relatie aan stabiliteit en gelijkwaardigheid.

In 1992 is een discussie over 'Vernieuwd ouderschap' begonnen. Het
CDA-Vrouwenberaad heeft de discussie bijna afgerond. Ook de jonge-
ren en verschillende CDA afdelingen hebben aan deze discussie deel-
genomen. Ook de partijtop wil met ons vrouwen daarover in debat. In
onze samenleving is de wi jze waarop invulling aan het ouderschap
wordt gegeven een zaak van de persoonlijke verantwoordelijkheden en
rechten van iedere ouder en ieder ouderpaar zelf.

Het onlangs uitgebrachte onderzoek 'Gezin en overheid', van Van den
Akker, Cuyvers en De Hoog, ondersteunt onze visie en brengt dit debat
weer op de politieke agenda. Uit een artikel van Kronjee in het blad

16
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Gezin blijkt dat de beeldvorming in de media over het verdwijnende
gezin, niet klopt. Analyse toont aan dat het gezin voor kinderen en
ouders een steeds belangrijker rol vervult, terwijl het aantal gezinnen
in de traditionele zin des woords daalt.

Liefde en onderlinge zorg zijn voor velen weer van groot belang.
Duidelijk is dat mensen niet meer altijd afhankelijk willen zijn van
institutionele zorg, van anonieme hulpverleners. Het informele circuit
krijgt weer meer aandacht, omdat het over het algemeen als veel pretti-
ger wordt ervaren. Zeker bij jongeren zie je die tendens. Wel is dui-
delijk, dat mannen en vrouwen samen die taken op zich moeten nemen.

Zo kom ik terecht bij mijn tweede stelling waarin de herverdeling van
betaald en onbetaald werk centraal staat. Binnen de Nederlandse
vrouwenbeweging krijgt dit thema brede steun. Vanuit ons christelijk-
sociaal denken worden we daarbij geleid door de gedachte, dat man en
vrouw beiden vanuit de bijbelse opdracht geroepen zijn als mens een
bestemming to zoeken en dienstbaar to zijn. Dit betekent dat zowel
mannen als vrouwen aangesproken worden op hun verantwoordelijk-
heid. Dat kan echter alleen wanneer de fundamentele gelijkwaardig-
heid van man en vrouw vertaald wordt naar een evenredige verdeling
van macht in onze samenleving.

In 1990 bespraken we dit bij ons discussie-thema 'Gespreide verant-
woordelijkheid'. Een term die de kern lijkt uit to maken van ons CDA
gedachtengoed. Een hele duidelijke opbouw van het dilemma waar we
de laatste tien jaren overduidelijk mee geconfronteerd worden. We
hebben echter het tij niet mee, gezien de vele opmerkingen van politici
en pedagogische deskundigen als Dorien Pessers. De starheid van den-
ken over vaststaande rolopvattingen lijkt niet to doorbreken.

Het lijkt alsof de rekening hiervan en van de discussie over de on-
houdbaarheid van ons sociale stelsel weer aan inkomensafhankelijke
vrouwen wordt gepresenteerd. Dat is onduldbaar en past niet in een
verantwoordelijke samenleving. Een ander punt dat duidelijk negatieve
invloed heeft op de herverdeling van betaald en onbetaald werk, is de
status die ontleend wordt aan het verrichten van betaalde arbeid. Som-
mige mensen hebben nauwelijks in de gaten hoe onmisbaar vrijwilli-
gerswerk en onbetaalde arbeid, die betrekking heeft op de zorg voor
een ander, voor onze samenleving is. Vrijwilligerswerk had en heeft
nog steeds grote prioriteit binnen het CDA.

17



Tenslotte: om de gespreide verantwoordelijkheid echt waar to kunnen
maken, hebben we samen als mannen en vrouwen nog vele hobbels to
nemen. De structuur van onze maatschappij verhindert grote groepen
vrouwen om naast zorgtaken en het eventueel moederschap to partici-
peren op de arbeidsmarkt en grote groepen mannen om zorgtaken op
zich to nemen en eventueel vaderschap werkelijk to ontplooien.

Wij CDA-vrouwen vinden het belangrijk aan het veranderen van die
structuren mee to werken omdat het de mens uittilt boven een eng in-
dividualisme, uitsluitend gericht op eigen belang. Bi j het realiseren
hiervan zal op den duur de rol van de overheid geringer worden en de
verdeling van taken tussen man en vrouw het gevolg zijn van een indi-
viduele keuze en het hebben van een eigen verantwoordelijkheid.
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Liesbeth Bervoets

Stellingen

1. Met de opkomst van de verzorgingsstaat hebben arbeid en zorg
zich ontwikkeld als twee moeilijk verenigbare en ongelijke
domeinen, die zich tot elkaar verhouden als onafhankelijke en
afhankelijke variabelen. De scheve verhouding tussen arbeid en
zorg kan alleen worden rechtgetrokken als de zorg zich meer
emancipeert ten opzichte van de arbeid.

2. Verdergaande professionalisering van zorg is gezien de toe-
nemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de vergrijzing van de
samenleving een onomkeerbaar proces. De emancipatie van zorg-
afhankelijken en verzorgenden dient dan ook hand in hand to
gaan.

Emancipatie van zorg

"Hoe dienen zorg en arbeid georganiseerd to zijn in deze samenleving
en waar houdt de zorgverantwoordelijkheid van de overheid op en
begint die van de burger? Sinds het CDA het begrip van de 'zorgzame',
c.q. 'verantwoordelijke' samenleving lanceerde, klinken de bezwaren
tegen een verdergaande professionalisering van zorg steeds luider. Plei-
dooien voor het terugdringen van professionele zorg maken gewoonlijk
gebruik van twee retorische strategieen. Men maakt geen onderscheid
naar verschillende soorten van zorg, terwijl zorgaktiviteiten die het
grootste beslag leggen op algemene middelen en de minste inspraak van
de individuele consument bieden, het moeilijkst to beteugelen zijn.

Met andere woorden: niet iedere zorg dijt ongecontroleerd uit tot een
onbetaalbare voorziening en maakt clienten verder afhankelijk. Met
name veel van de traditioneel-vrouwelijke beroepen (kraamzorg,
gezinszorg, maatschappelijk werk en kinderopvang) behoren tot de
relatief 'goedkope' zorg, die gericht is op handhaving van een zelfstan-
dig woonmilieu en/of de vergroting van economische zelfstandigheid.
Gesproken wordt bovendien over 'het teruggeven van zorgverantwoor-
delijkheid voor de naaste orngeving aan de individuele burger', terwijl
niet iedere burger zijn of haar omgeving aan kan spreken op de verant-
woordelijkheid voor zorg c.q. niet iedereen zich op dezelfde manier
aangesproken voelt voor de verantwoordelijkheid voor zorg. De 'ver-
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De `verantwoordelijke
samenleving'van het

CDA betekent ged won
gen altruisme voor

sommigen in plaats van
een verantwoordelijke
samenleving van allen.

antwoordelijke samenleving' van het CDA bete-
kent dan ook zoals al vaker is aangevoerd,
'gedwongen altruisme voor sommigen in plaats
van een verantwoordelijke samenleving van
alien'.

In het vervolg van mijn betoog ga ik in op de
manieren waarop binnen het feminisme in eerste
instantie over deze vragen is gediscussieerd en
welke kentering daarin is opgetreden.

De tweede feministische golf maakte een einde aan de gedachte dat het
buitenshuis werken van gehuwde vrouwen alleen gepermiteerd was als
niemand er last van had of als de financiele nood het gezin aan de lip-
pen stond. Het recht op arbeid voor vrouwen ongeacht hun gezinsver-
antwoordelijkdheden kwam bovenaan de feministische agenda to staan.
Vanuit het idee dat het onrechtvaardig was om mensen uitsluitend van-
wege hun sekse met de zorg voor anderen to belasten, zochten feminis-
ten naar manieren om de verantwoordelijkheid voor de zorg eerlijker
to verdelen. Zij keken daarvoor zowel in de richting van de overheid
als naar werkgevers. Ook met partners, moeders, vriendinnen en andere
ouders werden verzorgingsarrangementen uitgeprobeerd.

Naast collectieve voorzieningen, zoals creches en naschoolse opvang
pleitte men ook voor een herziening van het betaalde arbeidsregiem en
een groter aandeel van mannen in de onbetaalde zorg. Deeltijdarbeid,
verkorting van de arbeidsdag tot zes uur, ouderschapsverlof en
verlenging van het zwangerschapsverlof moesten het voor vrouwen
en mannen mogelijk maken om zorg en arbeid to combineren. Het
arbeidsregiem is sindsdien echter dwingender en minder flexibel
geworden. Werkgevers zien vrouwelijke werknemers met 'zorgafhan-
kelijke' kinderen nog steeds of weer als een risicofactor. Het Acade-
misch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit stelt bijvoorbeeld om deze
reden in de lagere regionen van de organisatie nog slechts oudere
vrouwen aan, die 'uit de kinderen zijn'. Wie binnen dergelijke organi-
saties hogerop wil dient de bereidheid to hebben veertig uur of meer
per week to werken.

Met uitzondering van de kinderopvang die de laatste tijd is uitgebreid,
bezuinigden de overheden de laatste jaren op de professionele zorg in
de bejaarden-, gezondheids- en welzijnszorg. En ook scholen kunnen
nauwelijks meer draaien zonder ouderparticipatie, in veel gevallen een
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eufemisme voor het bi jspringen van moeders bi j onder andere het lees-
onderwijs, de bibliotheek, allerhande projecten en schooluitjes.

Van de herverdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen is
in de afgelopen twintig jaar weinig terecht gekomen, alle inspanningen
van het feminisme ten spijt. Vrouwen boden zich in grote getalen op de
arbeidsmarkt aan zonder dat het aandeel van mannen in de zorg noe-
menswaard is gestegen. Niets is dan ook zo weinig vanzelfsprekend
gebleken als de eerlijke verdeling van arbeid en zorg.

De laatste tijd zijn er vanuit het femininisme en vanuit vrouwenstudies
op verschillende manieren kanttekeningen geplaatst bij de gedachte dat
de ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen to bestrijden zouden
zijn door de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. De kritiek
valt in twee soorten uiteen.

Ten eerste is er de notie dat het emancipatiebeleid van de overheid
in toenemende mate dienstbaar gemaakt wordt
aan het sociaal-economisch beleid. Economische
zelfstandigheid wordt vooral bepleit vanwege
de toekomstige vergrijzing en tekorten op de
arbeidsmarkt en vanwege het economisch draag-
vlak van de verzorgingsstaat. Daar waar tekorten
aan arbeidsaanbod bestaan wordt een beroep op
meisjes gedaan. Het meest in het oog springend

Het emancipatiebeleid
van de overheid wordt

dienstbaar geniaakt aan
het soc i aal - econom ische

beleid.

zijn in dit verband de campagnes voor informatica/technische beroe-
pen. Te vrezen valt dat meisjes hun heil elders mogen gaan zoeken als
de tekorten verdwijnen.

De overheid betoont zich bovendien aanzienlijk gretiger waar het het
afdwingen van economische zelfstandigheid van
meisjes betreft, dan wanneer het gaat om het
opleggen van zorgzelfstandigheid aan mannen en
jongens. De kritiek luidt dan ook dat de belan-
gen van vrouwen en meisjes als zelfstandig goed
door de overheid nauwelijks worden erkend en
dat de maatschappelijke betekenis van zorg-
beroepen voor de kwaliteit van het bestaan van
de individuele man of vrouw schromelijk wordt
onderschat. In naam van de gelijke behandeling
van beide seksen wordt een emancipatiebeleid

De overheid is veel
gretiger waar het het

afdwingen van economi-
sche zel fstandigheid van
meisjes betreft, dan in
het opfeggen van zorg

zel fstandigheid aan
mannen en ioneensl

gevoerd dat nadelige effecten heeft voor de zwakste partij.
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De tweede kanttekening is van een andere orde en heeft betrekking op
de beperkingen van het normatieve kader waarbinnen de idealen van
zorgzelfstandigheid en economische zelfstandigheid geformuleerd wer-
den. Beide idealen zijn ontsproten vanuit het idee van de verdelende
rechtvaardigheid, als waren arbeid en zorg goederen die gelijkelijk
over sekse-neutrale burgers verdeeld kunnen worden. Arbeid bleek
echter meer to omvatten dan een middel om brood op de plank to krij-
gen en zorg behelsde meer dan het verstrekken van een warme maaltijd
per dag. Behalve een verdeelbaar goed of een zoveel mogelijk of to
wentelen last, bieden arbeiden en verzorgen verschillende manieren om
zin aan het bestaan to geven en dragen bij aan de kwaliteit van het
bestaan.

Dit beseffende zijn feministen op zoek gegaan naar andere normatieve
kaders om gelijkheid tussen de seksen to bewerken. Het kwantitatief
kader van de verdelende rechtvaardigheid werd verwisseld
kader waarin recht gedaan kan worden aan de
eigen aard en de gewenste kwaliteit van arbeid
en zorg. Zoals het ook bij betaalde arbeid niet
alleen om de hoeveelheid werk maar ook om de
kwaliteit van het werk gaat, dient ook zorg-
arbeid niet alleen als een ballast benaderd to
worden, die waar mogelijk op betaalde en on-
betaalde derden dient to worden afgewenteld.
Meer ruimte voor zorgverantwoordelijkheid in
het huidige arbeids-bestel bevordert de kwaliteit

voor een

Net zo min als(andere)
betaalde arbeid mag

zorgarbeid gezien
worden als ballast.
Het is een positieve
bijdrageaan de

kwaliteit van het bestaan

en de verdeling van zorg als een bron voor identiteit, intimiteit en
waardering.

zelf-

Pleiten deze kritiekpunten nu voor een zorgzame of terughoudende
overheid? Op het gebied van het emancipatiebeleid lijken critici van

Het overheidsoptreden
tegenstrijdig en

incidenteel.

toenemende staatsbemoeienis gelijk to krijgen.
De inspanningen van de overheid ten aanzien
van de herverdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid blijken averechts uit to werken. Vrouwen
zijn meer gaan werken en hebben het recht op
bijstand verloren, zonder dat hun arbeidsmarkt-

vooruitzichten zijn verbeterd en zonder dat mannen zich meer aan
onbetaalde arbeid gelegen hebben laten liggen. (Op deze regel is een
uitzondering: een lager geschoolde, minder kansrijke partner blijkt
goede onderhandelingsmogelijkheden voor herverdeling to bieden.)
Mijns inziens is het overheidsoptreden tegenstrijdig en to incidenteel.
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Voor een evenwichtiger emancipatiebeleid is het noodzakelijk dat de
zorg minder ondergeschikt gemaakt wordt aan betaalde arbeid en dat
de zorg zich emancipeert, to beginnen bij de lagere uitvoerende pro-
fessionele zorg. Gezien vergrijzing van de samenleving en de toene-
mende arbeidsparticipatie zal de zorg zich verder professionaliseren.
Dat betekent geenszins dat de zorgverantwoordelijkheid van de indivi-
duele burger daarmee afneemt. De toename van professionele zorg
brengt toenemende participatie en organisatie van leken met zich mee
om hun belangen veilig to stellen. De mondige burger is steeds kiener
op de kwaliteit van de zorg. De komende generaties laten zich niet
meer zonder slag of stoot opsluiten in bejaardentehuizen. De overheid
zal daarbij niet steeds het initiatief hoeven to nemen.
Denkbaar is dat leden van bejaardenassociaties zorg op maat inhuren.
Vrijwilligerswerk blijkt het best to gedijen als er een raamwerk van
professionele zorg aanwezig is en voor continuiteit zorgt. In tegenstel-
ling tot wat de geluiden in CDA-kringen doen vermoeden is vrijwilli-
gerswerk eerder aanvullend dan alternatief voor professionele hulp. Het
idee dat informele zorg per definitie kwalitatief beter is want persoon-
lijker, meer vanuit het hart etc. dan professionele zorg lijkt mij
onhoudbaar. Geestelijke gezondheidszorg draait voor een deel op de
problemen die door ontoereikende informele zorg is veroorzaakt.
Besparing op goedkope zorgarbeid is voor een deel schijn. Binnen de
zorg zijn verschuivingen zichtbaar van opvoedende, oplappende zorg
naar repressieve zorg. Weliswaar kan een grote afname van aantal
lagere professionele zorgfuncties geconstateerd worden, maar tegelij-
kertijd neemt de roep om openbare ordebewaking toe, varierend van
uitbreiding van de rechtelijke macht tot bewakingspersoneel, politie,
conducteurs, etc. De maatschappelijke uitval die het aanscherpen van
sociale tegenstellingen met zich meebrengt in de vorm van langdurig
werklozen, zieken, drop-outs en randgroepen kan nauwelijks met een
beroep op de verantwoordelijkheid van de individuele burger tot staan
worden gebracht.

