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VOORWOORD
'Ideeën: de grote schoonmaak'. Aldus de titel van het hoofdartikel van Le Point van 11 september 1978. Deze nieuwe en succesvolle concurrent van L 'Express was het opgevallen dat de ons vertrouwde ideologieën hun greep op de Fransen hebben verloren.
Het Marxisme heeft afgedaan als fetisch van de intelligentia.
De revolutie van 1968 heeft geen vervolg gehad. Oude waarden
worden weer opgepoetst. Meer uit sentimentele overwegingen,
uit ontevredenheid met het linkse alternatief: men is er zich wel
van bewust dat rechts geen uitweg is naar een betere toekomst.
Onze denkpatronen hebben de geheimen van het heelal en van
ons eigen bestaan niet oncijferd, en hebben ons geen instrument
gegeven om ons eigen gedrag te beheersen. Men moet een andere aanpak van de werkelijkheid en een andere denkwijze ontwikkelen.
Het bovengenoemde artikel is slechts één van de vele tekens
die erop wijzen dat wij ons in één van die roerige perioden van de
geschiedenis bevinden, die de doorbraak aankondigen van een
nieuwe vorm van civilisatie. Nieuwe ideeën woelen onder het oppervlak, en doen oude opvattingen wankelen bij hun poging zich
een weg te banen naar het licht. 'Wat voor ideeën zullen dat
zijn?' vraagt Le Point zich af.
Artikelen zoals in Le Point markeren het rijp worden van een
ontwikkeling die al lang was begonnen. Ik ben slechts één van de
velen die al vele jaren geleden beseften, dat noch Marxisme noch
Liberalisme een antwoord konden geven op de uitdagingen van
onze tijd, dat de ideologieën ons uitzicht op de toekomst in de
wegstonden.
Elke gebeurtenis die de ontoereikendheid van de oude ideologieën onderstreept is tevens een aanwijzing in de richting waarin
wij de nieuwe weg moeten zoeken. Geleidelijk ontstond bij mij
een vaag beeld, een vermoeden, onvoldoende om de nieuwe weg
te beschrijven, maar genoeg om te kunnen zeggen: 'dat is h e m ' ,
wanneer ik hem tegen zou komen.
VII

Waarschijnlijk kent een ieder in zijn leven van die ogenblikken
waarin een enkele kleine gebeurtenis zin en inhoud geeft aan een
hele rij ogenschijnlijk onsamenhangende ervaringen. Voor mij
was dit de ontmoeting met de moderne theorie van de biochemie
over de werking van de evolutie van het leven. Opeens pasten
alle stukjes van de puzzel in elkaar. Stukken die elk afzonderlijk
al betekenis hebben, maar die samengevoegd een nieuw totaalbeeld laten doorschemeren. Doorschemeren, want ik kan niet
meer bieden dan een eerste aanzet. Ten dele omdat er nog veel te
onderzoeken is, maar ook omdat wat een eenling kan doen beperkt is, zeker als het in zijn vrije tijd moet gebeuren.
Het woord 'evolutie' doet denken aan Darwin, en het Darwinisme werkt op veel mensen als een rode lap op een stier. Maar
Darwinisme is niet gelijk aan evolutionisme; Darwinisme is
slechts één van de vele mogelijke theorieën die de evolutie verklaren. Ook is de Neo-darwinistische theorie van de evolutie slechts
een catalysator geweest bij het ontstaan van dit boek. Zij heeft
zeer belangrijke elementen aangedragen, maar het is bepaald
niet mijn bedoeling geweest, om een theorie uit de biochemie
over te planten op het terrein van de organisatie van de maatschappij. Daarom worden in het eerste hoofdstuk de essentiële
stellingen omschreven waar sociaal evolutionisme van uitgaat.
Het is voor mij een raadsel waarom dit boek nog niet is geschreven door één van die vele wetenschapsmensen of filosofen
die elk stukken voor dit boek hebben aangedragen. Misschien
komt het omdat het onderwerp eist dat men gebruik maakt van
vele wetenschappen. Wie zijn eigen wetenschap goed kent, en uit
ervaring weet hoe irritant het is als leken daarin wroeten, zal het
veelal niet wagen om zich op andermans terrein te begeven. Ik
heb op dit gebied niets te verliezen: Foois barge in wherc angels
lear to t read'.
Weliswaar hebben verschillende auteurs in het verleden al opgemerkt dat men de moderne mens en zijn maatschappij alleen
zal kunnen begrijpen als men zich realiseert, dat de mens en zijn
maatschappij produkten zijn van de evolutie. Denk bijvoorbeeld
aan de 'evolutionary sociology' van Lenski. Denk ook aan Gaylard Simpson's The Meaning of Evolution.
Merkwaardig genoeg heeft geen van deze auteurs het evolutionisme gezien als een methode voor vooruitgang, die een alternatief kan bieden, daar waar de huidige modellen falen, modellen.
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die zijn ontsproten aan het technisch denken. Ook de kern van
de tegenstelling tussen evolutionistisch en technisch denken heb
ik nergens duidelijk geformuleerd gezien.
De chaos waarin de mensheid verzeild is geraakt, is mijns inziens ontstaan doordat in onze beschaving twee elementen ontbreken die onmisbaar zijn, wil men kunnen leven in een gemeenschap van enkele miljarden mensen met het huidige niveau van
technische communicatiemogelijkheden, te weten:
—Minder dan tweehonderd generaties geleden leefden de mensen nog in groepen die vrijwel volledig van elkaar gescheiden
waren. In die tijd heeft de mens geleerd om als individu te leven in een groep van andere individuen waarmee hij in direct
persoonlijk contact staat; de mens is een sociaal wezen. Kunnen leven in groepsverband maakt deel uit van zijn aangeboren instinct, en van zijn cultuurpatronen. In de huidige wereld
leeft echter geen enkele groep geïsoleerd van andere groepen. Helaas bezitten wij geen instinct dat de samenwerking tussen die
groepen regelt, en ook onze cultuur heeft nog geen patronen
daarvoor ontwikkeld. De mens is van nature wel een sociaal wezen, maar wat de mens nog mist is een organisatievorm die de
werkingssfeer van dit instinct-tot-leven-in-een-groep uitbreidt
lol de gehele mensheid. O p het gebied van relaties tussen naties,
en binnen de naties tussen sociale groepen, heerst nog een
grote wanorde. Pogingen om via bijvoorbeeld de Verenigde
Naties om een einde te maken aan deze wanorde, bewijzen dat
men het gemis aan dit element heeft onderkend. Het functioneren - of beter gezegd niet functioneren - van de Verenigde
Naties toont aan dat men nog geen oplossing heeft gevonden
voor dit probleem. Men zal ook nooit een oplossing vinden zolang men het andere probleem niet heeft onderkend en
opgelost. Voor een antwoord op de vraag: 'Hoe moeten wij de
verhouding tussen groepen regelen?' moeten wij terecht bij de
algemene bron van menselijke vooruitgang: kennis, met name
objectieve, wetenschappelijke kennis. Maar die laat verstek
gaan.
—Het tweede element dat ons ontbreekt is een methode voor de
aanpak van sociale vraagstukken, zodanig, dat wij een redelijke mate van zekerheid hebben dat het inschakelen van
wetenschappelijke kennis inderdaad leidt tot een betere maatIX

schappij. Wij moeten een nieuw denkpatroon, een nieuw
paradigma ontwikkelen dat recht doet aan de bijzondere
eigenschappen van een systeem van levende, lerende, denkende en communicerende wezens. Pas dan kunnen wij het eerste
vraagstuk met kans.op succes aanpakken, en daarom concentreert dit boek zich op de methoden voor het bereiken van
sociale vooruitgang.
Onze materiële vooruitgang is vrijwel geheel het gevolg van de
vooruitgang van de techniek. De vooruitgang van de techniek
was gebaseerd op denkpatronen en methoden, die bruikbaar zijn
wanneer men werkt met dode materie. Ik noem dat technisch
denken. Waar deze wetenschap tekort schoot, werd zij aangevuld met kennis die men ontleende aan de religie. De mens heeft
alleen technisch denken en religieus denken echt goed ontwikkeld.
Zodra men echter te maken heeft met levende wezens, is niet
meer voldaan aan een voorwaarde die essentieel is voor het technisch denken: het onderwerp van dit denken wordt niet beïnvloed door informatie die buiten het onderwerp ligt. Technisch
denken werkt met dode materie, en dode materie kan niet leren.
Levende wezens kunnen wel leren. Dit is een principieel verschil.
De eerste belangrijke conclusie van dit boek is, dat socizüe
vooruitgang geblokkeerd wordt door het overheersen van denkwijzen (de technische en de religieuze) die geen van beiden van
toepassing zijn op levende en dus lerende organisaties, en die derhalve niet tot een doelmatige organisatie van de maatschappij
kunnen leiden. Dit wordt ook wel onderkend, maar deze onderkenning is van weinig practisch belang zolang er geen andere
methode en denkwijze bekend is die meer geschikt is voor het oplossen van socizüe problemen dan technisch en religieus denken.
De rechtvaardiging voor dit boek is dat mijns inziens de ontdekkingen van de biochemie ons op het spoor zetten van z o n
denk- en organisatiepatroon.