Een verantwoordelijke samenleving veronderstelt een grote mate van
gelijkheid tussen burgers, mannen en vrouwen. Daarvan kan alleen
sprake zijn wanneer er een zekere reciprociteit tussen burgers onder-
ling en van een evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de staat
en de burger bestaat. Een belangrijk fundament voor zo'n samenleving
is dan ook de emancipatie van betaalde en onbetaalde zorg.
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Discussie over de betogen met reacties van Brouwer en Vlasveld

"De maatschappij wordt steeds rationeler en efficienter, het economisch
nut staat bovenaan. Vrouwen komen terecht op de arbeidsmarkt en
worden, net als mannen, gedwongen zich aan to passen aan de eisen
van efficiency, mobiliteit en flexibiliteit die daar bestaan", zegt Ina
Brouwer. "Toch zijn ze niet ontlast van verzorgende taken. De taak-
verdeling tussen mannen en vrouwen komt tussen individuen tot stand,
daar heeft de overheid weinig invloed op. En aangezien die taakver-
deling al eeuwen bestaat zal daar niet onmiddellijk verandering in ko-
men. Duidelijk is wel dat het ook mannen moeilijk gemaakt wordt om
korter to werken, als zij thuis meer zorgtaken op zich willen nemen."

De omstandigheden om het systeem to veranderen zijn volgens Brouwer
niet gunstig. Het systeem wordt door mannen
gedomineerd, al zijn ze zelf slachtoffer van
steeds scherper wordende criteria op het gebied
van efficiency. Het zorgsysteem functioneert
nog steeds grotendeels thuis. Zorg moet volgens
haar opgewaardeerd worden en arbeid lager
gewaardeerd. De vraag is hoe organiseren we de

Brouwer

zorg? Brouwer 'begint to ontdekken' dat de door Bervoets voorgestelde
professionalise ring niet zo'n goed idee is.

Mensen moeteneerlijke
nzogelijkheden.krijgen
om to kiezen tussen hun
arbeidstaken en zorg-
taken, bijvoorbeeld hi j
iekte van gezinsleden.

"Wat nodig is is dat er thuis en in het vrijwilli-
gerswerk meer mannen komen en dat de klas-
sieke betaalde kostwinner gaat verdwijnen. Dat
schept ruimte voor vrouwen om economisch
zelfstandig to worden. De rol van de politiek is
het terugdringen van betaalde arbeid. Mensen
moeten betaald ouderschapsverlof en calamitei-
tenverlof krijgen. Dan krijgen mensen eerlijke
mogelijkheden om to kiezen tussen hun arbeids-
taken en zorgtaken. Het moet makkelijker zijn
om korter to werken, ook incidenteel, bijvoor-

beeld bij ziekte van gezinsleden."

Voor Vlasveld is het de vraag of arbeid per definitie een inkomen op-
brengt en zorg niet. "Het is niet de zorg die moet emanciperen, alleen

Mannenzijn slachtoffe
van hun' eigen systeem.
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mensen kunnen dat doen. En dat willen we realiseren ondanks het bio-
logische verschil dat alleen vrouwen kinderen kunnen krijgen. Dat
heeft veel gevolgen voor deze discussie. Vrouwen zijn van nature, maar
misschien zelfs genetisch, geneigd meer thuis to zitten. Het zit in man-
nen verankerd om eropuit to trekken. Als mensen het raar vinden dat
ik dit zeg komt dat misschien omdat ze het werk van een vrouw onder-
waarderen ten opzichte van dat van een man."
"Mensen zouden", zoals Jongma zegt, "meer betrokken moeten zijn bij
elkaar, maar in de praktijk is het altijd weer moeilijk. Ook vrouwen
hebben minder tijd. Misschien moeten we dus zorgarbeid professiona-
liseren en arbeidstijdverkorting toepassen. Laten we de VUT afschaf-
fen en per week minder gaan werken. De weerstand tegen het inkorten
van de werkweek is er altijd geweest. Elke vorm van emancipatie gaat
gepaard met strijd, dat betekent dus: gewoon doorzetten."

Vlasveld

andere concrete maatregelen, zoals de invoering van een basisinkomen
en afschaffing van de loonbelasting op zorgarbeid."

technologische maatschappij kunnen we met
behulp van blik, magnetron en vriezer, in tien
minuten een maaltijd op tafel zetten. Maar wie
dat elke dag doet komt veel tekort en belandt
dus veel eerder in een verzorgingstehuis. Die
zorg zou deels van mannen en vrouwen afge-
nomen moeten worden door kinderen op school
een verantwoorde maaltijd to verstrekken. Dat
gebeurt al in heel veel landen. Nodig zijn ook

In reactie op de uitspraak van Bervoets dat de dagelijkse maaltijdver-
zorging niet alles is, zegt Vlasveld: "het is ook niet niks. In deze

Zorg hee ft to maken met
aandacht in menselijke
relaties. Arbeid is een

van inkomen en van
zingeving.

Jongma benadrukt dat zorg samenhangt met
mensen. "Op het moment dat iemand ontstaat, in
het lichaam van een vrouw, wordt het wezen
met zorg omhuld. Zorg heeft heel veel to maken
met menselijke relaties, met aandacht. Van het
begin van je leven tot het eind." Voor haar is
arbeid enerzijds een bron van inkomen en an-
derzijds een middel om zin to geven aan je
bestaan.

De Bagel gI z.s maaltijd
voorziening isniet apes,

maar:ekerook niet
niks.
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Volgens discussieleider Ornstein staan we aan de
vooravond van een nieuwe recessie. "Bedrijven
gooien er duizend mensen uit en willen de
bedrijfstijd verlengen. Ik vermoed dat de hele
tendens de komende jaren juist niet die kant op
gaat die wij hier allemaal zo vurig wensen."

De leiding van DAF
heeft opgelet of vrouwei
en minderheden bijde

ontslagen niet eerder uit
de boot ouden vallen

voorstellen dat vrouwen zich helemaal laten

Brouwer is het ermee eens dat bedrijven het niet
makkelijker krijgen. Maar ze kan zich niet

Al s een recessie

gebruikt words om
zorgtaken to herverdelen

is dat helemaal Been
negatief effect

Jongma

terugdringen tot hun positie van 30 jaar geleden.
Volgens Jongma heeft de leiding van DAF goed
opgelet of vrouwen en minderheden bij de ont-
slagen niet eerder uit de boot zouden vallen.
"Dat is positief. Bedrijven die in problemen
komen zouden zich eens moeten afvragen of ze
niet beter iedereen wat korter kunnen laten
werken in plaats van een aantal mensen op straat
zetten. Dan zou de zorgtaak herverdeeld worden
en zouden ook partners een kans krijgen op de

arbeidsmarkt. In dat opzicht hoeft een recessie helemaal niet negatief to
werken. Bij een andere vrachtwagenfabrikant, Scania, gebeurt dat."

Bervoets beschouwt het niet als automatisme dat
bij een economische crisis de situatie op de
arbeidsmarkt verslechtert. Het is de vraag hoe
dat ditmaal gaat uitpakken. "Tijdens oorlogen
waren vrouwen hard nodig in de wapenindus-
trie. De reklame toonde toen vrouwen met een
stevig postuur, gehuld in overall. Na de oorlog
veranderde dat weer en werden zij opnieuw
voorgesteld als frele typetjes in kokerrokjes die
zich zorgen maakten over het huishouden en de
opvoeding van hun kinderen. Toen bleek er dus
niets veranderd to zijn, maar dit is een andere
tijd."

weer snel'.

Vlasveld stemt daarmee in: "wat wij een recessie noemen, biedt juist
mogelijkheden om van alles to veranderen. We doen alsof het ons
overkomt, maar het komt gewoon omdat we sterk gericht zijn op
materiele zaken. Als mensen bevrijd worden van de plicht om to arbei-
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werkten vrouwen in de

wapenindustrie. De
reclame toonde vrouwen
met een stevigpostuur.

gehuld in overall. Na de
oorlog veranderde dat

Jongma
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We doen>al;W een
recessie ons overkomt,

omdat we zo stork
gericht zi jn op
materele taken.

Vlasveld

dat de mensen

den hebben ze minder geld om uit to geven. Dat
schept de noodzaak om eens na to denken wat je
eigenlijk echt nodig hebt. We hebben het in
Nederland geweldig goed, ook al wordt er veel
geklaagd. Het kan geen kwaad dat er minder
onnodige produkten gemaakt worden, het milieu
en de mensheid varen er wel bij."

Vraag is wel hoe mensen tijd maken om onbe-
taalde zorg to verrichten. Het valt Bervoets op

die het meest actief zijn binnen
de betaalde zorg, ook veel vrijwillige taken
verrrichten. Jongma: "toen ik betaald werk had,
zelfs met onregelmatige pieken, liep mijn huis-
houden veel efficienter. Dan is het opvallend dat
je juist op dat moment gaatjes ziet om er nog
een bestuurslidmaatschap bi j to doen. Mensen
die al gewend zijn iets to regelen doen sneller
iets voor een bestuur of een andere onbetaalde
klus."

Laten we ophouden alle
:individuele'»>menseli jke
°elaties onder to brengen

i s sn t aat s vstemell.

staatssystemen."

Toen ikbetaald werk
deed liep mijn
huishouden veel

of ficienter. Juist dan z e
aatjes om er nog lets

bij to doen.
je

Jongma

Voor Brouwer kan kwalitatief goede kinder-
opvang zowel bij de ouders als professioneel
gerealiseerd worden. "Maar er is wel keuze-
vrijheid nodig. Dat kan betekenen dat mensen
gedwongen worden om to gaan werken als er
kinderopvang is. Bi jstandsmoeders zouden clan
moeten solliciteren, ook als ze voor hun kind
willen zorgen. Laten we ophouden alle indivi-
duele menselijke relaties onder to brengen in

Volgens Bervoets zijn de meeste zorginstellingen door particulieren
opgericht, bijvoorbeeld ouders die participeren in een crechebestuur.
"Het gaat niet om een scheiding tussen arbeid en zorg, maar een schei-
ding die daar dwars op staat, tussen betaald en onbetaald. Emancipa-
tiebeleid heeft zich vaak alleen maar beziggehouden met wat mensen in
betaalde zorg doen, vooral mannen. Ik denk dat het heel realistisch is
om traditionele vrouwenberoepen beter to waarderen en daar meer
doorstromingskansen to bieden. Dat zou een stimulans zijn voor de her-
verdeling van onbetaalde zorg. Ook als je parttime werkt blijft er nog
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veel to zorgen over. De lagere scholen gaan uit
om half drie, maar de meeste werkdagen duren
tot vijf uur. Dan is er dus iets to regelen, al gaat
het alleen maar nog om zorg voor kinderen."

De lagere scholen gaan
ongeveer om drie uur uit
>;maar de meeste werk-
dagen duren tot vijfuu

zouden kiezen. Dat zou het aanzien van het beroep
opvijzelen, zoals dat met verpleegkundigen al is gebeurd.
mannen dietist werden, zouden ook adviezen van vrij
dietisten ongetwijfeld vergoed worden."

Vlasveld heeft als dietiste een typisch vrouwen-
beroep. Ze heeft een scriptie geschreven over
vrouwenstudies en kwam tot de conclusie dat het
gunstig was als mannen meer vrouwenberoepen

behoorlijk
"Als meer
gevestigde

Jongma ziet veel mannen die met andere ogen naar arbeid beginnen to
ki jken. Als ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ze een echtpaar
getrouwd waarvan de man een creche was begonnen.

Afensen moeten zich
bewi jzen tussen hun

25e en hun 40e. Het is
een enorme druk voor

mannen; en voor vrouwen
die het willen,

om dan hun slag op de
arbeidsrnarkt to slaau.

Jongma

vragen of korter werken is toegestaan."

"Ook vrouwen maken steeds vaker bewuste
keuzes om hun leven in to richten. Ieder mens
heeft die verantwoordelijkheid. En er zijn steeds
meer mannen die het heerlijk vinden om voor
kinderen to zorgen. Helaas moeten mensen zich
bewijzen tussen hun 25e en hun 40e, het is een
enorme druk voor mannen, en voor vrouwen die
het willen, om dan hun slag op de arbeidsmarkt
to slaan. Als die druk zou verdwijnen zou het
allemaal veel makkelijker gaan." Vlasveld
signaleert dat ook "Waarom mogen mensen niet
drie dagen per week werken en tot hun 65e
carriere maken? Probleem is vaak dat ze niet

willen werken omdat ze niet willen dat hun inkomen omlaag
gaat. Zolang dus de partner geen baan vindt zullen ze dus ook niet
korter

Brouwer heeft daar een oplossing voor. "Mensen
die meer dan 32 uur werken hebben meer kans
in de WAO terecht to komen. Laat hen dus meer
premie betalen. Helaas wordt dat voorstel door
de vakbeweging afgewezen. En de politiek roept
steeds dat er een recessie in aantocht is, dat we
nu in het open Europa leven waar nu eenmaal
hard gewerkt moet worden."

Mensen die meer dan 32
uur werken hebben meer'
kans in e WAO tereeht

to komen,
Laathen dus meer

premie betalen.
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Vlasveld meldt dat Jeanne de Bruijn in Opzij onlangs een Nationaal
Zorgplan heeft gelanceerd. "Dat plan hoeft helemaal niet zo ingrijpend
to zijn als wel eens gedacht wordt. Het gaat om afschaffing van de
VUT en het besteden van dat geld voor arbeidstijdverkorting. En het
gaat over het verlagen van loonbelasting voor zorgarbeid. Ik begrijp
niet wat Europa daar tegen zou kunnen hebben."

Hi j het verstrekken van
uitkeringen moeten
zieken en gezonden
niet over een kam
geschoren worden.

Brouwer vraagt wat Vlasveld vindt van de uit-
keringen. "Die zijn in sommige gevallen wel eens
wat hoog. Mensen die echt niet kunnen werken
verarmen. Voor wie dat wel kan is het verschil
tussen loon en uitkering vaak to klein om
werkelijk to gaan solliciteren. In dat opzicht
lopen we zeker uit de pas met Europese landen.
Volgens mij moeten zieken en gezonden niet
over een kam geschoren worden."

Een vraag of vrouwen niet vaak hun man tot grote ambities aanzetten.
Nancy Reagan wordt genoemd. Bervoets: "Daaruit blijkt weer hoe ge-
zond het is om vrouwen toe to laten op de betaalde arbeidsmarkt. Dan
kunnen ze hun eigen ambities verwezenlijken en hoeven ze dat niet
meer via hun man to doen. Dat is voor die mannen alleen maar prettig."
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Conclusies

Voor het bereiken van een zorgsysteem dat rechtvaardig verdeeld, be-
taalbaar en effectief is, heeft de overheid een centrale verantwoorde-
lijkheid. Voorwaarden daartoe moeten geschapen worden, in de eerste
plaats door middel van een duidelijke visie op de maatschappelijk
minimaal aanvaardbare leefomstandigheden van burgers en de wijze
waarop deze to realiseren zijn. Uitgangspunten zijn daarbij onder meer:

- de eigen verantwoordelijkheid van de burger om to kiezen welke
zorg wordt verlangd;

- de mogelijkheid die keuze to effectueren door middel van zorg
die kwalitatief en kwantitatief op de behoefte is afgestemd;

- de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen;
- de gelijkwaardigheid van verzorger en verzorgde.

Sprekers waren het erover eens dat het belang van zorg voor het wel-
zijn en de continuiteit van de samenleving, schromelijk wordt onder-
schat. De vanzelfsprekendheid dat die rol door vrouwen wordt vervuld
mag vandaag de dag nog zo harstochtelijk worden aangevochten, ver-
anderingen gaan langzaam. Mannen zijn thuis niet alert. Bedrijfsdirec-
ties menen belangrijker dingen aan hun hoofd to hebben. Politici blij-
ven zoeken naar beleidsvoornemens die als compromis aanvaardbaar
zijn, maar ook helaas volstrekt ondoelmatig, ontoereikend en niet zel-
den ondoordacht.

Met verbluffende scherpte beschreef Jongma een aantal maatschappe-
lijke verschijnselen. Haar oplossingen zijn radicaal en getuigen van een
moedige strijd, met open vizier, tegen de cultuur van arrogante manne-
tjes(makers) bij het CDA.

Boeiend is voorts dat Jongma individualisering betitelt als "eerder een
redding dan een bedreiging van het gezin". Volgens haar is het voor een
stabiele relatie en een gunstig opvoedingsklimaat nodig dat beide part-
ners vanuit de bijbelse opdracht als mens een bestemming zoeken en
dienstbaar zijn. Als voorwaarde daarvoor noemt zij: het vertalen van de
fundamentele gelijkwaardigheid van man en vrouw naar een evenredi-
ge verdeling van macht in de samenleving.

Bervoets wijst erop dat traditioneel door vrouwen verrichte vormen
van zorg betaalbaar blijven omdat zij gericht zijn op economische en
sociale zelfstandigheid. Voorts constateert zij dat het emancipatiebeleid
sterk onderhevig is, geweest aan sociaal-economische grenzen. Veelzeg-
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gend is ook dat er meer eisen worden gesteld aan vrouwen en meisjes
dan aan mannen en jongens.

Tot de maatregelen die nodig zijn voor een effectief beheer van de in
de samenleving aanwezige zorgpotentie, behoren:
- het scheppen van essentiele voorzieningen voor kinderen, ouder-

en of gehandicapten;
- het scheppen van een zorginfrasructuur in woonvormen en

mobiliteit;
- het afschaffen van de loonbelasting op zorgarbeid;
- het betrekken van verrichte zorgarbeid bij het arbeidsverleden;
- het heffen van een hogere WAO-premie voor werknemers die

meer dan 32 uur per week werken, gepaard gaand met afschaf-
fing van de VUT;

- het verstrekken van een volwaardige maaltijd aan kinderen op
school;

- het invoeren van flexibele werktijden, die in principe (kunnen)
samenhangen met schooltijden, maar ook met ziekte van
kinderen;

- invoering van een basisinkomen;
- het afhankelijk stellen van een uitkering van de positie op de

arbeidsmarkt: een bijstandsmoeder heeft meer nodig dan een
doorsnee werkzoekende.

Meer algemene aandachtspunten zijn:
- hoelang houden wij de eenzijdige gerichtheid op materiele ver-

worvenheden vol?
- heeft de mensheid de crisis als bezinningsinstrument reeds vol-

doende ontdekt?
- vrouwen gezocht voor mannenwerk, maar waarom niet omge-

keerd?
- waarom zouden mannen geen belang hebben bij een eerlijker

verdeling van macht, zorg en arbeid?
- waarom is het noodzakelijk v66r je 45e een carriere op to

bouwen en wie bepaalt dat?
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15 maart 1993

Individualisering
Mimesis en moralisme

Kweekt de toenemende individualisering een gemeenschap van asociale
burgers, die, opgesloten in eigen leefstijlen, alleen nog maar op de been
to brengen zijn voor materiele genoegens?
Worden de ooit zo trots gehanteerde noties van burgerschap, intermen-
selijke solidariteit en politiek engagement versleten begrippen?

Sprekers: Harry Kunneman (hoogleraar praktische humanistiek
aan de Universiteit Utrecht)
K. Groenveld (directeur van de Teldersstichting, het
wetenschappelijk bureau van de VVD)

Referenten: Mieke Vogels (fractievoorzitter van Agalev [de Vlaamse
groene partij] in het Belgisch parlement)
Roel van Duijn (oud-partijleider van De Groenen en
fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad van
die partij)
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Harry Kunneman

Stellingen

1. De discussies over individualiseringsprocessen winnen aan helder-
heid wanneer men zich realiseert dat er sprake is van een heel
scala van individualiseringsvormen. In dat scala kunnen twee
polen onderscheiden worden: enerzijds strategische vormen van
individualisering die in het teken staan van consumptie, carriere
en concurrentie om schaarse hulpbronnen; anderzijds communica-
tie-vormen van individualisering die in het teken staan van ruimte
voor het vormgeven aan de eigen identiteit in het kader van ge-
lijkwaardige relaties.

2. Hoewel deze twee vormen van individualisering inhoudelijk ge-
zien haaks op elkaar staan, zijn ze in de praktijk vaak nauw met
elkaar verbonden: ruimte voor communicatieve individualisering,
bijvoorbeeld in het kader van minder ongelijke verhoudingen
tussen vrouwen en mannen, lijkt veroverd to moeten worden via
concurrentie op de opleidings- en arbeidsmarkt, hetgeen echter de
speelruimte voor communicatie van de betrokkenen aanmerkelijk
vermindert.

3. Postmoderne individualiteit betekent vooral ook het vinden van een
eigen balans tussen strategische en communicatieve individualiteit.
Daarbij horen ook andere consumptiepatronen en prestige- toeken-
ningen.

Individualisering als antwoord op de theemutsencultuur

"Onder het begrip individualisering gaat een veelheid van
maatschappelijke processen en ontwikkelingen
schuil. Vandaar de grote spraakverwarring over
dat begrip. Maar dat heeft ook to maken met het
feit dat individualise ring echt gebeurt. Het is
iets dat ons allemaal aangaat, het speelt overal in
onze cultuur een rol. Ik probeer dat to verhel-
deren door twee polen aan to brengen in indivi-
dualiseringsprocessen.

verschillende

Onder het begrip
individualisering gaan
veel maatschappelijke
processes en ontwik-

kelingen schuil.
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De ene vorm van individualisering is utilitair, strategisch gericht. Daar
worden zichtbaar de alom bekende en bekreunde verschijnselen als
oprukkend consumentisme, calculerend burgerschap, carrierisme enzo-
voort. In deze vormen van individualiteit staan de eigen belangen en
behoeften van het individu centraal, die worden doorgezet in concur-
rentie met anderen. Daarbij kan het gaan om aandacht, geld, macht,
vrije tijd of zorg.

In het midden van het scala staat sociale en culturele individualisering,
alle processen waarin hedendaagse individuen verschillen van degenen
die dertig jaar geleden leefden. Zoals: de verminderde betekenis van
het kerngezin, het ontstaan van eenpersoonshuishoudens, individuali-
sering van uitkeringen. Het individu wordt referentiepunt van steeds
meer sociale arrangementen, in plaats van groepen als gezin en kerk.
Daarmee gaat gepaard een culturele individualisering die betekent dat
het individu het laatste toetsingsinstrument wordt voor de geldigheid
van culturele kaders. Onze cultuur verliest universeel geldige kaders
waardoor het opleggen van gedrag aan individuen (bijvoorbeeld door
de overheid) steeds minder effect sorteert.

Aan de andere pool van het scala vinden we communicatieve ofwel
ethische vormen van individualisering. Daar gaat het om een heel
andere logica, namelijk ruimte voor de eigenheid van individuen op
grond van de kwaliteit van de relaties waarin ze verkeren. Daar is dus
een omslag in de logica van de omgang, het gaat niet meer om concur-
rentie, maar om ruimte voor je eigen vermogens en behoeften op basis
van de wederzijdse erkenning. Mijn these is dat we in een tijd leven
waarin individualisering zich langs die twee polen tegelijk ontwikkeld.
We hebben dus to maken met verhevigde vormen van strategische indi-
vidualiteit en tegelijk met een verhevigde vorm van culturele individu-
alisering en een groeiend maatschappelijk belang van communicatieve
vormen van individualiteit.

Ik zal om dat nader uit to werken heel kort twee achtergronden van die
processen aanstippen. De eerste wil ik noemen: het einde van de thee-
mutsencultuur die ontstond in het verzuilde Nederland van de jaren
zestig. De behoefteninterpretaties, identiteitsmodellen en culturele
horizon van het individu werden grotendeels bepaald door eigen
levensbeschouwing en geloof. Ook de sociale verbanden waarin iemand
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verkeerde bevestigden voortdurend die theemuts. Het grote voordeel

Een theemuts is warm,
maarbinnen- en buiten-

wereld warden kunst-
matig gescheiden.

van die theemuts was natuurlijk dat het heel
warm is, gezellig en voorspelbaar. Je hoeft ook
zelf niet to denken, je theemuts heeft immers
alle antwoorden klaar. Tegelijk is het natuurlijk
afgesloten, een vorm van gefilterde werkelijk-
heidsbenadering. Bovendien wordt de binnen-
en buitenwereld kunstmatig gescheiden, tussen

de binnengroep - de goeien, wullie - en de buitengroep - de slechten,
zullie.

Wat we in de jaren zestig en zeventig hebben meegemaakt en wat nu
steeds verder radicaliseert is de afbraak van die theemutsencultuur.
De theemuts kan zich alleen nog maar als sub-
cultuur handhaven, door zeer ingewikkelde en
intensieve manoeuvres. In plaats daarvan zien we
in het denken van de vrouwenbeweging, in de
postmoderne filosofie, bi j sommige politieke
partijen een nadrukkelijker pleiten voor com-

van
Er is sprake

een democratiseringi
van de cultuur.

municatieve individualiteit. Voor het individu als laatste referentiepunt
in het ervaren van en het oordelen over de werkelijkheid. Er is dus
sprake van een democratisering van de cultuur, niet langer gelden van
tevoren opgestelde werkelijkheidsopvattingen die buiten het individu
tot stand komen. De eigen verwerking van het individu, het zelf vast-
stellen van geldigheidsafspraken is de culturele norm geworden.

In een theemuts
kan je niet verdwalen,

de

Tegelijk betekent dat verlies aan houvast. In een
theemuts kun je niet verdwalen, maar in de
geindividualiseerde cultuur kan dat heel makke-
lijk. Daar zijn geen referentiepunten die vast-
liggen, je moet ze zelf vinden. Dat verwijst naar

tweede achtergrond van individualiserings-
processen. De ruimte die cultureel ter beschik-
king is gekomen door het afbrokkelen van de
theemutsencultuur is in hoge mate bezet door
de nieuwe dominantie van economische en
bureaucratische krachtenvelden. Mijn leer-
meester Habermas spreekt hier over de mone-
tarisering en de bureaucratisering van de leef-

Een g root deel
one vri jgekomen

leefruimte is opgevuld
door bureaucratische eri
economische krachten.

wereld. Ik hoef dat niet toe to lichten, we zien dagelijks op 'Goede
Tijden Slechte Tijden' hoe dat gaat.
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De nieuwe dominantie van economische krachtenvelden en staats-
bureauratie leidt op het eerste gezicht tot een geweldige toename van
strategische individualise ring. Aan de oppervlakte onstaat consumen-
tisme, carrierisme, het ontwerpen van levenspaden en culturele fanta-
sieen waarin de eigen behoeften van individuen in concurrentie staan
met die van anderen.

Tendenzen die zich tegelijkertijd afspelen zijn dus:
het einde van de theemutsencultuur en de democratisering van de
cultuur. De Grote Verhalen die algemeen geloofd werden zijn
voorbij;
communicatieve individualiteit als referentiepunt;
een deel van de vrijgekomen ruimte wordt opgevuld door consu-
mentisme en bureaucratie.

Een politieke stelling
name dieniet de diverse

individualiserings-
processes onderkent, is

onhoudbaar.

De huidige cultureel maatschappelijke situatie
wordt bepaald door de interferentie van strate-
gische en communicatieve krachtenvelden. Dat
fascineert mij in hoge mate. De realiteit wordt
bepaald door dit spel van op elkaar inwerkende
krachten. Elke diagnose van de situatie of poli-
tieke stellingname die uitsluitend maar een van
de twee polen onderkent is daardoor onrealis-

tisch en op den duur onhoudbaar.