Dit ligt voor de hand. De natuur heeft al een paar miljard jaar
ervaring in het ontwikkelen en in stand houden van levende en
lerende systemen. Hoe men ook over onze huidige levende wereld moge denken, zij doet het vrij redelijk, op enkele recente
ontsporingen na, die door de mens zijn veroorzaakt. De methode
van de natuur heeft haar in elk geval in staat gesteld, het leven al
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die tijd te handhaven en uit te breiden. Het technische denken,
gecombineerd met rehgieus denken, heeft daarentegen geleid tot
een mensenmaatschappij die dagelijks dreigt onder te gaan in
een uitbarsting van technisch geweld, daarbij mogelijk de rest
van de levende wereld meeslepend. Voor de goede orde: ik heb
helemaal niets tegen religieus denken op zich, maar wel tegen de
toepassing van religieus denken op problemen die niets met religie te maken hebben.
De theorie van de evolutie is de neerslag van ons huidige inzicht in de methode die het leven heeft toegepast om zich te ontwikkelen van de uitsluitend in de zeeën levende eenvoudige bacteriën e d . , tot de zeer complexe levende wereld van vandaag,
die vrijwel elke vierkante centimeter aardoppervlakte heeft veroverd. Het is niet te bewijzen dat deze theorie juist is, maar het is
wel de enige verklaring voor de ontwikkeling van het leven, die niet
in tegenspraak is met de huidige stand van de wetenschap. De toepassing van de kernelementen van de methodiek van de evolutie
op vraagstukken van sociale vooruitgang noem ik sociaal evolulionisnie.
De theorie van de evolutie is ook van belang om een andere reden. Wanneer wij praten over de organisatie van de maatschappij, dan praten wij over een organisatie van mensen.
De eigenschappen van de huidige mens hebben zich gevormd
tijdens de lange weg die hij heeft afgelegd vanaf de eerste vorm
van leven op deze wereld tot wat hij nu is: heerser over de aarde.
Kennis van de weg waarlangs de huidige mens zich heeft ontwikkeld lijkt mij een integraal deel van de kennis van en het begrip
voor het verschijnsel mens, die nodig zijn om op verantwoorde
wijze te kunnen sleutelen aan de organisatie van de maatschappij. Ik hoop dat een ieder beseft dat dit iets totazü anders is dan
wanneer ik zou stellen, dat de toekomst van de mens geheel bepaald is door zijn geschiedenis.
In deze tijd waarin de democratie van edle kanten wordt bedreigd, en de betekenis van het woord vrijwel geheel is uitgehold,
geeft het sociazd evolutionisme een concrete en vaste onderbouw
aan deze vorm van maatschappelijke organisatie; een belangrijke
bijdrage!
De echte positieve rechtvaardiging van de democratie is gelegen in de onmogelijkheid otn in een levend en lerend systeem betrouwbare voorspellingen te doen over de gevolgen van bepaalde
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handelingen voor het geheel. Wij zijn gewoonweg nog niet in
staat om van tevoren te bepalen, wat de beste oplossing is voor
maatschappelijke problemen en dat zal in de naaste toekomst ook
wel zo blijven. Alles moet continu worden getoetst op zijn bruikbaarheid. Niemand kan aanspraak maken op absolute autoriteit.
Het is vrijwel zeker dat een oplossing die twintig jaar geleden nog
de beste was, vandaag de dag door een betere vervangen zou
moeten worden. Alle gebieden van de maatschappij moeten continu en harmonisch evolueren, i.e., veranderen. Behoudens
kortstondige successen op beperkte - meestcd technische - gebieden zal de besluitvorming in een democratie daarom altijd l>eleT zijn
dan in andere bestuursvormen van de menselijke maatschappij.
O p voorwaarde echter dat deze democratie inderdaad werkt. Onze
democratieën werken slecht omdat dit essentiële element, deze
hoofdbestaansgrond van de democratie, nauwelijks is onderkend.
Ergens vermoedde men wel dat technisch denken op het sociale
vlak niet afdoende was, maar dan zag men als enig alternatief het
religieuze denken. Deze keuze tussen Breznjef en KadafTi is voor
velen onder ons weinig aantrekkelijk. Bij gebrek aan een beter alternatief hebben wij daarom het probleem gewoon genegeerd,
tot grote schade aan de westerse democratieën.
Evolutionistisch denken geeft ons een nieuwe keuze, die wèl
met deze eigenschap rekening houdt. Hij is geïnspireerd door
een methode die in de natuur haar doeltreffendheid ruimschoots
heeft bewezen. Sociaal evolutionisme is het verantwoord toepassen van daartoe geschikte elementen van deze methode op sociale
problemen, en leidt direct tot de conclusie dat de democratie de
enige bestuursvorm is die recht doet aan de eigenschap van onvoorspelbaarheid van een mensenmaatschappij.
Wij kunnen onze opvatting van democratie uitdragen door te
tonen dat zij tot een betere besluitvorming leidt, overal waar het
maatschappelijke problemen betreft. Wij hoeven ons dan niet
meer, zoals nu, te rechtvaardigen door te wijzen op het feit dat
anderen zoveel slechter zijn, een houding die meestal niet leidt
tot meer invloed op deze anderen; de natuurlijke reactie van iemand die door een ander wordt beschuldigd van immoreel gedrag is, om zich tegen deze ander af te zetten, niet om hem te
imiteren.
De evolutionistische methode is trouwens de enige die voorziet
in een overgang van dictatuur naar democratie. Wanneer men
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naar een suciaal-evolutionistische democratie streeft, moet ook
de oppositie de aanspraak op de onfeilbaarheid van haar eigen
opvattingen laten varen, en verdwijnt de polarisatie die het zelfs
goedwillende dictatoren onmogelijk maakt om naar een democratie terug te keren. Want wie enig gevoel voor realisme heeft,
zal moeten inzien dat de groepen die vandaag de dag ageren tegen machthebbers, zichzelf even totalitair opstellen als deze
machthebbers zelf. Zodra de druk van de gezamenlijke vijand is
verdwenen, tonen zij onderling geen enkele bereidheid tot democratische samenwerking, maar vervalt het land in een chaos, en
ontstaat er een machtsstrijd die eindigt in een nieuwe dictatuur.
Alle analyses van de bestendigheid van onze westerse democratieën wijzen erop dat deze bestaan bij de gratie van een traditie, een levensbeschouwing die afkerig is van dictaturen, een
lange oefening in koorddansen op de rand van de afgrond. Een
wankel, tijd- en plaatsgebonden fundament. Pas een hechte, positieve fundering van de democratie maakt democratisch bestuur
tot een exportartikel, tot een techniek die kan worden aangeleerd
daar waar zij niet is aangekweekt, en die kan worden aangepast
aan situaties die mijlenver verschillen van de omstandigheden
waaronder onze westerse democratieën zijn ontstaan.
De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak van sociale problemen.
De mens heeft de kennis en de middelen om zijn organisatie continu aan te passen aan de eisen van nieuwe situaties. Maar hij
moet het ook willen.
Dit boek wil dienen als een verzamelplaats en vertrekpunt
voor diegenen die zonder vooroordelen willen zoeken naar een
betere basis voor vooruitgang van de mensheid dan wat ons vandaag de dag wordt voorgehouden,
Enige kennis van de opvattingen over het werken van het leven en de evolutie, zoals die thans gangbaar zijn bij een aantal
vooraanstaande biologen en biochemici, is wel gewenst voor wie
/.i( Il bezighoudt met de menswetenschappen, en is ook bevorderlijk voor een goed begrip van dit boek. In Annex I heb ik getracht
een indruk van deze opvattingen te geven voor de belangstellende.
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DEELI.
WAAROM
SOCIAAL EVOLUTIONISME
1. Sociale vooruitgang: een achtergebleven gebied
De krantenlezer die wat verder komt dan de sportpagina's en de
familieberichten kan het niet zijn ontgaan dat het schijnbaar onmogelijk is om te zeggen of een bepaalde oplossing beter is dan
een andere, wanneer het gaat om een probleem, dat zich voordoet op maatschappelijk gebied. Iedereen heeft er een mening
over, maar het schijnt niet mogelijk te zijn om op een overtuigende manier te bewijzen dat één oplossing beter is dan een andere.
Nu is het nieuws in de kranten meestal politiek getint. En politici leven bij de gratie van meningsverschillen tussen de burgers.
Dus gaan wij ons verdiepen in de vakliteratuur om te zien wat d e
wetenschap van het betrokken probleem zegt. Wij beperken ons
tot het lezen van bijdragen van die schrijvers die accepteren dat
de wetenschap zo objectief mogelijk moet zijn. En wat vinden
wij? Immer dezelfde onenigheid.
Nu zou het nog begrijpelijk zijn waar het aanbevelingen betreft voor de toekomst, want wie kan precies voorzien wat er in
de toekomst gaat gebeuren? Meningsverschillen over het beleid
voor de toekomst kunnen ontstaan door verschillen in doelstellingen maar ook in veronderstellingen waar het gaat over onvoorspelbare zaken zoals het weer. Helaas, de verschillen blijven
bestaan, ook als men het eens is over doelstellingen en veronderstellingen omtrent onvoorspelbare toekomstige omstandigheden.
Het is nog veel erger; op het gebied van sociale vraagstukken kan
men het zelfs niet eens worden over de diagnose, over de oorzaak
van het ontstaan van een probleem. Ook wetenschapsmensen
kunnen het blijkbaar niet eens worden over de meest eenvoudige
gebeurtenissen uit het verleden. De eerste schermutselingen omtrent de voorstellen tot bezuining op de ambtenarensalarissen
zijn net achter de rug. U weet wel, de ambtenaren zouden drie
1

jaar achtereen één half procent salarisverhoging per half jaar
minder krijgen, dan zou volgen uit het zogenaamde trendbeleid.