Deze interferentie leidt tot toename van postmoderne individualiteit.
Deze bestaat uit drie componenten:
- de afwezigheid of ondermijning van boven-individuele referen-

tiekaders en alomvattende eenheidsutopieen, zowel wat betreft
levensbeschouwing als politiek als wetenschap. De politiek is nog
steeds verantwoordelijk voor de conceptualisering van maat-
schappelijke problemen. Maar wat ervan werd verwacht, het
vermogen om een betere toekomst voor allen to realiseren, is
verloren gegaan. Zelfs de wetenschap is niet meer boven elke
twijfel verheven;
individuen worden in toenemende mate tot planbureau van het
eigen leven. De individuele ervaring, het eigen oordeel, wordt in
westerse maatschappijen in toenemende mate het laatste en zelfs
het enige referentiepunt om de geldigheid van normen en waar-
den of to lezen. Het individu kan daarbij niet meer als centrum
of eenheid gedacht worden. Dit heet de crisis van het subject,
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dat niet langer een verlengstuk is van een boven-individueel
eenheidsproject. Maar het is evenmin een autonoom contro-
lerende instantie. Dat is ook kenmerkend voor de echte
planbureaus heden ten dage: de planning loopt voortdurend mis.

Het individu is dus als Zelf een kracht in een geheel van krach-
ten, als laatste referentiepunt, maar zonder de mogelijkheid to
controleren of zelfs maar to overzien. Dat
is niet alleen een kwestie van onmacht,
maar vooral van de onwenselijkheid om
communicatieve processen volledig to
beheersen. Communiceren is in dat op-
zicht iets heel anders dan winst maken,
het resultaat valt nooit to berekenen.
Sturen geeft geen soelaas. Bijvoorbeeld bij

$ij communiceren is
resultaat nooit to

bereker en, dus is een
strategische verhouding
tot anderen onmogelijk.

de behoefte aan zingeving, aan zorg of herkenning als persoon
door anderen. Dan leidt een strategische verhouding tot anderen
nergens toe.

Daar ligt volgens mij de kern van de crisis waarin de moderne,
en niet alleen de linkse, politiek zich bevindt: communicatieve
processen zijn niet strategisch planbaar.
Kortom het individu is de laatste oordelende instantie geworden,
niet als centrum, maar wel als veld van interferenties. Daartoe
verhoudt het zich wel, maar het controleert het niet, met name
als het gaat om communicatieve of existentiele vragen en be-
hoeften.

In deze situatie bestaat de noodzaak tot en tegelijk de ruimte
voor een individuele bestaansethiek in relatie tot je eigen
lichaam, je partner, je ouders, je vrienden, je cultuur en de sa-
menleving als geheel. Mensen dienen niet alleen het planbureau
van het eigen leven to zijn, maar tevens de eigen huisethicus. We
worden met vragen en problemen geconfronteerd waarvoor een
strategische, calculerende benadering niet toepasbaar is.

Wat betekent dit nu voor de politiek en voor het milieu? Wanneer dit
alles in de verte klopt moet de interferentie serieus genomen worden.
Dat betekent afstand doen van moraliserende betogen over consumptie
en andere vormen van strategische individualiteit. Een moraliserend
betoog kon alleen in de tijd van De Grote Verhalen en miskent de he-
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dendaagse bestaansethieken van mensen. De
ecologische grenzen, de dreigende ondergang en
de noodzaak van een bewustzijnsverandering
mag nog zo reeel zijn, het vindt geen gehoor
omdat er een bovenindividueel krachtenveld
wordt gepropageerd waaraan men zich zou
moeten onderwerpen. Daar hebben mensen geen
boodschap meer aan.

Een moraliserend betoog
het milieu' mag riog.

o reeel zijn, mensen
hebben er been

boodschap meer aan

Bovendien gaat een dergelijke totaliserende en moraliserende ideologie
voorbij aan de emotionele betekenis van strategisch gedrag. In dat ka-

Ook strategischgedrag
heeft een emotionele
betekenis, om het to

regulerenzal de politiek
diepe instincterimoeten

aanboren.

delen om fantasieen

der verwijs ik naar de Britse feministe Brennan,
die zegt dat wij zouden moeten begrijpen in
hoeverre de structuur van met name consump-
tiegoederen een diepe emotionele laag in de
mens raakt. Die produkten hebben de eigen-
schappen van onmiddellijke beschikbaarheid en
totale controle. Het probleem van onze tijd is
volgens Brennan dat de mens voor bet eerst in de
geschiedenis beschikt over de materiele mid-
over beschikbaarheid en controle materieel via

consumptie to realiseren. De politiek zal, om dat gedrag to reguleren,
motieven moeten vinden die een nog dieper instinct van de mens raken.

Consumptie is dus een belangrijk medium van individualisering, en
komt daarmee tegemoet aan de behoefte om een eigen levensstijl to
profileren. Als daaraan wordt getrokken zullen mensen zich er alleen
maar steeds verder aan vastklampen. Als de overheid met strategische
middelen probeert mensen op andere gedachten to brengen zal dit op
weerstand en ongeloof stuiten. Het wordt ervaren als bet afpakken van
verworvenheden. Dat wil zeggen dat een verschuiving op langere ter-
mijn alleen kans van slagen heeft als bet in onze cultuur mogelijk
wordt om vormen van behoeftenbevrediging aan to bieden die dieper
aangrijpen dan bet consumentisme via bet ontwikkelen van individuele
bestaansethieken. Die leerprocessen zijn helaas, en tegelijk gelukkig,
niet of nauwelijks individueel stuurbaar."
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K. Groenveld

Stellingen

1. Onder individualisering moet worden verstaan een maatschappe-
lijke trend, waarbij de burger zijn positie in de samenleving kiest
op basis van zijn eigen individuele voorkeuren en zich bij die
keuze niet gebonden acht door een keurslijf van bestaande tradi-
tionele collectieve verbanden.

2. Gezien bovenstaande definitie is er geen reden individualisering in
verband to brengen met:
- toenemend egolsme;
- toenemende eenzaamheid;
- consumentisme;
- een verminderd beset van verantwoordelijkheid.

3. Er is dan ook geen reden de positieve waardering van individuali-
sering to nuanceren.

Individualisering betekent keuzevrijheid

"Ik denk dat het voorgaande betoog illustreert
dat discussies over individualisering moeizaam
verlopen vanwege het gebrek aan heldere defi-
nities. We weten eigenlijk vaak niet goed waar
we het over hebben. Je zou kunnen zeggen dat
individualisering een soort containerbegrip is,
het is een grote bak waar we van alles ingooien
wat we in de samenleving waarnemen.

Als twee strijdigheden
worden opgeteld is nul
et resultant, meen ik als
eenvoudig econoom.

Individualisering als
begri p is een soort grote
bak, waar we van alles
ingooien wat we in de

samenleving waarnemen.

Kunneman introduceert twee opvattingen over
individualisering die haaks op elkaar staan, maar
toch niet helemaal. De interferentie die daaruit
voortkomt tellen we op bij een stukje post-
moderniteit en dan weten we nog niets. Als twee
strijdigheden worden opgeteld is nul het resul-
taat, meen ik als eenvoudig econoom.
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Mijn definitie is aldus: individualisering is een
maatschappelijke trend, die wordt gekenmerkt
door keuzevrijheid. Het individu is van ultieme
waarde, zoals Kunneman ook constateerde.
Daarom moet het individu worden vrijgelaten
bij het maken van keuzes, zolang we er althans
vanuit gaan dat het individu degene is die het
beste kan nagaan onder welke omstandigheden

Het individu is
van ultieme waardeen.

moet dus warden
vri jgelatenhi j het
maker van keuzes.

hij of zij zich maximaal kan ontplooien. Verheugend is daarom dat de
keuzevrijheid groeit. Keuzes worden bepaald door individuele factoren
en niet langer door traditionele collectieve verbanden. Het individu is
autonoom.

Iemand die opgroeit in een katholiek gezin is niet noodzakelijkerwijs
de rest van zijn leven katholiek. Van niemand die opgroeit in deze sa-
menleving ligt het plan en de maatschappelijke positie van tevoren
vast. Een democratisch onderwijs schept ruimte voor individuele keu-
zes. Het individu heeft zich bevrijd van maatschappelijke rolpatronen,
zoals bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw uitwijst. Ook ten aan-
zien van het stemgedrag, het politieke handelen van individuen, kun je
zeggen dat individuele voorkeuren, eigen oordelen een grotere rol spe-
len dan sociale afkomst, klasse of kerkgenootschap. De liberalen be-
schouwen deze ontwikkeling als een vergroting van de openheid in de
samenleving die positief gewaardeerd moet worden.

Heden ten dage hoor je dat er bij individualisering negatieve kant-
tekeningen worden geplaatst. Ik zal die bezwaren hierbij trachten to

Vroeger tiverd
belrokkenheid bepaald

door traditie,
tegen woord ig door

vrije keu,: es.

weerleggen. Individualisering zou leiden tot
egocentrisme, het individu raakt gericht op
zichzelf en verliest de omgeving uit het oog.
Daar ben ik het niet mee eens, betrokkenheid op
groepen of zaken wordt in een geindividuali-
seerde samenleving bepaald door vrije keuzes.
Vroeger werd die betrokkenheid bepaald door
traditie. Een vrijwillige solidariteit werkt altijd

beter en is duurzamer dan de afgedwongen versie die kenmerkend is
voor de traditionele samenleving en de verzorgingsstaat. Allerlei over-
heidsregelingen trachten het individu to dwingen tot een solidariteit
waartoe deze niet altijd vrijwillig bereid is. Dat is to zien aan de wijze
waarop belastingbiljetten worden ingevuld: soms nonchalant, maar toch
ook weer uitermate berekenend.
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Het tweede bezwaar dat wordt genoemd tegen individualisering is de
desinteresse in de publie-ke zaak. Men zou zich niet langer betrokken
weten bij taken van algemeen belang, wat dat ook moge zijn. Onder-
zoekers van de Weten-schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en
van de LU in Wageningen hebben in het blad Het Gezin uitgelegd dat
die desinteresse er helemaal niet is. Mensen kiezen verbanden en rela-
ties in het belang van de publieke zaak, al gebeurt dat niet volgens
geeigende en traditionele patronen. De betrokkenheid van het individu
bij de samenleving wordt bijvoorbeeld uitgedrukt door lid to zijn van
een mensenrechtenorga-nisatie.

Ook een veelgehoord bezwaar is consumentisme en materialisme. Con-
sumenten willen meer consumeren en beschouwen dat als hun hoogste
doel. Ik heb dat nooit begrepen. Het feit dat men meer stereotorens en
CD's koopt komt voort uit een gestegen welvaart en niet uit een of
andere vorm van individualisering. Integendeel, de gestegen welvaart
stelt mensen in staat to genieten van produkten, waaronder belangrijke

De aankoop van
stereotorens en CD's
komt riiet voort uit

individualisering; maar
,it de gestegen welvaart.

uitingen van cultuur. Wat is er trouwens
verkeerd aan consumentisme? Genieten van een
pianoconcert, is dat verkeerd? Bi j de consument
is sprake van een hierarchie in behoeften, lagere
behoeften hebben iets to maken met eten en
wonen. Het bevredigen van hogere behoeften
leidt tot zelfverwerkelij king. Het is beter dat
men zich richt tot hogere behoeften, maar dat

doet de consument wel degelijk. Het zou verkeerd zijn als de politiek
een onderscheid gaat maken door een paternalistische tweedeling tussen
lagere en hogere behoeften.

Een ander bezwaar is het calculerend gedrag, zoals het oneigenlijk
gebruik van collectieve voorzieningen. Ik denk dat calculerend gedrag
to maken heeft met een to specifieke regelgeving. Omdat we proberen
maximaal rechtvaardig to zijn proberen we de voorzieningen to diffe-
rentieren afhankelijk van de leefsituatie van het individu. Als de hoog-
te van de uitkeringen afhankelijk is van de leefsituatie, begrijpt u dat
het calculerend individu die leefsituatie zo voorstelt dat hij een maxi-
male uitkering krijgt. Dat is puur het gevolg van een to rechtvaardige
opstelling van de overheid.

Dan is er ook het bezwaar van het teloor gaan van waarden en normen.
Ik denk dat de individualisering inderdaad het verlies van waarden en
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normen teweeg heeft gebracht, namelijk de waarden en normen die
mensen niet echt zien zitten. Als een individu een grotere vrijheid
heeft zal hij de waarden en normen die niet voldoen of niet meer vol-
doen overboord zetten. Waarden en normen behoren zich to ontwik-
kelen in een continu spontaan proces. Ik denk dat het individu daar
zeggenschap over moet hebben.

Ten slotte: individualisering, en het daaruit
voortkomende consumentisme, zouden slecht
zijn voor het milieu. Mensen zijn niet gericht op
het handhaven van een duurzame aarde. Ik denk
dat allerlei enquetes over wat mensen belangrijk
vinden dat weerspreken. Ik denk dat het ook
wordt weersproken door de ondernemers die
Groene Persil, scharreleieren en katalysatoren
voor auto's op de markt brengen. Het milieu-

De verkoop van Groene
Persil, scharreleierenen,

katalysatoren voor

auto's, bewijst dat
individualisering niet

slecht is voor het milieu.

bewustzijn van mensen valt best mee en de tendens tot individualise-
ring is lang niet zo alarmerend als soms wordt gedacht. Bovendien heeft
deze weinig to maken met het milieu."
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Discussie over de betogen met reacties van Vogels en Van Duijn

"Het individualiseringsproces heeft op immaterieel gebied een bevrij-
dend effect gehad. Beklemmende rituelen van bevoogdende zuilen,
zoals de verplichte kerkgang op zondag, zijn verdwenen en hebben

We hebben het kind
met het badwater

weggegooid, of de

plaats gemaakt voor zelfverwerkelij king. Maar
dat heeft ook tot gevolg dat mensen minder
contact hebben met elkaar, ze informeren elkaar
niet meer, zoals dat wel gebruikelijk was. Als ze
geen vragen of onzekerheden meer bij elkaar
kunnen toetsen, wordt al wat nieuw en vreemd
is een bedreiging." Dat ziet Mieke Vogels als
belangrijkste symptoom van het individua-
liseringsproces. Dat proces is volgens haar "de

theepot met de theemuts

bevrijding voorbij. We hebben het kind met het badwater weggegooid
of, in dit geval, de theepot met de theemuts."