Dit voorstel stoelde onder meer op de stelling dat de salarissen
van ambtenaren de laatste jaren een aemtal procenten (minimaal
3%) sterker waren gestegen dan de salarissen van het bedrijfsleven. Deze stelling werd onderbouwd door een artikel van hooggeleerde heren in de Economisch Statistische Berichten. Prompt hebben andere hooggeleerde heren berekend dat de ambtenarensalarissen de laatste jaren juist een achterstand ten opzichte van het
bedrijfsleven hadden opgelopen wzn vier procent.
Hoe prettig is het dan om te leven in de wereld van de techniek! U beweert dat uw motor sterker is dan de mijne? Even op
de proefbank, en het antwoord ligt klaar.
Ook in die wereld is niet alles koek en ei. Het is vaak moeilijk
om de gelegenheid te krijgen om te bewijzen dat de eigen vinding
beter is dan de bestaande; de geschiedenis der wetenschap is vol
van voorbeelden van uitvinders die werden weggehoond toen zij
om een kans vroegen om hun stelling te bewijzen. Maar - gegeven de kans - was het in elk geval mogelijk om dit bewijs te leveren.
Zodra de levende wereld eraan de pas komt, gaat het mis. Ik
kan wel bewijzen dat mijn motor sterker is dan de jouwe, maar
hoe bewijs ik dat deze sterkere motor ook beter is voor de rijder?
Misschien zijn meer PK's wel het laatste dat automobilisten vandaag de dag werkelijk nodig hebben. Wat is een betere auto? Een
veiliger en zuiniger auto! Maar, een veilige auto is meestal minder zuinig! Een extra dikke balk in de deuren, door deurstijlen
en dak, maakt de auto veiliger, maar kost meer energie, omdat
meer staal wordt gebruikt bij de fabricage (dus meer energie) en
omdat het hogere gewicht van de auto resulteert in meer benzineverbruik. De auto trekt ook iets minder snel op, wordt duurder, en wordt dus minder verkocht. Als deze auto vóór deze verbetering al één van de veiligste en zuinigste modellen was, dan
kan het best mogelijk zijn dat achteraf bekeken deze 'verbetering' een verslechtering was voor de maatschappij als geheel.
Hoe komt het toch dat wij op technisch gebied zover zijn gekomen dat wij vrijwel alles kunnen, terwijl het op het gebied van
sociale problemen zo'n puinhoop is? Hoe komt het dat wij zo
goed weten welk materiaal, welke natuurwetten, welke reacties
en verbanden wij moeten gebruiken om mensen naar de maan te
2

sturen, terwijl wij nog niet eens in staat zijn om te voorkomen dat
een deel van de mensen regelmatig tracht een ander deel van de
mensen naar de maan te laten lopen? Door atoomsplitsing kunnen wij nieuwe elementen creëren, maar wij weten nog niet wat
wij moeten doen om ervoor te zorgen dat in een tijd waarin nog
veel mensen meer materiële welvaart willen, alle mensen die willen werken daartoe ook de gelegenheid krijgen! Hoe komt het dat
wij op sociaal gebied als maar achteruit lijken te gaan, terwijl de
techniek zulk een vooruitgang boekt?
De reden is heel eenvoudig: wij zijn te laat begonnen. De hele
geschiedenis van de civilisatie van de mensheid is de geschiedenis
van ons streven naar beheersing van de wereld van levenloze materie. Het is de geschiedenis van het maken van instrumenten,
van het vinden en harnassen van energie. Ook waar het geestelijke zaken zoals communicatie betreft, bestaat de vooruitgang in
hoofdzaak uit verbetering van de technische middelen (van drukpers tot televisie), terwijl weinig aandacht wordt besteed aan de
inhoud van de boodschap. Althans, ik kan weinig vooruitgang
bespeuren als ik de inhoud van een televisie-programma vergelijk met de verhalen van bijvoorbeeld Homerus.
Dit is geen originele ontdekking: al tientallen jaren wordt in
brede kring gewezen op de achterstand van onze sociale ontwikkeling ten opzichte van de technische ontwikkeling. Dit ondanks
het feit dat in de laatste twintig jaar op de universiteiten de toeloop naar de socizüe wetenschappen veel sterker is gestegen dan
die naar technische wetenschappen. Wat men over het hoofd
ziet, is dat het probleem niet zozeer ligt in de hoeveelheid aandacht die wordt besteed aan sociale problemen, maar veeleer aan
het feit dat wij nog geen goede methode hebben gevonden om deze problemen aan te pakken. In het kort komt het hierop neer dat
wij niet efficiënt kunnen werken zolang wij nog geen goede
methode hebben ontwikkeld die is aangepast aan de specifieke
eigenschappen van sociale problemen. Sociaal evolutionisme is
zulk een methode.
O m goed te begrijpen wat dit sociaal evolutionisme betekent,
moeten wij eerst eens nagaan hoe de huidige achterstand is ontstaan, en waarom de huidige aanpak van sociale problemen niet
tot succes leidt. Daarvoor moeten wij terug naar onze voorouders.
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2. Hoe is de achterstand van de sociale
wetenschappen ontstaan?
Hoe zich ook de ontwikkeling van de mens exact heeft voltrokken, of hij van de apen afstamt of niet, feit is dat de fysieke bouw
van de mens het meest overeenkomt met die van een mensaap,
en dat dit bij de oermens nog sterker het geval was. Deze bouw is
geheel afgestemd op het leven in kleine kolonies in de bomen van
tropische bossen.
De kenmerken van het leven van een mensaap waren: geen
voedselproblemen, geen klimaat probleem (betrekkelijk constante temperatuur), geen vijanden. Een ideaal leven, maar met beperkingen. Ten eerste waren mensapen afhankelijk van het
bestaan van tropische bossen, en ten tweede leefden de verschillende groepen ver van elkaar, teneinde voedselconcurrentie
en misschien ook ziekte-epidemieën te voorkomen. Het aantal
individuen was dus ook beperkt, hetgeen een nadeel is bij het
snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Afhankelijk
zijn van één soort klimaat en één soort plantenrijk (tropische bossen) maakt de soort extra kwetsbaar! Naast zijn geestelijk vermogen is het meest markante onderscheid tussen mens en mensaap, dat de mens ook op de vlakke grond, eigenlijk overzü leeft.
Het leven in de bomen van tropische bossen verlaten hebbende, bleek onze bouw een aantal problemen op te leveren:
—op de grond waren wij niet snel genoeg om aan roofdieren te
ontkomen, of zelf andere prooidieren in te halen;
—buiten de tropische bossen was het voedselaanbod onregelmatig: seizoenen en goede en slechte jaren wisselden elkaar af;
—het klimaat was veel extremer; de zon was heter en de nacht en
winter kouder.
De eerste problemen waar onze voorouders mee worstelden, waren dus zuiver van fysieke aard: klimaat, voedsel en verweer tegen vijanden. De invloed van de mens op zijn omgeving was
toen vrijwel nihil; het ging er de mens juist om, zich tegen de in4

vloed van de omgeving te beschermen. Het waren eenvoudige
problemen: afspraken over de opstelling bij de jacht, het maken
van eenvoudige instrumenten en onderkomens.
Het hele streven van de mens was gericht op verweer tegen de
natuur, op het zich onafhankelijk maken van zijn omgeving.
Hoewel de mensen enkele soorten platen en dieren hebben gecreëerd, bleef hun aandacht zich voornamelijk richten op het maken
van instrumenten en het werken met dode materie; daar behaalden zij ook grote successen. De huidige graansoorten, fruitbomen en groenten zijn slechts op een aantal detailpunten anders
dan hun natuurlijke voorouders. Maar zelfs een zo primitief
menselijk instrument als een pijl en boog lijkt op niets anders in
de natuur. De hoeveelheid voedsel die uit een moderne korenhalm of fruitboom gehaald kan worden, is wat groter dan uit zijn
wilde soortgenoot, maar qua effectiviteit als jachtinstrument kan
niets in de natuur tippen aan pijl en boog.
Men kan niet anders zeggen, dan dat dit streven naar onafhankelijkheid van de natuurlijke omstandigheden een volledig
succes is geworden. Wij hebben tegenwoordig de middelen om
ervoor te zorgen dat een mens nooit meer honger of kou hoeft te
lijden, of door wilde dieren wordt verwond. Al in de tijden van
Moses, van de Egyptische farao's, van Homerus en Caesar had
de mens op het gebied van de aanpassing aan omstandigheden
een niveau bereikt dat zo ver boven dat van andere levende wezens stond, dat hij zich toen met recht koning der aarde kon noemen. Geen wonder dat de methode die de mens heeft ontwikkeld
om deze technische vooruitgang te bereiken, een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van ons denk- en gedragspatroon.
Waar de mens tegen problemen aan liep die niet binnen dit
denkpatroon opgelost konden worden, heeft hij deze problemen
weggeschoven naar het buitenaardse. In eerste instantie was dit
de vraag: 'Waar kom ik als mens vandaan?', en 'Wat is het doel
van mijn bestaan?'. Dergelijke vragen vallen per definitie buiten
het technische denkpatroon, omdat dit laatste gericht is op de
vraag: 'Hoe kan ik (beter) blijven voortbestaan?', en niet op de
vraag 'Waarom moet ik blijven voortbestaan?' Het religieuze
denken geeft een antwoord op deze laatste vraag.