Vogels

die

vroeger zo neerkeken op hun volksdans en fanfare, dwepen nu met
muziek, volksdans en klederdracht van 'vreemden'.

erlies van identiteit.

de buurt wonen voelen zich niet aangesproken. De welzijnswerkers

Door verlies van identiteit orienteren mensen
steeds meer op het 'eigen volk', dat is inmiddels
een beladen term geworden. Nationalisme en
fanatieke godsdienstbeleving zijn er volgens
haar mede het gevolg van. Pogingen tot culturele
verbroedering tussen etnische groepen, b.v.
tijdens een buurtfeest, kunnen daardoor misluk-
ken. Voor migranten van de eerste generatie is
de drempel van dergelijke festiviteiten to hoog.
Maar ook de autochtone ouderen met wie zij in

Bovendien is consumptie bruikbaar om je of to zetten tegen anderen.

Jezelf positioneren
door consumptiegedrag
s het credo van de jaren

negentig geworden.

Zondagen worden nu gebruikt om pretparken to
bezoeken of meubels to kopen en daarmee om de
snelweg to bevolken in lange, langzaam voort-
schuivende rijen. Individualisering geldt als
strategie om zich to positioneren in relaties
als werkgever-werknemer en koper-verkoper.
Jezelf onderscheiden van anderen door con-
sumptiegedrag is volgens Vogels het credo van
de jaren negentig geworden. Dat lukt echter niet

zich volgens Vogels

Nationalisme en
fanatieke godsdienst-

belevingijn het gevolg

zomaar door jezelf tot planbureau van het eigen leven to verklaren.
Alleen wie- de materiele mogelijkheden heeft is daartoe in staat.
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Het individualiseringsproces gaat volgens Vogels nog steeds door, In
tegenstelling tot wat Kunneman denkt; het richt zich voornamelijk op
de consumptie. Individuele genoegens blijken
zeer winstgevend to zijn, zoals uit eten gaan
en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Maar
zorgtaken als kinderopvang en ouderenzorg wor-
den doorgeschoven naar de overheid. Die moet
echter snijden in de uitgaven en kan dus niet
dezelfde hoeveelheid zorg als vroeger bieden.
Bovendien is er een kwalitatief probleem met de
collectieve zorg. De maaltijddienst brengt wel de
warme gerechten, maar niet de warmte van het
sociale contact".

De maaltijddienst
brengt wel de warne
gerechten, maar nief

de warmte wart het
sociale contact.

Volgens Roel van Duijn is individualisering een proces dat leidt tot een
onafhankelijk bewustzijn. "Dat mensen eigen waarden en normen stel-

Duijn

len, levenskunst ontwikkelen, is positief. Maar
het mag niet ten koste gaan van een collectief
bewustzijn, een verantwoordelijkheid ten op-
zichte van de wereld. Individuele luxe kan
funest zijn voor het milieu en toch is collectieve
dwang veelal onderhevig aan de neiging tot con-
sumptie. Je telt niet mee zonder auto of, als je
jong bent, niet zonder een bepaald type Nikes.
Individualisering gaat gelijk op met massificatie,
hoe paradoxaal dat ook mag klinken. Het zoeken
is nu naar een nieuwe creatieve verhouding tus-

sen individuele normen en collectief bewustzijn. Een basisinkomen kan
in dat opzicht een cruciale rol vervullen."

Kunneman reageert op de mening van Vogels met de stelling dat niet
eenheid maar interferentie steeds meer het kader vormt voor indivi-
dualisering. Hij is geen voorstander van ongebonden strategische
individualisering, ook al krijgt dat fenomeen voor het eerst in de
wereldgeschiedenis serieuze kansen. Vogels wijst er volgens hem
terecht op dat je als individu steeds sterker onder spanning komt to
Man van maatschappelijke krachten. Daardoor vinden er grootschalige
en niet minder verontrustende afbraakprocessen plaats in de maat-
schappij.

Iitdividuele luxe kan
funest zijn voor het
milieu; toch kan de

neig ing tot consumptie
voortkomen uit

collectieve dwang.
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Kunneman: "Maar is er wel een ander referentiepunt to vinden dan het
individuele kwaliteitsoordeel, voor het tegengaan van die processen?
En het is natuurlijk jammer dat er bij de pogingen tot verbroedering
van etnische groepen niet altijd wordt nagegaan wat de behoefte van
betrokkenen eigenlijk is. Ook al is het goed bedoeld, dan nog is het
nodig om uit to gaan van wat de doelgroepen wensen. En dat lukt,
zeker in een tijd van individualisering, niet meer met schemaatjes die
op de sociale academie werden gedoceerd."

Volgens Vogels voelt een aantal van de mensen die zich individueel
opstellen zich daartoe gedwongen. Festiviteiten zouden moeten worden
opgezet door de bevolking zelf, zoals dat vroeger ook gebeurde. Zo
kunnen etnische groepen elkaar leren kennen en daarmee hun waarden
ontwikkelen. Ten onrechte wordt dat proces vergeleken met bood-
schappen doen, alsof je waarden uit een rek kunt trekken en in je
winkelwagentje zetten.

Groenveld trekt wederom de vergelijking met individuele consumptie:
"De overheid heeft niet het recht om uit to
maken of het eten van een kroket voldoet aan
een behoefte die van lagere of hogere orde is
dan zelfontplooiing. Dat heeft niets met de
verslechtering van het milieu to maken. Over de
vraag hoe dat proces in banen geleid moet
worden hebben we het nu niet en bovendien
verschilt iedereen daarover van mening. Maar
niemand zal ontkennen dat de cultuur heden ten
dage gedemocratiseerd is, iedereen kan een eigen

De overheid mag niet
uitmaken of heteten van

kroket van la.-ereof
hogere orde is dan

zelfontplooiing.

keuze maken voor muziek of theater. Wat is daar verkeerd aan?"

Het vermogen om de
cultuur to verstaan wordy
in net hoger onderwijs
niet van Wang geacht.

Moet het reguleren van individueel gedrag dan
afhangen van individuele kreativiteit? Voor Van
Duijn is een belangrijke vraag of we moeten
berusten in de 'dictatuur van de kroket'. Volgens
Kunneman heeft dat ook to maken met het
onderwijs. "Bijvoorbeeld in het hoger onder-
wijs wordt een zeer gespecialiseerd stukje
professionele kennis overgedragen, maar niet
het vermogen om de cultuur to verstaan en die

kennis daar toe to passen. Die individuele creativiteit wordt blijkbaar
niet van belang geacht."
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Van Duij

Voor Van Duijn zijn er veel creatievere wijzen
om to reizen dan per vliegtuig. De overheid zal
dat proces moeten begeleiden door strakke
normen to stellen om daarmee een andere leef-
wijze van de bevolking to realiseren. Als de
norm 'gi j zult niet echtbreken' is komen to
vervallen, waarom kan dan straks niet een norm
gelden die luidt 'gij zult niet met het vfiegtuig
reizen naar plaatsen die ook met de trein

bereikbaar zijn'. Als probleem ziet Van Duijn dat milieunormen vaak
moeilijk to meten zijn en abstract. Het heeft conseyuenties voor je
leefwijze, "Voor Groenveld is het heel vertederend dat iedereen een
eigen autootje heeft, maar voor mij is het bedreigend."

'Gij zult nietmet het;.'
vfiegtuig reizen naar

plaatsendie ook met de
trein bereikbaar zi jn.'

Volgens Kunneman is het stellen van wettelijke
normen erg gevaarlijk, "Ook al is dat hard nodig.
Het liberale toekomstscenario doet alsof er niets
aan de hand is. Dan hebben we straks allemaal
kleine huisjes met een gigantisch media-aanbod.
Van de natuur mogen we genieten per video.
Toch is dat wat mensen lijken to willen en wat
er gaat gebeuren. Tenzij 'groenen' erin slagen en
draagvlak to creeren voor een ander scenario."

genieten.

"Een politicus heeft een roeping", zegt van Duijn op de slotvraag van

Vogels

discussieleider Ornstein of de politiek een
voorbeeldwerking dient to hebben. "Ria Beckers
verblijft 's nachts op obscure perrons omdat ze
niet met de auto wil reizen. Daar heb ik respect
voor en ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor
veel anderen geldt." Vogels gaf aan met haar
motto 'de bevrijding voorbij' to bedoelen dat
niemand er baat bij heeft in zijn eigen auto to
zitten, als al die auto's achter elkaar stilstaan in
een grote file. Politici moetendurven zichzelf to

zijn en zich op een geloofwaardige manier milieuvriendelijk gedragen."

Bij het maken van beleid, moeten politici volgens Vogels durf tonen en
zeker niet vergeten om de normen en waarden die bij het beleid horen
ter discussie to stellen. "Alleen dan kan het individu ontdekken of de
gevolgen van zijn gedrag ruimer zijn dan alleen zijn eigen voordeel.

Wie heeft er baat bij in
zijn eigen auto to zitten
als al die autos achter
elkaar stilstaan in een

grote file?

Iiihetliberale
toekomstseenario moger we

per video van de natuur
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Van meneer Groenveld krijg ik het idee dat hij de democratie be-
schouwt als een optelsom van de meningen van individuen. Maar dat is
juist het omgekeerde, in een democratie moeten ook minderheden zich
thuisvoelen."
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Conclusie

Een prominente rol in de discussie vervulde wetenschapper Groenveld.
Hij liet niet of to herhalen dat elke economische handeling behoort tot
de geestelijke vrijheid. "Ook CDA'ers zitten in vliegtuigen en zijn toch
bepaald geen voorstander van een geindividualiseerde samenleving."
Helaas is hem de vraag niet gesteld of het stelen van een autoradio ook
tot de geestelijke vrijheid behoort. Vanuit de zaal kwamen signalen dat
zijn mening als simplistisch werd ervaren. Niettemin was hij de enige
die to kennen gaf met de trein naar zijn werk to reizen.

Hij noemde als instrument voor het reguleren van het auto-verkeer
'road pricing'. Dat systeem behoort inderdaad tot de door hem bepleite
'marktconforme instrumenten', maar is voorlopig technisch niet haal-
baar. Voorts verwisselde Groenveld herhaaldelijk de oorzaak van
maatschappelijke verschijnselen met de context waarin deze zich
afspelen. Vermoedelijk zal hij de auto als ons hoogste cultuurgoed
beschouwen, zolang er onder elke schouwburg maar een parkeergarage
is.

De individualiseringsbehoefte van de hedendaagse burger is door
Kunneman ontrafeld. Hij betreurt zijn eigen constatering dat het af-
kondigen van adequate maatregelen zinloos is. Zolang althans de ernst
van de situatie en de noodzaak van die maatregelen niet breed worden
ingezien.

Individualise ring ontwikkelt zich volgens Kunneman langs verschil-
lende kanalen: strategisch, cultureel en communicatief. De mogelijk-
heid tot sturing door betrokkene neemt of naarmate het strategische
aspect plaats maakt voor het communicatieve. Het verdwijnen van De
Grote Verhalen schept volgens hem ruimte voor consumentisme en
bureaucratie. Mensen hebben geen boodschap aan een boven-indivi-
duele afweging, zij willen zelf uitmaken hoe hun leven eruit ziet.

De wijze waarop mensen met elkaar communiceren beinvloedt in sterke
mate de wijze waarop een maatschappij functioneert. Indien de moge-
lijkheid tot informele communicatie uitblijft krijgen mensen niet de
kans elkaar to raadplegen over vragen van het dagelijks leven. Verlies
van identiteit leidt volgens Vogels tot de behoefte zich door middel van
consumptiegedrag to profileren en uiteindelijk tot rassenwaan.
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Daarnaast moet bij het ontwikkelen van politiek beleid om de indivi-
dualisering to hanteren, rekening gehouden worden met de volgende
factoren:
- waar mensen communiceren dient niet alleen het hoofd, maar

ook het hart aan het woord to zijn. Wanneer communicatie uit-
sluitend strategisch van aard is, ontstaat vervreemding;

- netwerken van gelijkwaardige relaties, zoals verenigingsleven en
mantelzorg, zijn een uiterst zinvol kanaal voor communicatie
tussen burgers.

- maatschappelijk draagvlak voor milieubehoud is slechts bereik-
baar door een vorm van behoeftenbevrediging die dieper gaat
dan de zo alom beleden individualiteit.

Groenen mogen zichzelf medeverantwoordelijk achten voor het zoeken
naar een synthese tussen strategische en communicatieve vormen van
individualisering. De effectiviteit van die synthese zal tegen de klippen
op verkocht moeten worden aan de massacultuur van het zich vast-
bijten in materiele verworvenheden. Toch ligt de ongekende opluchting
jezelf mens to kunnen voelen, zonder de noodzaak je stand (welke dan
ook) to hoeven ophouden, voor ieder mens binnen handbereik.
Volwassen zijn betekent allerminst dat het praten met anderen over
plezier en problemen van alledag moet worden vermeden. Met name
leerzaam zijn gesprekken met medemensen voor wie de vanzelf-
sprekendheid van vastgeroeste oplossingen niet bestaat, zoals degenen
die uit een andere cultuur afkomstig zijn.
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29 maart 1993

Vooruitgangsgeloof
Moderniseren en matigen

Ter inleiding van deze avond werd gebruik gemaakt van twee frag-
menten uit het hoofdstuk Progressiviteit uit: Humeuren en tempera-
menten - een encyclopedie van het gevoel, door Gerrit Komrij
(Arbeiderspers 1989):

"Al bewees de praktijk honderdduizend maal het tegen-
gestelde - het begrip vooruitgang blijft associaties
oproepen met verbetering, leniging van nood en mense-
lijkheid."

"Honderden malen driehonderdvijfenzestig maal vieren-
twintig maal miljoenen manuren is er aan de vooruitgang
gezwoegd en geploeterd en ziedaar: we zijn de tramcon-
ducteurs, blikslagers en schoenpoetsers weliswaar kwijt, er
staat geen kiosk of paleis voor volksvlijt meer overeind, van
staatsmanschap of ontzag voor wi jsheid wordt geen woord
meer vernomen, maar in ruil voor dat alles zijn we er, hoera
en nog eens hoera, toe in staat de wereld met een hand-
gebaar de lucht in to laten vliegen."

-------------------------------------------------------------

Sprekers Hans Righart (hoogleraar politieke geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en columnist van HP/De Tijd)
Paul Kalma (socioloog en directeur van de Wiardi
Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de
Partij van de Arbeid)

Referenten Ria BeckerS (ex-fractievoorzitter van Groen Links in de
Tweede Kamer)
Manuel Kneepkens (docent criminologie aan de EUR,
oud-voorzitter van be Groenen en oprichter van de
Stadspartij Rotterdam)
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Hans Righart

Stellingen

1. Het milieuvraagstuk is in laatste instantie een cultureel vraagstuk.

2. Het vooruitgangsdenken is antropocentrisch.

3. In het westerse politieke spectrum is links bij uitstek de exponent
van het vooruitgangsdenken.

4. Op grond van de twee vorige stellingen (2. en 3.) mag men aan-
nemen dat de begrippen groen en links op gespannen voet met
elkaar staan.

Grenzen aan de vooruitgang?

Het thema 'vooruitgangsgeloof verraadt reeds een standpunt. Het
geloof in de vooruitgang wordt impliciet voorgesteld als een pseudo-
religie die, net als een geloof in Christus, Allah, Jehova, Vishnu of Lou
de Palingboer, op niets anders gebaseerd is dan speculatie, fantasie en
projecties. Als ook het geloof in de vooruitgang
op niets anders gebouwd is dan onbewijsbare
vooronderstellingen en wishful thinking, dan
kan men vaststellen dat in dit geloof sinds enkele
decennia aardig de klad is gekomen. Dat begon
met de ecologische ramp-scenario's, die ons
sinds de vroege jaren zeventig onder andere
door de Club van Rome geopenbaard zijn. Sinds

Hetthema vooruit-

gangsgeloof is op niets
anders gebaseerd dan
speculatie, fantasie en

projecties.

enkele jaren wordt een wereldwijd fin de siecle-pessimisme flink
gevoed door de onbeschrijfelijke ellende, die beschaafd geachte
mensen elkaar in Oost-Europa aandoen. Wie in onze tijd nog veel
optimisme omtrent de menselijke soort aan de dag legt, heeft of zijn
ogen in de zak zitten, of is een true believer. Een cynicus zou
misschien zeggen dat die twee heel goed samengaan.

Bij alle skepsis die de hedendaagse wereldbeschouwer bij de term
'vooruitgangsgeloof overvalt, zou men licht vergeten dat er in een wat
ruimer historisch perspectief natuurlijk wel degelijk sprake is van een
tast- en meetbare vooruitgang. Wie zich een voorstelling probeert to
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maken van het leven dat onze overgrootouders geleid hebben, kan niet
anders dan constateren dat we een heel eind opgeschoten zijn. Een

Science- -fiction is
in veel opzichten
science geworden.

gemiddeld mensenleven is met ongeveer drie
decennia verlengd, epidemische ziektes hebben
we grotendeels onder de knie, niemand sterft in
de Westerse welvaartsstaten nog van de honger.
Armoede noemen we tegenwoordig relatieve
deprivatie, we kunnen in tientallen uren de hele

aardbol bereizen en we beschikken over wonderbaarlijke machines,
waarmee we in de verste uithoeken van de wereld kunnen kijken,
gigantische hoeveelheden informatie kunnen bewaren en met duize-
lingwekkende snelheden door de lucht kunnen vliegen. Science-fiction
is in heel veel opzichten science geworden.

Men zou vooruitgang kunnen omschrijven als het voortdurend probe-
ren grenzen to verleggen; een dergelijke omschrijving zou recht doen
aan het expansionistische en dynamische karakter van de homo pro-

verlegoen.

sinistere balans. De demografische ontwikkeling werd in een ijzeren
greep van de econo-mische bestaansmogelijkheden gehouden. Het pas-
seren van deze grens werd in de pre-industriele samenleving gestraft
met hongersnoden en epidemieen, totdat de uitgedunde populatie weer
teruggedreven was tot achter de grenzen van wat wel de dismal science
genoemd werd: de economie.

gressus. Het vooruitgangsdenken valt derhalve to
beschouwen als principieel grensvijandig. De
belangrijkste grensoverschrij ding uit de mens-
heidsgeschiedenis is misschien wel het laat
achttiende-eeuwse cluster van innovaties en
inventies, dat we plegen aan to duiden als de
Industriele Revolutie. Voor deze enorme ver-
ruiming van de economische mogelijkheden
hielden geboorte- en sterftecijfers elkaar in een

De industrialisatie, rinds de vorige eeuw werk- en broodverschaffer
voor vele miljoenen, doorkruiste de wetten van de schaarste, die
Malthus in zijn essay On the Principles of Population' omschreven had
als the checks of misery and vice, dat wil zeggen infanticide, ge-
slachtsziekten, abortus (samen de vices), en oorlogen, epidemieen en
hongersnoden (misery) als de natuurlijke remmen op de bevolkings-
groei. Met het doorbreken van het malthusiaanse plafond verdween de
wereld van het ancien regime die getekend was door dood, honger en
brute willekeur. En bijna gelijktijdig mani-festeerden zich ook de
grote profane ideologieen van liberalisme en socialisme. Als typische

De homo progressuswil.
economische, culturele.
politiek-ideologische.
sociale of biologisch-
ecoloo ische g renzen
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':Met de wereldrevolutie
zou de mens eindelijk

weer terug zijn
in het paradijs dat,
voor de zondeval,

geen grenzen kende.

zondeval geen

produkten van maakbaarheids- en vooruitgangs-
denken toonden ook zij zich grensvijandig. Eerst
de liberalen die vrijheid en individualisme als
universele waarden cultiveerden; later de socia-
listen wier gelijkheidsideaal uitzicht bood op een
wereld die geen standen of klassen meer kende.
Met de wereldrevolutie der vaderlandloze prole-
tariers zou de mens eindelijk weer terug zijn in
het paradijs, dat, zoals iedereen weet, voor de

grenzen kende.

Gelijktijdig met deze anti -grens-ideologieen verspreidde het indu-
strieel kapitalisme zich over de wereld, een produktiesysteem dat geen
enkele grens respecteerde. Niet alleen stoorden de kapitaalstromen en
de economische crises zich niet aan nationale grenzen, ook de sociale
grenzen. werden steeds diffuser. Voorheen scherp getrokken stands- en
klassegrenzen begonnen langzaam to vervloeien dankzij de welvaart, de
enorm toegenomen spreiding van informatie en de kapitalistische com-
mercialisering. De laatste oefende een nivellerende werking uit op de
verschillende cultuurpatronen van de oude standenmaatschappij: de
reclame probeert iedereen dezelfde trash aan to smeren en zelfs opa
heeft al eens het kunstgebit in een Big Mac gezet.

Het vooruitgangsdenken is in onze eigen tijd fundamenteel grensvijan-
dig gebleven; grenzen zijn er om geslecht to worden, of het nu gaat om
economische, culturele, politiek-ideologische, sociale, of biologisch-
ecologische. In sport en wetenschap is grensverlegging zelfs tot norm
verheven. Dat de menselijke hybris geen grenzen kent, bewijst het
onvermoeibaar gemorrel van wetenschappers aan die laatste, meest
definitieve scheidslijn: die tussen leven en dood.

Het doorbreken van al deze grenzen heeft de menselijke soort echter
met twee nieuwe soorten problemen opgezadeld,
misschien zou men ook kunnen zeggen met twee
nieuwe soorten gren-zen: schaalproblemen en
problemen van morele aard. Men zou kunnen
zeggen dat de ecologische gevaren die ons
momenteel bedreigen, behoren tot de categorie
schaalproblemen. Het vooruit-gangsdenken heeft
politiek-staatkundige, economische en culturele
grenzen genegeerd, maar wordt nu geconfron-

Her doorbreken
van grenzen heeft de

menselijke soort echter
opgezadeld met schaal

problemen en problemen
van morele aard.
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teerd met een nieuwe grens: die van ons ecosysteem. Net als in de pre-
industriele samenleving dood en verderf de boete waren voor het tijde-
lijk overschrijden van de malthusiaanse grens, zo lijken nu ecologische
plagen als het broeikaseffect en de verdwijning van de ozonlaag de
straf voor het tarten van onze ecologische grenzen.

Zoals gezegd gaat het hierbij om schaalproblemen, wellicht herleidbaar
tot een soort demografische Iaatste instantie. Men zou immers kunnen
zeggen dat de meeste aspecten van het milieuvraagstuk hun problema-
tische karakter ontlenen aan hun schaal: denk aan de produktie van
afval, de emissies van schadelijke stoffen in lucht, bodem en water, de
intensieve veehouderij. Die schaalvergroting zou in een historisch per-
spectief herleid kunnen worden tot de groei van de wereldbevolking
sinds de tweede helft van de achttiende eeuw.

Maar het zijn niet alleen schaalproblemen, veroorzaakt door de onstui-
mige groei van de wereldbevolking. Iedereen kan immers vaststellen
dat de betrekkelijk stabiel blijvende bevolking van het rijke noorden
een veel zwaardere aanslag pleegt op het milieu dan de demografisch

Door het bezit an
natuurlijke hulpbronnen
is het milieuvraagstuk
mede een distributie-

vraagstuk.

snel groeiende Derde Wereld. Dat heeft onge-
twijfeld veel to maken met het axiomatische
groeidenken en het diepgewortelde consumen-
tisme van onze industrieel-kapitalistische
samenleving, met andere woorden met ons
Westers cultuurpatroon. En wie van hieruit door
redeneert, komt vanzelf op de mondiale bezits-
verhoudingen uit: zoals bekend is tachtig procent

van de natuurlijke hulpbronnen in handen van twintig procent van de
mensheid. En daarmee is het milieu -vraagstuk ook gekoppeld aan het
distributievraagstuk, zij het niet noodzakelijk in marxistische zin.

Zo kom ik vanzelf op de tweede categorie problemen, die van morele
aard. De mensheid is moreel niet 'meegegroeid' met al die grote stappen
voorwaarts van wetenschap en techniek. Tegen-
over de immense vooruitgang van de beta-
wetenschappen, staan de mislukkingen en niet
ingeloste beloftes van de mens- en maatschap-
pijwetenschappen. Het Westen heeft sinds de
Industriele Revolutie aan het einde van de acht-
tiende eeuw een fantastisch welvaarts- en
technologieniveau bereikt. We beschikken voor

De mensheid is moreel
iiiet 'meegegroeid' met al-

die grote stappen
voortivaarts van

wetenschap en techniek.
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het eerst in de menselijke geschiedenis over het geld en de technische
middelen om een eind to maken aan alle honger en achterlijkheid,
waaronder onze minder bevoorrechte soortgenoten in Afrika en Azie
nog altijd gebukt gaan. En juist nu, op dit ogenschijnlijke hoogtepunt
van het menselijk kunnen, dreigt de mensheid weg to zakken in idiote
stammenoorlogen, in egoisme, politieke en economische chaos, ecologi-
sche catastrofes. Juist nu ook, op het moment dat de mens en zijn
biotoop bedreigd worden door precedentloze gevaren, zien we bijna
wereldwijd een terugval op het naakte eigenbelang van staten, groepen
en individuen.

en

Ligt hier niet het grote tekort, het verpletterende falen van de mens-
maatschappijwetenschappen, van de intellectuelen en de politici?

We kunnen technologisch zo langzamerhand
alles, maar sociaal en politiek lijken we tot niets
in staat to zijn. We hebben ideologisch dogma-
tisme niet kunnen uitroeien, nationalisme en
fascisme niet blijvend kunnen elimineren; we
zijn niet in staat geweest om schandalige
armoede en massale verhongering uit to ban-
nen. En ook in onze blik op het armoedige,

We kunnen technologisch
zo langzamerhand alley,
rnaar sociaal en politiek

lijken we tot niets in
staatte zijn.

hongerige Oost-Europa overheerst de zorg voor het eigen lijfsbehoud:
de angst voor de hoog opgetaste stapels kernwapens en de onbetrouw-
bare krakkemikkige kerncentrales.

We lijken een moree-1 failliete beschaving to zijn, angstig op zoek naar
veilige grenzen. En inderdaad, overal doemen de grenzen nu op: in
economische groei, in het milieu, in de ethiek,
in de internationale politiek en in de samen-
leving zelf. Daar kondigt een nieuwe tijdgeest
het einde aan van de sociale nivellering en het
herstel van een natuurlijke ongelijkheid in aan-
leg, karakter en individueel kunnen. Zo wordt
de sinds de achttiende eeuw schijnbaar onstuit-
bare opmars naar een wereldorde en een univer-
sele cultuur opeens afgeremd door een verlangen
naar oude en nieuwe gren7,en. Deze botsing, die

de

Met ho. -e stapels kern-
wapens en krakkemikkige
kerncentrales lij en we

een moreel fai iete
beschaving to zijn,

angstig op zoek naar
veilige grenzen.

in feite een gigantische cultuurcrisis is, geeft aan onze
bare crisiskarakter.

tijd het zo voel-
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Natuurlijk is er een meer gedifferentieerd perspectief op dit alles
mogelijk. Men kan - terecht - tegenwerpen dat verschillende samen-
levingen en natiestaten zich in een ongelijk tempo ontwikkelen. Men
kan aanvoeren dat de volken van Oost-Europa en Afrika verwikkeld
zijn in uiterst moeizame staatsvormingsprocessen, die ooit ook ons
West-Europeanen talloze bloedige oorlogen tegen elkaar deden voeren.
Maar wie het meer globale perspectief kiest van de menselijke soort en
zijn beschavingsgeschiedenis - en daar is in onze steeds kleiner wor-
dende wereld toch ook veel voor to zeggen - die kan niet veel meer
aanvangen met het woord 'vooruitgang'. Die wordt overrompeld door
de afschuwelijke discrepantie tussen enerzijds ons technisch en econo-
misch kunnen en aan de andere kant ons politieke en sociale onvermo-
gen.

Wie deze ongerijmdheid signaleert zal niet meer van vooruitgang spre-
ken, maar veeleer van regressie en verval. Regressie ten opzichte van
wat, zal men misschien vragen. Regressie in deze zin dat secularisering
en ontideologisering de overtuigingskracht van de grote moraalsys-
temen ernstig aangevreten hebben. Daarmee bedoel ik zowel de chris-
telijke moraal met zijn geboden van naastenliefde en solidariteit, maar
ook de geseculariseerde humanistische moraal, waarvan het vrijheids-
lievende liberalisme en het egalitaire socialisme de politiek-maatschap-
pelijke vertalingen zijn. Het is deze letterlijke 'demoralisering' van de
samenleving die de bovengeschetste situatie nog zoveel nijpender, ge-
vaarlijker en bedreigender maakt en die machteloze politici wanhopig
doet roepen om een nieuwe moraal, nieuwe burgerschapsconcepties,
een ethisch reveil.

Wat moeten we nu aan met dat vooruitgangsdenken? Moeten we het
terzijde stoten als een gevaarlijke verleidster, als de appel die ons in
de zondeval van de hoogmoed gelokt heeft? Er zitten ongetwijfeld
donkere kanten aan het vooruitgangsdenken, waar het overgaat in een
vooruitgangsgeloof. Dat wil zeggen: een onbegrensd vertrouwen in
wetenschap en techniek, in de economie van het meer, in de minach-
ting voor de natuur, in het hoogmoedige en goddeloze antropocentris-
me. Maar we moeten het kind niet met het badwater weggooien.

Er is ook een andere kant van het vooruitgangsdenken, waar we in deze
donkere tijden ons voordeel mee kunnen doen. Vormen de universele
pretenties, het internationalisme, de orientatie op niets minder dan de
hele menselijke soort niet een bruikbaar tegengif tegen het nieuwe
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grensdenken, dat overal de kop opsteekt in de
meest weerzinwekkende vormen van nationa-
lisme en tribalisme? En verschaft datzelfde
vooruitgangsdenken ons niet de zo volstrekt
noodzakelijke hoop en het zelfvertrouwen
tegenover de moedeloosheid en het cynisme, die
overal nu zo snel om ons heen grijpen?