Pas op een heel laat tijdstip kwam er een nieuwe vraag op:
'Hoe moeten wij de samenleving van mensen onderling en mensen-natuur regelen teneinde ons voortbestaan te verzekeren?' Tot
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nu toe heeft men dit probleem slechts aangepakt met de twee
denkwijzen waarmee wij vertrouwd zijn, het technische denken
en het religieuze denken, of een combinatie van beiden. De inbreng in de sociale wetenschappen komt dan ook voornamelijk
uit twee bronnen; enerzijds filosofieën en theologieën en anderzijds modellen en technieken die oorspronkelijk door natuurkundigen zijn ontwikkeld.
Helaas, het religieuze denken is niet van toepaissing, want het
gaat om een heel concrete vraag, die betrekking heeft op een zuiver materieel, azirds onderwerp, namelijk het voortbestaan en de
verdere ontwikkeling van het leven op aarde en meer in het bijzonder van de mens. Ook het technisch denken blijkt niet tot een
aanvaardbaar resultaat te leiden. Gezien het enorme succes van
het technische denken op zijn eigen terrein, ligt het voor de hzmd
om eerst na te gaan waarom het op sociaal gebied niet werkt, en
of dit denken zó te veranderen is dat het wel werkt.
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3. Het technisch denken
O m misverstanden te voorkomen wil ik eerst een omschrijving
geven van wat ik met dit woord bedoel, waarbij ik zal aangeven
op welk terrein het technisch denken zich heeft ontwikkeld, en
welke methode het technisch denken volgt.
Onder technisch denken versta ik de bezigheid waarin wij bedenken hoe wij met behulp van onze kennis problemen kunnen
oplossen door gebruik te maken van niet levende materiellen op
menselijke schaad. Wanneer een mens uit het stenen tijdperk een
vorm tracht te bedenken voor een stuk silex die niet al te moeilijk
is na te bootsen, goed snijdt maar ook nog aan een stuk hout vast
te maken is, dan is hij bezig met technisch denken.
Wanneer een verkoopchef overweegt of hij een boodschap aan
een vertegenwoordiger (bijvoorbeeld, dat deze op zaterdag nog
naar een klant moet) beter per telefoon of per telegraaf door kan
geven, dan is hij bezig met technisch denken. Maar wanneer hij
overweegt of hij de vertegenwoordiger tot deze extra inspanning
zal motiveren door een vriendelijk woord en uitzicht op een premie, of door te dreigen met het niet doorgaan van een verwachte
promotie, is dit geen technisch denken, omdat de middelen die
tot het doel (extra verkoop) moeten leiden geen dode materie zijn
maar de activiteiten van een mens.
De methode die het technisch denken volgt is, dat men zich
een voorstelling maakt van hoe het eindresultaat, de oplossing
van een probleem, eruit zal zien, of eruit zou moeten zien. Voordat men dus een oplossing in de praktijk brengt, heeft men een
blauwdruk, een plan van het geheel dat men gaat maken. Men
kan zich diverse mogelijke oplossingen voorstellen waarvan men
niet van tevoren weet welke de beste is, maar dan beslist een experiment en wordt de eenmaal gemaakte selectie in het plan verwerkt. Toepassing van het technisch denken veronderstelt een
beeld vooraf - een voorstelling - van het gevolg van de toepassing.
De bijzondere eigenschap van het werken met dode materialen
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is dat deze geheel niet worden beïnvloed door informatie zoals die aanwezig
is buiten deze materialen zelf. Het gedrag, de eigenschappen van
dode materiztlen, zijn altijd gelijk wanneer de materiële omstandigheden gelijk zijn.
Indien een stuk ijzer al tien keer is bewerkt en weer omgesmolten wordt, maakt dit zijn gedrag bij de elfde keer niet minder
voorspelbaar. Het is geheel onafhankelijk van wat wij met andere
stukken ijzer hebben gedaan, en van wat wij van plan zijn met
dit stuk ijzer te gaan doen.
Water kookt altijd bij 100°C. als de atmosferische druk 1 is:
gisteren, vandaag en morgen, in Amerika of Zambia, ongeacht
de vorm of het materiaal van de houder, en ongeacht het doel dat
wij ermee willen bereiken.
Dode materialen zijn tevens onderworpen aan een zeer beperkt aantal natuurwetten, die altijd op een voorspelbare wijze werken,
en hun bestaan is vrijwel altijd onafhankelijk van het bestaan van
andere materialen. (Hier ligt een onderscheid ten opzichte van
niet-levende materialen buiten de menselijke schaal: de wetten
die gelden voor bijvoorbeeld atomen hebben een heel andere
graad van voorspelbaarheid.)
Deze stabiliteit heeft niet alleen betrekking op de eigenschappen van de materie van een ding, maar ook op zijn beweging:
wanneer wij een kogel afschieten, dan wordt de beweging van de
kogel, haar baan, uitsluitend bepaald door haar gewicht, vorm,
richting, snelheid bij het verlaten van de loop, aantrekkingskracht van alle andere dingen om haar heen (in feite alleen de
zwaartekracht) en door wat zij op haar baan tegen komt, in
eerste instantie de lucht. Uit zichzelf zal de kogel nooit van baan
veranderen, ongeacht de informatie om haar heen. De mens kan
tegenwoordig bepaalde projectielen bouwen, bijvoorbeeld cruiseraketten) die reageren op bepaalde informatie. Deze reactie is
echter van tevoren ingebouwd en eveneens stabiel; de cruiseraket
zal altijd op deze informatie reageren en nooit op andere. Daardoor hebben ook de processen waarmee dode dingen op elkaar
inwerken deze eigenschap van stabiliteit.
Hierdoor kunnen wij het gedrag voorspellen van een materiaal
als reactie op één of meerdere gebeurtenissen onder een beperkt
aantal exact te bepalen omstandigheden, omstandigheden die wij
ook in de praktijk kunnen realiseren. Zolang deze omstandigheden niet veranderen, verandert er ook niets aan het stuk materiaal.
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Zo kunnen wij ons een zeer goede voorstelling maken van het
gevolg van een handeling ten opzichte van een dood materiaal.
Nog veel essentiëler voor de vergelijking met levend materiaal is,
dat deze voorstelling haar geldigheid blijft behouden, ook als wij
er pas veel later weer op terug komen, na onszelf een hele rij andere zaken te hebben voorgesteld.
Nu is ons voorstellingsvermogen tamelijk beperkt, evenals ons
geheugen. Een probleem wordt al gauw te onoverzichtelijk om
een betrouwbare voorstelling toe te staan van de uitkomst van
alle methoden die in aanmerking komen om dit probleem op te
lossen. Bovengenoemde eigenschappen van het werken met dode
materialen maken het ons mogelijk het hoofdprobleem uiteen te
rafelen in deelproblemen, en te bepalen hoe deze deelproblemen
in elkaar passen. Dit is de zogenaamde analytische methode. Wij
gaan dan op elk deelgebied de oplossing zoeken, hetzij via ons
voorstellingsvermogen en experimenten, hetzij via ervaringen
van anderen die al met dit probleem hebben geworsteld. Mocht
z o n deelprobleem nog te gecompliceerd blijken te zijn, dan gaan
wij ook dit weer ontleden in deelproblemen en zo gaan we door
tot wij voor alle deelproblemen een oplossing hebben gevonden.
Dan voegen wij alle deeloplossingen weer bij elkaar en kunnen
wij ons op deze wijze een voorstelling maken van de eindoplossing, voordat deze eindoplossing ook werkelijk gerealiseerd is.
Hoe betrouwbaar de voorspellingen zijn die wij op grond van
deze eindvoorstelling maken, hangt uitsluitend af van het feit of
wij geen fout gemaakt hebben bij het oplossen van de deelproblemen en het bepalen van de samenhang tussen de deelproblemen. Als blijkt dat wij ergens een fout hebben gemaakt, dan
kunnen wij deze fout opsporen zonder dat er intussen iets gebeurt met de andere deeloplossingen en verbanden. Met andere
woorden, op het gebied van dode materialen op menselijke
schaal is het in beginsel altijd mogelijk om ons een redelijk betrouwbare voorstelling te maken van de oplossing voor een probleem, ongeacht hoe gecompliceerd dit probleem is, en kunnen
wij de gevolgen voorspellen van ons gedrag ten opzichte van deze
materialen.
De kracht van de anzdytische methode zal u nog duidelijker
worden wanneer u bedenkt dat het helemaal niet nodig is dat één
en hetzelfde brein zich een voorstelling mazikt van de oplossing
voor alle deelproblemen. De beperkingen die het gevolg zijn van
9

de grenzen van het individuele voorstellingsvermogen worden
opgeheven door de mogelijkheid om bij het oplossen van deelproblemen van technische aard anderen in te schakelen, in het bijzonder door gebruik te maken van oplossingen die anderen al
hebben gevonden. Gezien het feit dat materialen onder dezelfde
omstandigheden altijd eender reageren, is één deeloplossing ook
bruikbaar voor alle andere hoofdproblemen met eenzelfde deelprobleem.
De kennis van de temperatuur en luchtdruk waarbij water
kookt, hoeft maar één keer ontwikkeld te worden om gebruikt te
kunnen worden bij alle problemen waarvan het koken van water
een deelprobleem is.