In het voorgaande sprak ik van secularisering en

Het vooruitgangsdenken
ve s haft ons de zo

noodzakeli jkzi jnde
hoop en zelfvertrouwen;

tegenover de rnoede
looshed en cynisme.

ontideologisering. Het zal duidelijk zijn dat ik deze ontwikkelingen
maar zeer ten dele als positief waardeer. Ik zie er ook een verlies in, in
zoverre zij geleid hebben tot een betekenisloos maken van de politiek,
tot een onvermogen tot zingeving en duiding. Er is in onze tijd onge-
twijfeld behoefte aan nieuwe betekenis- en zingevingskaders, zo men
wil aan een nieuwe ideologie.

Men kan zeggen dat de huidige milieucrisis het deficit van de grote
ideologieen pijnlijk duidelijk maakt. En het zal duidelijk zijn dat de
ecologische crisis om een radicale herbezinning op onze economische,
politieke en culturele orde vraagt. De alomvattendheid van het pro-
bleem vraagt ook om het denken in maatschappelijke samenhangen, om
grote richtinggevende perspectieven met mondiale pretenties. Zoiets
noemt men ook wel een ideologie. Ideologieen worden geboren in
maatschappelijke crisissituaties, wanneer de behoefte aan zingeving en
duiding maximaal is geworden. Aan het einde van de vorige eeuw was
de industrialisatie een dergelijk crisismoment en rond de zogeheten
sociale kwestie kristalliseerden zich de grote ideologieen uit: libera-
lisme, socialisme, communisme, confessionalisme. Het ligt voor de hand
om heden ten dage het milieu als een nieuwe ideologie-constituerende
kwestie to zien. Het lijkt paradoxaal, maar datzelfde vooruitgangs-
denken dat ons in de ernstige crisistoestand van vandaag heeft
gebracht, hebben we misschien heel hard nodig om ons de oplossingen
van morgen to brengen. We zijn sinds de achttiende eeuwse Verlichting
ongetwijfeld sadder geworden, en het valt to hopen dat we ook wiser
zijn.
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Paul Kalma

Stellingen

1. Progressieve partijen kunnen het niet zonder een zeker vooruit-
gangsgeloof (met een kleine letter v) stellen. Een definitief
afscheid van de utopie van de Goede (machtsvrije, transparante)
Samenleving en van het geloof in een wetmatige ontwikkeling van
de geschiedenis, mag er niet toe leiden dat het idee van voor-
uitgang, i.c. een visie op een betere samenleving wordt opgegeven.
De huidige problemen van links in West-Europa kunnen ook in
deze termen worden geformuleerd. Haar belangrijkse probleem is
niet dat ze nog in de ban van de Vooruitgang verkeert, maar dat
ze (nog) geen nieuw, aanstekelijk en 'mehrheitflhig' vooruit-
gangsidee weet uit to dragen.

2. Het vooruitgangssgeloof van de arbeidersbeweging heeft steeds in
het teken gestaan van een 'arbeidsutopie'; van emancipatie van de
arbeid als sleutel voor een andere samenleving. Volgens critici zou
deze arbeidsutopie, samen met de 'arbeidsmaatschappij' waarop
ze gebaseerd was, sterk aan kracht hebben ingeboet. Het zou haar
ontbreken aan 'het vermogen om toekomstige mogelijkheden aan
to wijzen voor een beter en minder bedreigd leven' (Habermas).
Dergelijke critici vergeten dat het traditionele socialistische
arbeidsehtos niet geheel afgezworen hoeft to worden om het, over-
eenkomstig het verminderd beslag dat arbeid op het leven van
mensen is gaan leggen, to relativeren. Dat men heel goed kan
vasthouden aan de waarde van deelname aan het arbeidsproces,
zonder dat arbeidsproces to idealiseren - maar ook zonder het als
broedplaats van uitbuiting en vervreemding of to schilderen, die
men het beste met behulp van een basisinkomen kan ontvluchten.
Daarin schuilt ook het belang van arbeidstijdverkorting. Ze kan
de arbeidsmaatschappij helpen aanpassen aan de verschoven
balans tussen arbeid en vrije tijd en tevens nieuwe culturele
aspiraties helpen, realiseren (herverdeling van onbetaalde arbeid
tussen mannen en vrouwen; een beter evenwicht tussen professio-
neel en vrijwilligerswerk in de zorgsector, etc.).
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3. Een progressief vooruitgangsidee zal gebaseerd moeten zijn op
een drietal samenhangende maar niet gemakkelijk to verzoenen
doelstellingen:
- arbeidsparticipatie, geinterpreteerd in de hierboven omschreven

zin;
- ecologische modernisering van consumptie en produktie;
- een open, democratisch Europa.

Rechtvaardigheid als voorwaarde

"Misschien heeft vooruitgangsgeloof (ik zeg het
graag met een kleine letter v) iets simpels, maar
een zeker simplisme is in de politiek onmisbaar.
Ooit was een uitspraak, zoals het reeds genoem-
de citaat van Komrij, uniek. Inmiddels is hij
lang niet meer de enige die roept dat de keizer
geen kleren aan heeft.

Komrijis allang niet
nleer de enige die roept

dat de keizer geen
kleren aan heeft.

Ik zal daar een paar kanttekeningen bij plaatsen. Hoewel de Partij van
de Arbeid uitdrukkelijk van plan is een kort verkiezingsprogramma to
maken, is dat bij mijn stellingen, zoals u kunt zien, anders uitgevallen.
De eerste stelling zou ik willen samenvatten als 'weg met de utopie,
leve de vooruitgang'. Het collectieve beeld van een ideale maatschappij
is vervlogen, daarvoor in de plaats is een wat minder pretentieus stre-
ven naar maatschappelijke vooruitgang gekomen. Links Nederland (wie
daartoe ook nog mag behoren) moet definitief afscheid nemen van de
Utopie, en dat schrijf ik graag met een hoofdletter.

Als verschillen

Daaronder versta ik dan een samenleving die
ooit machtsvrij zal kunnen zijn en waar het
individueel belang naadloos past in het algemeen
belang. Dat is niet alleen onbereikbaar, het zou
ook leiden tot een onleefbare wereld. Als
verschillen in belangen, waarden en emoties zijn
uitgedoofd biedt het leven geen uitdaging meer
en verliezen politieke bewegingen, zeker linkse,
hun bestaansrecht. Macht behoeft niet per

1 1

belangen, waarden en
emoties 7ijn ultgedoofd,

verliezen linkse
politieke bewegingen

hun be$taansrecht.

definitie zoveel mogelijk to worden gespreid, maar wel gecontroleerd.
Macht zal altijd blijven bestaan, het miskennen daarvan is gevaarlijk.
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Ook zal links afscheid moeten nemen van de
theorie over een wetmatige ontwikkeling van de
samenleving. Politieke conflicten kunnen niet
finaal wetenschappelijk worden beslecht. Velen,
ook in de milieubeweging, voeren de wetenschap
aan als bewijs van het eigen gelijk. Zodra dat is

lie wetenschappelijk
gelijk krijgt

meent de opvatting
van anderen objectief
tekunnen bestriden.

Het rniskennen van
het bestaan van macht

is gevaarlijk.

gelukt meent men dat het absolute ongelijk van
de ander is aangetoond en objectief bestreden
kan worden.

Tot slot moet afscheid worden genomen van de
rol van wetenschap en technologie als waarde-
vrije middelen om de samenleving in beter spoor

to krijgen. Het feit alleen at dat diezelfde technologie zoveel vernie-
tigingspotentieel heeft opgebouwd, wijst at op de onhoudbaarheid van
deze redenering. Heel praktisch zichtbaar is bovendien het feit dat
toepassing van technologie alleen (zoals katalysatoren voor auto's) het
milieuprobleem niet oplost.

Ik ben het met Righart eens dat we niet to schamper moeten doen over
de vooruitgang. Er zijn aanzienlijke maatschappelijke verbeteringen to
melden, at geldt dat niet definitief in alle gevallen of zonder schaduw-
zijden. Elke democratie kenmerkt zich door de strijd om het algemeen
belang, de vooruitgang is een kernwoord in die strijd. Alle politieke
partijen zullen het begrip vooruitgang blijven hanteren om hun koers
to kwalificeren. Links heeft derhalve nog steeds behoefte aan dat
begrip. Het is niet zozeer het vooruitgangsidee dat links dwars zit, maar
het ontbreken van een nieuwe visie op dat begrip.

Als toelichting op de tweede stelling wil ik aangeven dat de nadere
invulling van het vooruitgangsgeloof nog steeds samenhangt met een
oplossing voor de sociale kwestie. Nog steeds zijn inkomenszekerheid,
inkomensverdeling en werkgelegenheid, zowel mondiaal als nationaal,
to beschouwen als problemen die meer dan ooit om een oplossing vra-
gen. Alleen werd vroeger de oplossing gezocht voor de meerderheid en
nu, althans in de westerse wereld, voor de minderheid.

De verbanden tussen milieuproblemen en armoede tekenen zich op
wereldschaal onmiskenbaar af. Ook daarbij is de sociale kwestie van
groot belang. Alleen als hier algemeen aanvaarde oplossingen worden
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bereikt is het mogelijk om een draagvlak voor een effectief milieu-
beleid to realiseren. Volgens mij behoren inkomenspolitiek en milieu-
politiek los van elkaar gezien to worden. Om het milieubeleid niet to
verlammen moet worden nagelaten om bij elke maatregel de inkomens-
gevolgen nauwkeurig to beheersen. Dat veronderstelt wel dat het
inkomensbeleid voldoet aan voorwaarden van rechtvaardigheid. Bij het
creeren van een draagvlak voor een milieubeleid speelt de sociale
kwestie nog steeds een rol. Een rechtvaardige inkomensverdeling is
derhalve thans meer een voorwaarde dan een doelstelling op zich.
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Discussie over de betogen met reacties van Beckers en
Kneepkens

Ria Beckers herkent niet dat links bij uitstek het vooruitgangsgeloof
gepropageerd heeft. "Ik stelde bij de laatste algemene beschouwingen
zelf het vooruitgangsgeloof aan de orde. Wat ik me wel herinner is dat
het kabinet Den Uyl selectieve groei voorstond en vraagtekens zette bij
de vooruitgang die door de markt werd gedicteerd. Wetenschap en
technologie werden daaraan ondergeschikt gemaakt; dat is dus een
bepaalde vorm van vooruitgang. Mijn opvatting is dat we niet zonder
het begrip vooruitgang kunnen. De laatste tientallen jaren is dat begrip
steeds meer kwantitatief opgevat, als materiele vooruitgang. Naar mijn
gevoel is het nodig vooruitgang kwalitatief to definieren."

Beckers ziet bij de Nederlandse bevolking (onderzoek Sociaal-cultureel
Planbureau) een heel groot draagvlak om iets to doen voor het milieu.
In alle politieke programme's staat dat er een omslag moet komen.

Toch gebeurt er weinig. In het omspringen met plastic tasjes is dat
gebeurd. Maar als het gaat om auto's en vliegvakanties, wordt het
moeilijk. De politiek durft daar niets aan to doen."

Beckers was vorig jaar op werkbezoek in Iryan Jaya, West-Papoea en
zag mensen die tot voor kort helemaal in harmonie waren met de
natuur. "Inmiddels zijn ze vanuit het stenen tijdperk in onze eeuw
gedumpt. Er waren voorheen nauwelijks ziektes, mensen waren te-
vreden met wat ze konden vangen met vissen en jagen. Opvallend was
dat alle politieke partijen zich daar kwaad over maakten."

Een samenleving die niet meer gelooft in vooruitgang
Beckers verloren. Er is nog zoveel vooruitgang
to boeken in ethiek en gezondheidszorg, in de
kwaliteit van leven. Progressieve partijen heb-
ben de mens altijd geplaatst in een sociale
omgeving. "Wat we nu ontdekken is dat er een
natuurlijke omgeving nodig is. In woorden en
gedachten zijn we zover, in ons doen en laten
gaan we de goede karat op. We moeten bijvoor-
beeld mensen de kans geven om to kiezen tussen
betaald of onbetaald werk. Een basisinkomen

is volgens

Politieke partijen
moeten erkennen dat

mensen naast hun sociale
ook een natuurlijke

omgeving nodig hebben.

geeft hen weer de tijd om aandacht aan elkaar besteden, dat
geweldige vooruitgang zijn."

Beckers

zou een
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Wanneer ik rnijn neus
dichtknijp zult u merken

dat ik als ecosysteem
met de orniringende lucht

ben verbonden.

Kneepkens

Volgens Kneepkens heeft de wereld een nieuwe
visie nodig op de samenhang tussen de mens en
het milieu. Het antropocentrisme vormde een
reactie op het theocentrisme en nu hebben we de
ecologische visie. "U zult merken dat ik een
ecosysteem ben als ik een tijd mijn neus dicht-
knijp. De omringende lucht heeft alles met mij
to maken, ik ben ermee verbonden."

In Woutertje Pieterse schrok een christelijke
dame toen Multatuli iemand liet roepen 'gij zijt een zoogdier!'.
Vandaag de dag is dat ondenkbaar. Komrij zou moeten zeggen 'gij zijt
nucleide-zuur'. Onder microscopen zijn wij alien eiwit, een zeer
democratische gedachte, eigenlijk. Het zou links
aanspreken, maar links is voorbij. Pacifisme,
socialisme, feminisme hebben allemaal hun nut
gehad, maar we moeten nu terug naar onze kern
als mens. Zoals Picasso trachtte kindertekenin-
gen to maken. Nadat zijn opvoeding het hem
had afgeleerd, heeft hij zijn hele leven getracht
het opnieuw to doen. Dat was een utopie, maar

Order rnicroscopen ijn
wi ' allen eiwit, een eer
democratischegedachle.

kunst is altijd een utopie geweest. Utopieen hebben we allemaal, elke
droom is een utopie. We kunnen niet vliegen, zoals heksen op bezem-
stelen, behalve in onze dromen. Dromen zijn onmisbaar voor de
vooruitgang.

Een grote vooruitgang is voor Kneepkens ook de gedachte 'God is

A1s God dood is kunnen
we eindelijk van elkaar
houden zonder dat hij

het ons gebiedt.

Kneepkens

dood'. Eindelijk kunnen we dus werkelijk van
elkaar houden en er is geen machtige man die
ons dat gebiedt. Onze linker hersenhelft waar de
ratio huist met ge- en verboden wordt zwaar op
de proef gesteld. Wetenschappelijk onderzoek
heeft uitgewezen dat we van de rechterhelft
maar 8% gebruiken. Hij noemt het merkwaardig
dat wij in deze kapitalistische maatschappij de
andere 92% niet uitbuiten.

Op de vraag of het tijdsbeeld van vandaag niet conservatiever is dan
ooit, zei Kneepkens dat vooruitgang onvoorspelbaar is. Zijn opvoeding
predikte angst voor de Russen, ze zijn niet gekomen. Niemand kon de
val van het oostblok voorspellen. Beckers voegt daaraan toe dat het
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realiseren van een sociale en een ecologische context in de maat-
schappij daadkracht eist van de politiek. "Die ontbreekt op nationaal
niveau en ook de VN talmt in Joegoslavie. Maar er is een onderstroom
die de VN als wereldgezag naar voren schuift."

Volgens Kalma staat een aantal thema's uit de
jaren zestig opnieuw in de belangstelling, maar
nu op een meer pragmatische manier. Er is een
verrechtsing gaande, al betekent dat niet onmid-
dellijk rampspoed. De westerse wereld wordt
nog altijd gekenmerkt door een grote mate van
politieke stabiliteit en een consensus over de
noodzaak van de parlementaire democratie die
groter is dan ooit.

De consensus over de
nood.:aak an de parle-
mentaire democratie is

groter dan ooit.

Kalma

Kalma heeft moeite met de wijze waarop Kneepkens kunst aanroept als
inspiratiebron voor de politiek. "Een teveel aan realisme kan de politiek
doden, daar staat wel tegenover dat de politiek en de kunst elkaar wel
beinvloeden, maar fundamenteel verschillend zijn. In de kunst is het
sluiten van compromissen verboden, in de politiek is het noodzakelijk."

Righart is van mening dat Kalma en de PvdA duidelijk moeten zijn
over de prioriteit die het milieu verdient. "Onlangs heeft het CPB uit-
gerekend dat de C02-uitstoot niet volgens de verkiezingsbelofte van
Lubbers zal stabiliseren, maar stijgen met 10-15%. De motie van

Selectieve groei
is een mystificatie van

de eerste orde,
al loste Den Uyl er de

oliecrists mee op

mevrouw Beckers om het kabinet to vragen
alsnog maatregelen to nemen is alleen gesteund
door klein rechts en D66. Rottenberg vond dus
met zijn recente uitspraken over een radicale
koerswijziging weinig weerklank bij de fractie.
"Daar wordt nog steeds de selectieve groei
gepropageerd. Een mystificatie van de eerste
orde, al loste Den Uyl er de oliecrisis mee op. Zo
praat je elkaar een florissante toekomst aan
terwijl iedereen die dat wil in. de krant leest dat

er helemaal geen reden is voor optimisme. We hebben het doemdenken
afgeschaft, maar het laatste RIVM-rapport liegt er niet om. Ik vraag
me of wat dergelijke politici eigenlijk van plan zijn."

Kalma verwijst naar uitlatingen van CPB-directeur Zalm op een
recente bijeenkomst van de Wiardi Beckmanstichting. "Als Nederlandse
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politici horen dat het heel erg fout dreigt to gaan
dan stoppen ze met luisteren en gaan moties
indienen. Maar het grote probleem op wereld-
schaal voltrekt zich niet hier, maar in de derde
wereld. Dat ligt buiten onze directe invloeds-
sfeer. We moeten hier niet met onze handen over
elkaar gaan zitten, maar we moeten ook niet
om promilles gaan vechten." Deze uitlating be-
vreemdt Beckers in hoge mate. "Het begrip
waaraan je milieuvervuiling kunt meten is

Het

energieverbruik en dat gebeurt vooral hier in het westen."

beg rip waaraan je
milieuvervuiling kunt

nieten isenergieverbruiJ.
en dat gebeurt hier

inhet westen.

Righart beschouwt het milieu in eerste plaats als een conjunctuur-
gevoelig onderwerp en geen luxeprobleem. Nu de PvdA anders is gaan
denken over de rol van de overheid, zal de oplossing niet makkelijker
to vinden zijn. "Voor het oplossen van dit probleem is een sterke over-
heid nodig, maar het is ouderwets om dat to zeggen. De sociaal-demo-
craten roepen zelfs harder dat de overheid moet terugtreden dan het
CDA. Daar komt nog bij dat nu het milieuprobleem echt gemondia-
liseerd raakt en iedereen ervan overtuigd is dat de oplossingen grens-
overschrijdend zijn. Juist de gedachte dat de oplossing in supranatio-
nale organen gevonden moet worden staat onder druk. Misschien is het
wel heel terecht dat socialistische partijen op hun donder krijgen. Ze
zijn van het vooruitgangsdenken vervallen tot de meest conservatieve
partijen van dit moment."

Gaat het thema milieu in het nieuwe programma van de PvdA een rol
spelen? Kalma: "Als er iets is waar we het over eens zijn, dan is het dat
nu het moment om consequenties to trekken is gekomen. Als je van een
afstand naar het kabinetsbeleid kijkt zie je dat er zich belangentegen-
stellingen afspelen. Alders doet zijn best, maar soms zijn er andere
ministeries die hem de pas afsnijden."

zou heel gezond zijn
om jaarlijks een

ramadan to houden, het
doorbreekt de

consum pt iespiraal.

Kneepkens

Kneepkens wil naar zijn zeggen de PvdA niet
van alles de schuld geven, We moeten allemaal
wat doen. Het zou heel gezond zijn om jaarlijks
een ramadan to houden, dat doorbreekt de
consumptiespiraal. Wij hebben wisselgeld nodig
tegen de derde wereld. Zij willen ook allemaal
een auto, ze hebben van ons geleerd hun waarde
aan materiele bezittingen of to meten. Als wij
hen willen vragen wat rustiger aan to doen met
het milieu, moeten wij nu zelf beginnen." Hij
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ziet de toekomst in democratie van onderop, ook op het gebied van
justitie: "Hirsch Ballin heeft de situatie niet meer onder controle."

Op die uitlating wordt gereageerd door Beckers: "De wereld is een dorp
geworden, maar mondiaal moet er toch ook wat gebeuren!" Kalma staat
niet to juichen over de komst van stadspartijen, maar hij doet niet mee
aan de mode van gevestigde partijen om alles wat nieuw is als een be-
dreiging to zien. "Het is eerder een gevolg van het eigen falen. Als de
politiek aan matheid lijdt, dan komt dat door politici, maar ook door
burgers."

Dat het geloof in de rede daalt en irrationele elementen oprukken, zoals
fundamentalisme en extreem rechts, komt volgens Righart doordat De
Grote Verhalen afgelopen zijn. In elk geval is de wervingskracht van
grote ideologieen ten einde. Rationele politieke
kaders als de democratie, en zeker de Oost-
Europese staatsvorm, zijn in verval. De meest
simpele voorstelling van zaken, de tegenstelling
tussen wij en zij doet opgang. Ik denk dat veel
westerse politici bezig zijn daarvoor to capitu-
leren. Het ecologische verhaal is het nieuwe
grote verhaal, maar de rationaliteit daarvan zal

Righart

verkocht moeten worden. Daarin moet de nieuwe politieke energie
geinvesteerd worden, met nieuwe technologische instrumenten, uit-
gangspunten en doelstellingen. Het idee van de maakbare samenleving
is achterhaald omdat de technologie zo snel voortgaat. Aan de andere
kant is die technologie voor het vormgeven van de samenleving hard
nodig."

Volgens Kneepkens zijn er to weinig voorbeeldfiguren in politiek en
publiciteit. "Ik zou heel erg voor het koningshuis zijn als ze zich het

Laat het koningshuis
zich het hele jaar

ecologisch met paard
enwagen verplaatsen.

Kneepkens

hele jaar ecologisch met paard en wagen zouden
verplaatsen. Zoiets heeft een voorbeeldfunctie
en het stimuleert het toerisme in hoge mate."
Voorts maakt hij onderscheid tussen irrationali-
teiten. "Liefhebben en haat zijn beide irratio-
neel, maar van een ander niveau. Het afvoeren
van de joden naar Auschwitz gebeurde op een
koele, rationele wijze, maar het uitgangspunt
was irrationeel. De mens is niet alleen rede,

maar ook liefde, op die combinatie moeten we de maatschappij grond-
vesten.

De rationaliteitvanhet
ecologische verhaal aal
verkocht moetenworden.
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Voor Kalma is de rol van de techniek van groot
belang bi j het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. "Daarom mag wetenschappelijk
onderzoek, zoals naar kernenergie, nooit ver-
boden worden. Hoe gevaarlijk ook en hoe
onzorgvuldig het in de praktijk ook blijkt to
zijn. Het denken mag nooit stoppen."

Kalma

"Milieu is een soft item, het moet hard gemaakt worden." zegt Beckers.
"Aan de andere kant is ook de politiek veel rationeler dan ooit. We
ontdekken dat de samenleving niet zonder normen en waarden kan,
maar de politiek evenmin. Mensen kunnen niet zonder liefde, de poli-
tiek ook niet."

Onderzoek naar'.'
kernenergie mag

nooit verboden worden
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Conclusie

Kalma heeft de moed melding to maken van de belangenstrijd tussen
verschillende ministeries, maar wat zich rond kernenergie afspeelt laat
hij achterwege. Terwijl onderzoek naar kernsplitsing het merendeel
van de budgetten voor energieresearch opslokt, mag het opvallend
genoemd worden dat hij een verbod juist hierop ter discussie stelt.
Achteraf was de conclusie gemakkelijk: een nieuw standpunt van de
PvdA op het gebied van kernenergie werd ingeluid, synchroon aan
uitlatingen van Thijs Woltgens en Felix Rottenberg.

Opmerkelijk is eveneens het situeren van milieuvervuiling in de derde
wereld. Alsof maatregelen om in het westen energiegebruik, emissie
van gifstoffen en afval to beperken uitgesteld moeten worden. Ontbos-
sing is natuurlijk rampzalig, maar hoe kwam de derde wereld ook al
weer aan belten met chemisch afval? Wil Kalma de stelling van Righart
bewijzen dat de sociaal-democratie is vervallen tot conservatisme?

Houdbare uitgangspunten voor een visie op de vooruitgang zijn:
- een definitie van het begrip vooruitgang die niet alleen kwanti-

tatief, maar ook kwalitatief van aard is
- de erkenning dat een sociale ecologie voor de overleving van de

mens niet belangrijker is dan een natuurlijke ecologie
- een basisinkomen dat iedere burger meer financiele onafhanke-

lijkheid biedt en daarmee de kans zich openlijk to bezinnen op
zijn/haar bijdrage aan de vooruitgang van de samenleving

- het niet langer onderwaarderen van eigenschappen als creativiteit
en zorgzaamheid. Ook voor wie alleen open staat voor kwantita-
tieve (economische) argumenten, mag duidelijk zijn dat een
optimaal beheer van het in de samenleving aanwezige talent
nodig is voor de duurzaamheid ervan

- een sterke overheid is nodig voor het beheersen van de milieu-
problematiek (groenen weten dat de kapitalistische overwinning-
roes na de val van het staatsgeleide oostblok van korte duur zal
zijn). Die macht kan gebaseerd worden op een consensus over de
ecologische randvoorwaarden van ons bestaan

- de rol van de technologie in de vooruitgang is niet uitgespeeld,
maar wel haar monopolie.

- voor de (cultuur)omslag die de samenleving moet maken om to
blijven voortbestaan, vormt juist de technologie een onmisbaar
instrument om de situatie van de aarde concreet en rationeel
aantoonbaar to maken
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- positieve elementen in het vooruitgangsdenken als hoop en
(zelf)vertrouwen zijn noodzakelijk om niet ten prooi to vallen
aan moedeloosheid en cynisme

De wetenschap heeft zich tot nog toe onvoldoende bezonnen op de
vraag binnen welke randvoorwaarden zij wenst to functioneren. Bij het
voortschrijden van dat bezinningsproces zal de plaats van die grenzen
nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld. Dat die grenzen er zijn, kan
niet meer worden betwist. Ecologische voorwaarden dringen zich in
hoog tempo op, terwijl het bestaan van morele grenzen al veel langer
algemeen werd erkend. Elke wetenschapper bereft dat een besluit over
het gebruik van een atoombom niet mag worden gebaseerd op een
empirisch onderzoek naar de effecten ervan.

Door een gebrek aan communicatie tussen ecologen, ethici en technici
zijn de laatsten gestuit op grenzen waarmee zij geen raad weten. Nodig
is het herstellen van het verloren gegane evenwicht tussen wat haalbaar
en wat aanvaardbaar is. De maatschappij, en dus de wetenschap als
onderdeel daarvan, heeft belang bij een openlijke afweging van wat
wenselijk en gevaarlijk geacht mag worden. Ook de wetenschappelijke
vrijheid wordt geschaad, wanneer een tovenaarsleerling de apocalyps
oproept.

74



Bronvermelding

Manifest GroenLinks, Een Plaatsbepaling, uitgebracht in mei 1991
door een schrijfgroep in opdracht van het partijbestuur.

Jongma-Roelants noemde twee artikelen uit een themanummer over
gezin en overheid van het Tijdschrift voor Primaire Leefvormen (nr.
3/4, 1992), uitgegeven door de Nederlandse Gezinsraad: De mythe van
de individualisering, door P.F. Cuypers e.a. De dubbele werkelijkheid
van het gezin, door G. Kronjee.

Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid, dissertatie van L. Bervoets.
LU Wageningen 2 juni 1993 (promotor prof.dr. A.L. Mok).

Programma Nationale Wetenschapsweek 1990, uitgave van de stichting
Nationale Wetenschapsweek.

75





Nawoord van de auteur

Enige jaren geleden bevatte het programma van de Nationale Weten-
schapsweek een uitlating waarin het zoeken van technische oplossingen
voor technische problemen werd betiteld 'een eigenaardige vorm van
homeopathie' (pagina 9).

Langzamerhand ontdekt de politiek dat een maatschappij die zich ver-
nieuwt, zoekt naar nieuwe vormen van beleidsafweging. In dat proces
vervult ook de wetenschap een belangrijke rol. De dialoog tussen poli-
tiek en wetenschap kan groeien tot een 'trialoog' als ook de burger zich
erin gaat mengen.

Uiteraard zijn politici en wetenschappers ook burgers. Toch kunnen
hun macht en paradigma's baat hebben bij informatie van degenen die
met hun benen stevig in de dagelijkse praktijk staan. Gebleken is dat
de natuurlijke neiging van de mens om grenzen to verkennen stuit op
een ander instinct: overlevingsdrift.

Dit boek vormt niet meer dan een stap op die lange weg. Op het poli-
tieke vlak blijven GroenLinks en De Groenen ijveren voor een recht-
vaardige samenleving die effectief bestuurd wordt. Niet alleen met
natuurlijke hulpbronnen moet zorgvuldig worden omgesprongen, ook
met wat managers tegenwoordig noemen 'human resources'.
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