De stabiliteit van de reacties van dode materialen op menselijke schaal maakt het ons mogelijk de nauwkeurigheid van de
bewerking of van de voorspelling op te voeren zover wij willen,
mits wij daarvoor de moeite willen nemen. De grens aan deze
nauwkeurigheid ligt daar waar wij buiten de menselijke schaal
komen, dus bijvoorbeeld bij moleculen en atomen. Maar het
technisch denken richt zich op het werken met dode materialen
ten behoeve van menselijk gebruik, en heeft zich, op enkele uitzonderingen na, altijd beperkt tot problemen op menselijke
schaal en het werken met materialen op menselijke schaal. Dit
geldt ook voor bijvoorbeeld het opwekken van electriciteit door
middel van atoomsplitsing of fusie. Hoewel wij geheel niet kunnen voorspellen wat een bepaald individueel atoom gaat doen,
wordt het gedrag wel voorspelbaar zodra wij voldoende atomen
manipuleren om daaruit een voor mensen bruikbare hoeveelheid
electriciteit op te wekken.
Door de stabiliteit van het gedrag van dode materialen op
menselijke schaal kunnen wij onze oplossing eerst op zeer beperkte schaal toetsen.in een laboratorium, en op basis van deze
test een betrouwbare voorspelling doen over het gevolg van invoering van onze oplossing op wereldwijde schaal; althans voor
zover deze gevolgen betrekking hebben op de technische kant
van deze oplossing.
Met andere woorden: wij kunnen in het laboratorium en op de
testbaan bepalen wat de gevolgen zouden zijn van het invoeren
van een nieuwe auto-brandstof die hogere snelheden en acceleratie mogelijk maakt met dezelfde automobielen, voor zover het de
reactie van deze automobielen betreft. Wij kunnen voor elk merk
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en model vaststellen en voorspellen dat hij X kilometer sneller zal
kunnen rijden en wij zullen ons daarin nauwelijks vergissen. Dat
is de kracht van het technische denken. Maar kunnen wij ook
voorspellen wat de gevolgen zullen zijn voor de mensen die in deze automobielen rijden?
De stabiliteit maakt het ons ook mogelijk om mensen te overtuigen van het nut van een bepaalde technische oplossing; wij
kunnen het succes van die oplossing in het verleden of in een bepaalde toepassing gebruiken als bewijs dat zij ook in de toekomst
of voor andere toepassingen zal voldoen, mits de omstandigheden die van belang zijn gelijk blijven. En wij kunnen eveneens
- via een experiment in het laboratorium en andere testen - bepalen wat deze omstandigheden zijn. Deze bewijsvoering is een
integraal deel geworden van het technisch denken.
De toepassing van de analytische methode is beperkt, doordat
zij slechts dan consequent kan worden toegepast, wanneer wij
stabiele, statische toestanden bezien. Zodra wij te maken hebben
met processen waarin meerdere materialen elkaar beïnvloeden,
en met name wanneer deze invloed afhankelijk is van de snelheid
waarmee het proces zich voltrekt, dan kunnen wij niet meer elk
onderdeel apart bezien, en weer op een eenvoudige - voor ons
voorstellingsvermogen vatbare - manier in elkaar zetten. Dan
gaat het om zogenaamde dynamische en simultane modellen.
Dynamisch betekent dat de snelheid van het proces invloed heeft
op de aard (en niet alleen het tijdstip) van de uitkomst, en simultaan betekent dat meerdere onderdelen samen moeten werken,
en elkaar beïnvloeden.
Bij dynamische en simultane modellen zien wij ook vaak een
nog niet genoemd element verschijnen: de waarschijnlijkheidsrekening. Als wij een groot aantal onderdelen hebben die samen
een langdurig proces vormen, dan kan een minuscule onnauwkeurigheid in het begin bij een der onderdelen aan het einde van
het proces zeer grote gevolgen hebben. Nu zijn <rgrenzen aan de
nauwkeurigheid waarmee wijjmaterialen kunnen verwerken of
samenhangen en reacties meten. Deze grenzen kunnen voortkomen uit het feit dat de techniek nog niet ver genoeg is ontwikkeld, of de kosten van grotere nauwkeurigheid te hoog worden.
Omdat wij niet meer elke reactie en elk onderdeel los van de
anderen kunnen bekijken, en niet meer het geheel via ons voorstellingsvermogen kunnen overzien, kunnen wij ons ook niet
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voorstellen hoe nauwkeurig de uitkomst zal zijn.
Onze gewone spreektaal, die nauw aansluit bij ons voorstellingsvermogen, is niet geschikt voor communicatie van dergelijke dynamische en simultane modellen.
De mens heeft de beperkingen van het voorstellingsvermogen
doorbroken neiar twee kanten:
1. Behalve de verwerking van informatie via ons bewuste voorstellingsvermogen schijnt er in onze hersenen ook iets te zijn
dat informatie op een integrale wijze verwerkt zonder dat wij
ons daarvan bewust zijn. Dat noemen wij intuïtie. Men weet
er nog weinig van, maar hoe danook, intuïtie alleen is niet afdoende om andere dan individuele problemen op te lossen.
Wat wij dan missen is een uitspraak over de geldigheid van
deze oplossing. Slechts het experiment kan daarbij helpen.
Voor de mensheid als geheel zijn oplossingen op basis van
intuïtie alleen van belang als zij via het experiment hun geldigheid kunnen aantonen. Intuiïtieve oplossingen zijn niet
goed communiceerbaar.
2. De mens heeft op basis van de logica een nieuwe vorm van informatieverwerking en communicatie ontwikkeld, de wiskunde. Groepentheorie en matrix algebra heffen de beperking op
vem het aantal verschillende zaken dat wij ons in een beeld
kunnen voorstellen. De multi-dimensionale analytische meetkunde plus bovengenoemde algebra heffen de beperking op
die is verbonden aan het werken met dynamische en simultane processen. De waarschijnlijkheidsrekening stelt ons in
staat om de beperkingen te verwerken die nu eenmaal zijn
verbonden aan de nauwkeurigheid van bewerking en meting.
Door de analytische methode en de wiskunde is de effectiviteit
van het technisch denken zo sterk verhoogd, dat de gecompliceerdheid van een probleem geen enkele beperking meer oplegt
aan de effectieve toepassing van het technisch denken, zeker niet
met onze nieuwe generatie computers.
Eén beperking begrenst de toepasbaarheid van het technisch
denken wel. Doel van het technisch denken is het oplossen van
problemen via het ontwerpen en aanvaarden van de oplossing
van het probleem voordat men deze oplossing toepast. Technisch
denken is dus alleen daar van toepassing waar - bij de huidige
stand van kennis - een mogelijkheid bestaat om vóór de toepas12

sing te bepalen of een oplossing zal voldoen.
Wat betekent 'voldoen'? Een oplossing voldoet wanneer wij
kunnen verwachten, beter af te zijn door haar in te voeren, dan
door haar niet in te voeren. Meestal kunnen wij het gevolg van
het invoeren van een oplossing niet met volstrekte zekerheid bepalen. Toch kunnen wij nog een verantwoorde keuze maken
wanneer wij de waarschijnlijkheid kunnen«bepalen van de
gevolgen van het al of niet invoeren van de oplossing. Wij kunnen deze voorstelling vooraf alleen maken indien het betrokken
onderwerp voldoende stabiel is, zodat niet op het ogenblik van
toepassing de eigenschap van materialen en hun beweging op
een niet te voorspellen wijze zodanig zijn veranderd dat de gevolgen van de toepassing aanmerkelijk afwijken van de oorspronkelijk verwachte gevolgen. Dan wordt de zaak onvoorspelbaar.
De onvoorspelbaarheid waarop wij hier doelen is van een heel
andere aard dan bijvoorbeeld de onvoorspelbaarheid van een
roulette spel. In dit spel kunnen wij weliswaar niet bepalen wat
een bepaalde uitkomst zal worden, maar wij kunnen wel vooraf
al bepalen dat bij een zuivere, goed afgestelde roulette altijd één
van de cijfers O tot 36 tevoorschijn zal komen, en dat de kans
daarop 1 op 37 is. Wij kunnen op basis van deze informatie wel
degelijk een strategie bepalen. Wanneer het ons doel is om met
een bepaald kapitaal extra geld te verdienen, dan kunnen wij met
deze kennis en de regels van het roulette spel berekenen wat de
beste strategie is, en die is altijd: niet spelen.
Wanneer laat nu een probleem geen voorspelbare oplossing
toe? Dat is wanneer wij niet kunnen bepalen:
—alle gevolgen die toepassing van de oplossing zou kunnen hebben voor het probleemgebied; en
—de waarschijnlijkheid van elk der gevolgen.
Samenvattend: het technisch denken heeft zich ontwikkeld op
het gebied van het werken met dode materialen op menselijke
schaal teneinde problemen op te lossen die ontstaan zijn bij de
aanpassing van mensen aan omstandigheden, respectievelijk de
beheersing van deze omstandigheden. De kern van de methode
van het technisch denken is, dat men tracht zich vooraf een beeld
te vormen van de gevolgen van het toepassen van een bepaalde
oplossing, meestal op basis van een voorstelling van hoe het hele
betrokken gebied werkt. Middel daartoe is voornamelijk de fun13

damentele en toegepaste wetenschap en in het bijzonder de analytische methode aangevuld met wiskunde.
Het technisch denken kan bij de meeste problemen wel enige
steun geven, maar echt van toepassing is het alleen in probleemgebieden waar wij kunnen verwachten dat wij alle gevolgen van
een oplossing op dit gebied kunnen onderkennen, en de waarschijnlijkheid V2m deze gevolgen kunnen bepalen.
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4. Het technisch denken en de levende
wereld
Door uitbreiding van ons voorstellings- en communicatievermogen via de wiskunde zijn de mogelijkheden op het gebied van informatieverwerking enorm uitgebreid, en informatieverwerking
is de basis van het leven.
Waarom is nu onze vooruitgang in de sociale wetenschappen
dan zo bedroevend klein? Dat komt omdat levende wezens een
dimensie hebben die de dode materie niet heeft: zij verwerken
zelf informatie, zij leren.
Vanaf het ontstaan van het leven tot aan de tweede wereldoorlog heeft er nooit penicilline-schimmel in het bloed van dieren gezeten. Toen de bacteriën die in dit bloed moesten leven geconfronteerd werden met penicilline, was dit een nieuwe informatie.
Een bacterie heeft alleen zijn genetische apparaat om informatie
te verwerken. Dit eist een voldoende hoeveelheid voortplantingen om via mutaties in de genen een vorm te vinden die deze
informatie kan vasthouden, i.e., een bacterie die zich kan vermenigvuldigen ondanks de aanwezigheid van penicilline. Dat is uiteindelijk gebeurd: penicilline werd toegediend aan patiënten
waar onder de bacteriën een mutant zat die penicilline-resistent
was. Alle concurrerende bacteriën werden gedood, waardoor de
penicilline-resistente mutant zich extra snel kon vermenigvuldigen, met als resultaat penicilline-resistente stammen van bijvoorbeeld stafylokokken (longontsteking, e.d.). De informatie
over het effect van penicilline op bacteriën bleef alleen geldig totdat deze bacteriën de informatie hadden verwerkt.
Daartegenover zal een stuk staal de informatie dat het oplost in
zoutzuur nooit verwerken; deze reactie blijft voorspelbaar.
Nu is het nog wel mogelijk ons technisch denken te gebruiken
op het gebied van bijvoorbeeld het werken met bacteriën: het feit
dat deze door hun genetische aanpassing zullen veranderen,
maakt technisch denken weliswaar gecompliceerder, maar niet
volstrekt onmogelijk. Wij kunnen op laboratoriumschaeil en in
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ons voorstellingsvermogen onbeperkt lang aan informatie omtrent dit probleem werken; zolang wij deze informatie nog niet
gebruiken, gebeurt er nog niets met de bacterie. Wij kunnen dus
met een redelijke mate van nauwkeurigheid voorspellen hoe de
bacterie zal reageren op haar eerste contact met penicilline, en zolang wij door de volledige vernietiging van de eerste generatie
bacteriën de genetische verwerking van informatie onmogelijk
maken, blijft onze voorspelling geldig. Reusachtige problemen
ontstaan ook op dit vlak doordat men niet weet hoe alle andere
organismen zullen reageren op penicilline; alleen geteste reacties
zijn bekend, maar die kunnen nooit volledig zijn.
O p het gebied van het menselijke individu, met name zijn gedrag in de maatschappij, ligt de zaak heel anders! De mens raakt
bekend met de nieuwe informatie op het ogenblik dat deze ontstaat, respectievelijk wordt gecommuniceerd, dus vrijwel altijd
voordat deze nieuwe informatie zich heeft omgezet in actie, zich
heeft gerealiseerd. Dit is in elk geval zo met kennis op het gebied
van wetenschap en technologie, dus van gemeenschappelijke
kennis. De man die weet dat een genezing voor een bepaalde
ziekte mogelijk is, reageert anders dan de man die dat niet weet,
ook al is dat geneesmiddel nog niet te koop. Als men weet dat de
regering de omzetbelasting gaat verhogen, gaan de mensen extra
veel kopen voordat deze maatregel is ingevoerd.
O p het gebied van de organisatie van de maatschappij betekent elke nieuwe informatie een verandering van de omstandigheden voor alle bij deze maatschappij betrokken individuen.
Dit is er oorzaak van waarom de methoden der techniek, zoals
wij die hebben ontwikkeld voor het beheersen van de dode omgeving, geheel anders werken zodra zij worden toegepast op levende wezens, met name mensen. In de techniek kunnen wij een onderdeeltje uit het geheel afzonderen, apart bestuderen en behandelen, en dan weer in een onveranderd geheel inpassen. Bij
maatschappelijke vraagstukken gaat dat niet. Wij kunnen nog
wel een stukje maatschappij van de 'rest' afzonderen. Maar als
de 'rest' dat weet, dan is de 'rest' op dat ogenblik veranderd; en
de 'rest' verandert ook nog door andere invloeden. Als wij ons
stukje weer terug willen plaatsen in het geheel, is het zeer de
vraag of het nog past! Wij kunnen dus niet de gevolgen van een
ingreep in een levend systeem afleiden uit de gevolgen van deze
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ingreep voor elk der onderdelen. Voor een levend systeem als geheel is vrijwel nooit voldaan aan de eis van de voorspelbaarheid
van gevolgen, een voorwaarde voor de toepasbaarheid van technisch denken:
—Elk levend wezen vormt een stuk omgeving voor andere levende wezens;
—Elk levend wezen 'leert' uit zijn ervaring, hetzij zds soort, hetzij als individu;
—Wat het levende wezen leert uit zijn ervaring is niet exact te
bepalen.
Voor zover wij kunnen nagaan, speelt het toeval hierbij een belangrijke rol. Door deze rol van het toeval is elke reactie van een
levend wezen slechts bij benadering te bepalen. Omdat elk levend wezen leert van de reacties van andere levende wezens, en
omdat slechts bij benadering bepaald kan worden wat het leert,
wordt de reactie van een gemeenschap van levende wezens steeds
minder voorspelbaar naarmate meer verschillende wezens in het
betrokken systeem tot eikaars omgeving behoren.
Van belang hierbij is de wijze waarop het wezen zich aanpast.
Primitieve virussen en bacteriën kennen in hoofdzaak genetische
aanpassing. De hele soort is in dit verband als één enkel wezen te
beschouwen. Bij de mens moeten wij elk individu als een verschillend wezen beschouwen.
De voorspelbaarheid neemt eveneens af met de tijd die verstrijkt tussen de toestand op het tijdstip waarop de voorspelling is
gebaseerd en het tijdstip waarop wij de voorspelling toetsen.
Wanneer deze tijd korter is dan de tijd die nodig is voor één der
levende wezens om te 'leren', dan is althans in theorie de uitkomst wel voorspelbaar. Dat is vaak te realiseren in laboratoriumproeven met bacteriën of enkele mensen. Is de periode
langer, dan gaat bovengenoemde rol van het toeval, samen met
het leerproces, een element van onzekerheid invoeren, dat sterker wordt met elke cyclus van dit leerproces.
Er is een mogelijkheid om het hele systeem wat beter voorspelbaar te maken, namelijk als wij het leerproces, of het aantal alternatieven waaruit een wezen kan kiezen, kunstmatig beperken.
Met name is het gevolg van een handeling wel voorspelbaar als
zij alle wezens in het betrokken systeem doodt voordat een leerproces op gang heeft kunnen komen. Zo blijft de werking van
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antiseptica voorspelbaar zolang elke bacterie die daarmee in aanraking komt, dood gaat zonder zich te kunnen voortplanten. En
men kan een maatschappij redelijk beheersen als men veel gedragingen effectief kan voorschrijven of verbieden. In wezen neemt
de voorspelbaarheid van het effect van ingrijpen in een levend
systeem toe met de mate waarmee wij het 'leven' eruit halen.
Daarmee is deze mogelijkheid voor ons doel irrelevant geworden.
Het moet mogelijk zijn om te bepalen waar de grenzen liggen
voor het aantal wezens, de individuele vrijheid ( = onvoorspelbaarheid) en het tijdsinterval waarbinnen men nog een redelijke
voorspelling kan doen van de gevolgen van een bepaalde handeling. Bij mijn weten zijn deze grenzen nog nooit bepaald; ik wil
alleen stellen dat een moderne maatschappij in elk geval ver buiten deze grenzen valt. Door de moderne communicatiemiddelen
behoort vrijwel elk individu tot de 'omgeving' van alle andere individuen. Het leerproces speelt zich overwegend af op het gebied
van informatieverwerking, het gaat zeer snel, en dus heeft elke
voorspelling een zeer korte geldigheidsduur.
Wie de problemen kent op het gebied van een voorspelling van
de gevolgen van het ingrijpen in betrekkelijk eenvoudige natuurlijke gemeenschappen van enkele honderden planten en bacteriën, zal er geen moeite mee hebben als ik stel dat het voorspellen
van de gevolgen van een ingreep op de groep als geheel onmogelijk is wanneer de groep een moderne menselijke leefgemeenschap is, zoals een land, of zelfs maar een provincie. Planten en
bacteriën kunnen slechts 'leren' als soort, de mens kan leren als
individu. Daarom staat op het gebied van de voorspelbaarheid
elk menselijk individu gelijk aan een aparte 'soort'.
Dat maakt de methoden der techniek niet waardeloos voor het
oplossen van maatschappelijke problemen. Het stelt alleen bepaalde eisen en beperkingen aan het gebruik ervan:
1. Wij kunnen de methoden der techniek vrijwel geheel overnemen bij het oplossen van alle vraagstukken die zich afspelen
op een geheel van de rest afgezonderd gebied, dat zo eenvoudig en klein is, dat het door ons voorstellingsvermogen geheel
te overzien is. Dat helpt ons niet veel, want op het gebied van
de maatschappij komen zulke problemen vrijwel nooit voor.
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2. Wij kunnen de methoden der techniek gebruiken als wij ons
bewust zijn vzin de beperkte geldigheid van de aldus gemaakte voorspellingen. Nu zult u vragen: 'Wat heb ik aan kennis
die mij slechts zeer onbetrouwbare voorspellingen toestaat?'
Dat hangt af van uw persoonlijke instelling: is een glas half
vol of half leeg?
Een feit is, dat de methoden der techniek ons twee dingen mogelijk maken:
1. Zij helpen ons om onze voorspellingen minder onbetrouwbaar te maken dan zij zouden zijn zonder deze methoden;
2. Zij geven ons een maatstaf voor de onbetrouwbaarheid van
onze voorspellingen, en zij helpen ons bij het begrijpen van
de oorzaak van deze onbetrouwbaarheid.
Met name op dit laatste gebied bieden de methoden der techniek
ons nog veel mogelijkheden die wij niet hebben benut.
De belangrijkste fout die op het ogenblik wordt gemaakt bij de
aanpak van onze maatschappelijke problemen ligt in de verwachting dat wij eenzelfde niveau van beheersing en precisie zouden
kunnen bereiken als bij de technische wetenschappen. Ons hele
denken op het gebied vzm maatschappij-hervormingen vergeet
dat er - althzms voor de nu te voorziene toekomst - een grens is
aan de mogelijkheid om maatschappelijke processen te besturen
zoeds wij een vliegtuig kunnen besturen. Wij gaan ervan uit dat gegeven tijd en moeite - wij een maatschappij kunnen bereiken
volgens een beeld dat ons al van tevoren voor ogen stond.
Toch wijst vrijwel elk onderzoek op het gebied van de sociologie of de economie op de reusachtige beperktheid van ons kunnen op dit gebied. Als iemand een sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat de helft van het gedrag van de onderzochte groep verklaart, dan is dat een zeer geslaagd onderzoek;
meestal is het succes minder. Vrijwel nooit bemoeit iemand zich
met de vraag: wat gebeurt er met de andere helft? Wat gebeurt
er als wij op basis vzm dit onderzoek een bepaalde maatregel invoeren? Deze vraag is bijzonder brandend omdat een maatschappij een hele rij van probleemgebieden bevat, en op elk van
deze gebieden ondernemen wij «ikties. Acties die allen steunen
op soortgelijke onderzoeken met beperkte geldigheid, terwijl het
gedrag van de individuen op elk van deze terreinen elkaar beïn19

vloedt, gedrag dat op elk terrein slechts beperkt voorspelbaar is.
Doordat de uitkomst van de ene handeling het uitgangspunt is
voor een andere, neemt de onvoorspelbaarheid cumulatief toe.
Het is gewoon niet mogelijk om op het gebied vzm de maatschappelijke vooruitgang te handelen op eenzelfde wijze als op
het gebied van de techniek. Wij kunnen ons vooraf geen redelijk
betrouwbaar beeld maken van hoe een maatschappij eruit zal
zien als gevolg van bepaalde maatregelen, en al helemaal niet
hoe een ideale maatschappij eruit zou moeten zien. Wel kunnen
wij natuurlijk wensen hebben waar het gaat om rechtvaardigheid, welvaart, vrijheid en wat al niet meer. Maar wij hebben
geen enkele waarborg dat wanneer wij maatregelen nemen om
de maatschappij op één van deze gebieden te verbeteren, de uiteindelijke totale uitkomst inderdziad ook een betere zéil zijn.
Het zeil u opvallen dat ik het heb over de toepassing van de
techniek en niet van de wetenschap. De methode van de wetenschap is in zijn geheel van toepassing op alle soorten van problemen, en in een later hoofdstuk zal ik daarop terugkomen. Juist
het strikt toepassen van de methode der wetenschap wijst'op de
beperkte bruikbaarheid op het gebied van de levende wereld van
de technieken die zijn ontwikkeld voor de beheersing van dode
materie.
Zoals in hoofdstuk 1 van deel V zal worden uitgelegd, berust
het afwijzen van de wetenschappelijke methode voor maatschappelijke problemen op een verwarring tussen de begrippen techniek en wetenschap.
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5. Sociaal evolutionisme: de derde weg
naar sociale vooruitgang
Het streven naar sociale vooruitgang wordt sinds jaar en dag beheerst door twee denkwijzen, die beiden steunen op een beeld
vooraf, op een blauwdruk van hoe de maatschappij eruit zou
moeten zien. Daar zijn enerzijds de idealisten die dit beeld afleiden uit bepaalde vormen van geloof, en anderzijds de wetenschapsmensen, de technici, die zulk een blauwdruk trachten te
maken op basis van kennis. De geschiedenis is één groot voorbeeld van het falen van beide methoden. Helaas heeft dit niet geleid tot het zoeken naar een derde methode: men kon of wilde
zich geen andere methode voorstellen.
De aanhangers van de ene groep keken uitsluitend naar het falen van de andere, en putten daaruit de zekerheid van de juistheid van de eigen methode. Mede als gevolg daarvan staan de
mens-wetenschappen nog steeds op het niveau van de natuurwetenschappen ten tijde van Copernicus. Dit is niet zo maar een
willekeurge vergelijking.
Wat gebeurde er toen immers? Copernicus had ontdekt en kon
bewijzen dat niet de zon om de aarde draaide, maar de aarde om
de zon. Deze ontdekking zette de hele opvatting van het heelal,
zozüs die door de kerk werd verkondigd, op zijn kop. Zijn stellingen werden door de kerk tot ketterij verklaard, en de wetenschap
stond stil. Echter niet voor lange tijd. Binnen een generatie was
de nieuwe opvatting dermate evident geworden dat de kerk uiteindelijk haar verzet opgaf en de natuurwetenschap zich verder
kon ontwikkelen tot wat zij heden ten dage geworden is. Zo hebben wij de hele wereld veroverd en aan ons onderworpen, en zijn
nu bezig onze macht uit te breiden naar de planeten. Die macht
hebben wij nu; over jilles behalve onszelf. De natuurwetenschappen geven ons de macht, de menswetenschappen moeten ons leren deze macht te gebruiken. Maar de menswetenschappen
staan - zoals gezegd - nog in hun kinderschoenen. De eerste,
meest fundamentele vraag: 'Wat is een mens?' krijgt nu pas een
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begin van een antwoord, nu de grondbeginselen van de ontwikkeling van het huidige leven op aarde zijn ontdekt.
Een revolutionaire ontdekking: het leven ontwikkelt zith op
basis van een continu (en door het toeval onbeperkt) aanbod van alternatieven in een richting die gestuurd wordt door de omstandigheden, en wel via de natuurlijke selectie. Geen grootscheeps,
van tevoren vaststaand bouwplan. Een weg waarop altijd pas
achteraf blijkt waarom juist deze richting is gekozen. Toch geen
willekeurige weg. Maar alleen achteraf is vast te stellen waarom
de ene mutatie wel werd toegelaten, en de meeste andere niet.
Een ontdekking die niet eilleen andere theorieën op zijn kop
zet, maar ook rechtstreeks indruist tegen onze gevoelens. De tijdgenoot van Copernicus ervoer het idee dat hij op een bewegend
voorwerp leefde als onzinnig, onwerkelijk en beangstigend. Net
zoals in die tijd de natuurwetenschappen, zal de menswetenschap pas verder kunnen als wij de ontdekkingen van de biochemie aanvaarden, zilthans voorwaardelijk, zoals men dit met alle
wetenschappelijke kennis moet doen.
En net als toen, is het een kwestie van tijd voordat men deze
ontdekkingen en hun implicaties zal hebben aanvaard.
Er is echter één groot verschil met Copernicus: wij hebben
geen tijd meer! Een wereld met atoombommen, een wereld
waarvzm de bevolking zich elke twintig jaar verdubbelt, een wereld verdeeld in naties waarvan de bestuurders zich slechts staande kunnen houden door hun succes bij het beconcurreren van
andere naties, en naties waarvan de bevolking nog het chauvinisme van de prehistorische stammen heeft, zo'n wereld kan geen
generatie wachten met het benutten van alle beschikbare wetenschappelijke kennis voor het opbouwen van haar organisatie.
Overwinnen wat we nu hebben is onvoldoende om vooruitgang te waarborgen. Men moet ook beptüen wat er moet komen
in plaats van de nu bestaande maatschappij, waarbij er waarborgen moeten zijn dat deze nieuwe maatschappij beter is dan de
huidige. Bepalen hoe zo'n 'betere' maatschappij eruit moet zien,
is echter bij de huidige stand van de wetenschap onmogelijk. Zijn
wij dan gedoemd tot het lijdzaam ondergaan van wat politici vzm
de maatschappij zullen brouwen op basis van bovengenoemde
verkeerde uitgzmgspunten en methoden? Kunnen wij iets doen
om de ontwikkeling te stoppen die op het ogenblik regelrecht lijkt
af te stevenen op de ondergang van de mensheid?
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Is er een derde weg? Het antwoord is een duidelijk ja! Er is een
derde weg, en wij kunnen er wat aan doen om deze derde weg te
vinden.
Hoewel het Marxisme beweert te steunen op een wetenschappelijke aanpak van de maatschappelijke problemen, is dit tegenwoordig een loze kreet. Het Marxisme is wel op deze basis
gestart ... in 1850! Wij moeten de verworvenheid van de wetenschap anno 1980 inzetten bij het ontwikkelen van een strategie
voor de vooruitgang. In wezen zijn wij dan echte Marxisten, in
de zin dat wij verder gaan met wat Marx trachtte te bereiken,
maar zonder ons te belasten met zijn concrete aanbevelingen die
- gegeven de stand van de wetenschap in 1850 - onmogelijk in
1980 nog anders dan slechts incidenteel relevant kunnen zijn.
Wij hebben inmiddels ontdekt hoe het leven te werk gaat bij
haar evolutie; en dit is een heel andere weg dan de wegen gevolgd door diegenen die tegenwoordig onze maatschappij besturen. Het leven vernietigt nooit ter wille van de vooruitgang. De
vernietiging van een soort heeft zich in de eillereerste plaats voorgedaan wanneer deze soort zich niet wist aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. De oudere soorten die vandaag de dag
niet meer bestaan zijn vrijwel nooit verdwenen omdat de individuen waaruit zij bestonden werden vernietigd door hun opvolgers. Zij verdwenen omdat de nieuwe vormen meer tot vermenigvuldiging in staat waren dan de oude. Met andere woorden:
het leven brengt eerst een nieuwe vorm tot stand, en pas als deze
nieuwe vorm heeft bewezen beter te voldoen dan de oude, gaat
zij de oude overheersen.
En wij weten dat deze nieuwe vorm niet van tevoren werd bepaald als zijnde de vorm die zou gaan overheersen. Het leven bepaalt nooit van tevoren hoe een levend wezen zich zal ontwikkelen, maar zorgt er voor dat alleen dat wat even goed of beter is
zich vermenigvuldigt. Het zorgt voor een voldoende groot aanbod van alternatieven om zeker te stellen dat - zo er betere vormen mogelijk zijn - deze vroeg of laat ook worden gevonden. Deze methode kan een probleem ondervangen dat eigen is aan de
toepassing van wetenschappelijke methoden op levende wezens,
zoals uitgelegd in hoofdstuk 4.
Wij zagen dat het op het gebied van de levende - en met name
lerende - wezens niet mogelijk is om te werken volgens de tot nu
toe gangbare techniek, waarbij eerst een plan voor het geheel
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wordt gemaakt uit delen die apart zijn getest. De strategie van
het leven richt zich daarom niet op het verwezenlijken van al tevoren bepaalde modellen. Zij richt zich op het ontwikkelen van
structuren die zich kunnen aanpassen aan omstandigheden welke op onvoorspelbare manier veranderen.
De evolutie is een voortdurend aftasten van alle mogelijke antwoorden op uitdagingen van de tegenwoordige omstandigheden,
waarbij die antwoorden worden gekozen en tot vermenigvuldiging toegelaten die het beste voldoen aan deze tegenwoordige
omstandigheden.
Dit is de derde weg: een organisatie van de maatschappij die in
hoofdzaak gericht is op processen. Die niet vraagt: 'Hoe moet
een ideale inkomensverdeling er uit zien?', maar die vraagt:
'Hoe moet ik het proces van inkomensvorming organiseren zodat de daaruit voortkomende inkomensverdeling zal voldoen aan
de eisen van de omstandigheden?' Een verschuiving van uitkomsten naar processen, van optimaal naar afdoende, met als tussenstation
beter.
Wanneer ik ervoor pleit dat wij onze aandacht richten op processen in plaats van uitkomsten, dan ben ik in goed gezelschap.
Herbert A. Simon {Administrative Behaviour, Models of Man) vestigde bijvoorbeeld al in 1973 de aandacht hierop in een lezing voor
de Universiteit van Groningen, die later herzien opgenomen is in
de bundel Method and Appraisal onder de titel 'From Substantive
to Procedural Rationality'.
Het laten vallen van ideale of optimeüe oplossingen is geen verlies. Wie zich verdiept heeft in het wereldgebeuren en wie weet
hoe alles in elkaar verweven is, zal al lang aangevoeld hebben
wat C . West Churchman in zijn boek Challenge to Reason bijna
twintig jaar geleden aantoonde, namelijk dat het onmogelijk is
om in concreto een optimum voor onze maatschappij te bepalen.
Dat wil niet zeggen dat men alle economische analyses die gebaseerd zijn op optima nu maar moet vergeten. Deze analyses zijn
uiterst nuttig om ons een inzicht te geven in de processen waar
wij mee te maken hebben. Men moet bij het gebruiken van deze
analyses alleen niet kijken naar de uitkomst, maar naar het proces dat tot deze uitkomst leidt.
Het model voor deze derde weg zal dus zijn het proces van de
evolutie, aangepast aan de menselijke schaal: sociaal evolutionisme. Dat is geen radicale verandering in de wijze waarop onze
24

vooruitgang tot stand is gekomen. Al onze technische verworvenheden zijn niets anders dan vernuftige toepassingen van wat
de natuur ons biedt, en zijn allen gebaseerd op de wetten van de
natuur. Waar wij de wetten van de natuur niet goed kunnen of
willen verstaan, roept zij ons hardhandig terug. Er is geen reden
om aan te nemen dat het organisatie-beginsel van de vooruitgang
in de natuur - de evolutie - niet ook een vruchtbaar model zou
kunnen zijn voor de vooruitgang vzm onze maatschappij: wij zijn
immers zelf het produkt van deze evolutie!
Tenslotte: evolutionisme is niet hetzelfde als Darwinisme: dit
laatste is slechts één van de vele mogelijke theorieën van de evolutie. Het volgende hoofdstuk laat u zien wat wij onder evolutionisme verstaan en wat de uitgangspunten zijn waarop wij verder
zullen bouwen.
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DEEL IL
WAT IS
SOCIAAL EVOLUTIONISME?
1. Wat is evolutionisme?
Er zijn nog mensen die het scheppingsverhaal van de bijbel letterlijk nemen: de hele wereld, de zon, de maan, de sterren, maar
ook de planten, dieren en mensen zijn ontstaan in een scheppingsdaad, volgens een vooropgemaakt plan. Het is hun goed
recht om dat te geloven. Niemand was er bij toen het leven ontstond en niemand kan bewijzen dat het anders is geweest.
De kennis die wij - voornamelijk via de wetenschap - hebben
verzameld wijst in een andere rich'ing. De meeste mensen geloven tegenwoordig dat onze wereld zich langzaam heeft ontwikkeld tot wat zij vandaag is. En dat zij zich verder ontwikkelt, dus
verandert.
Is het dan niet verbazingwekkend dat dit beself van gegroeidzijn, en van nog steeds groeien, kortom van evolutie, nergens
terug te vinden is in de mensbeelden, de visies, waarmee wij in
ons dagelijks leven omgaan? Slechts de geneeskunde, met name
de psychiatrie, verwijst hier en daar naar overblijfselen uit de
oertijd. Maar verder doen wij nog steeds alsof de mens altijd is
geweest wat hij nu is, en eütijd zo zal blijven. Wij zien alleen veranderingen die hij zelf teweeg heeft gebracht; wij zien alleen evolutie in onze eigen schepping. De sociologie, de economie en de
politiek negeren het 'worden' van de mens. Het lijkt wel alsof het
verleden zich heeft afgespeeld op een andere planeet. Wij hebben
de echte betekenis van de evolutie nog niet in ons opgenomen,
nog niet verinnerlijkt. Er is een diepe kloof ontstaan tussen onze
kennis op zich en de toepassing van deze kennis in ons dagelijks
leven, met name in ons sociaal leven. Deze kloof is de belangrijkste oorzaak van de verwardheid van deze tijd.
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Het maakt een enorm verschil of men zichzelf ziet als een onderdeel V2m een doorgaande ontwikkeling vzm verleden naar toekomst, of dat men zichzelf ziet als een gegeven, als een eindpunt.
Het besef dat wij deel uitmaken van een doorlopend proces van
evolutie noem ik evolutionisme.
Evolutionisme bemoeit zich met de vraag: 'Wat zijn wij, wat is
het leven?', niet met de vraag wat de zin is van dat «üles. Het
gaat over het 'hoe', maar niet over het 'waarom'.
Evolutionisme is derhalve niet in concurrentie met levensbeschouwingen die de vraag willen beantwoorden van de zin van
het leven: dat is gewoon een ander terrein. .
Evolutionisme is het a a n v a a r d e n v a n het feit dat het leven
een proces is v a n ontwikkeling. M a a r het is niet een theorie
over dit proces.
Met andere woorden, er bestaan diverse theorieën over het hoe
van deze evolutie. Dat kan ook niet anders. Elke wetenschappelijke theorie heeft slechts een beperkte geldigheid. Zodra er een
nieuwe theorie komt die beter voldoet dan de bestaande, laat
men de bestaande vallen. Het DeuAvinisme is één theorie van de
evolutie, het is niet de enige theorie van de evolutie.
De Neo-darwinistische theorie der evolutie heeft veel aanhang,
en is mijns inziens een goed middel om zich te oefenen in het
evolutionistisch denken. Daarom vindt u een samenvatting van
deze theorie in dit boek. O m echter te voorkomen dat de lezer
het geheel sociaal-evolutionisme met deze theorie zou vereenzelvigen, is deze samenvatting niet in het hoofdwerk opgenomen,
doch in Annex I.
Wij moeten ervoor waken dat wij van de evolutie geen dogmatische ideologie maken: de starheid van het dogma is in directe tegenspraak met het wezen van de evolutie. Elke bijzondere
eigenschap die men onverbrekelijk aan een theorie verbindt, verkleint het gebied waarop deze theorie vzm toepassing is.
Anderzijds moet men wel zoveel uitgangspunten van een theorie vastleggen dat zij een wezenlijke eigen inhoud krijgt. Een
aantal van die uitgangspunten is onvoorwaardelijk, een ander
deel is belangrijk, maar is meer een 'manier waarop'. Waar aan
de onvoorwaardelijke uitgangspunten niet wordt voldaan, kan
men niet meer spreken van evolutionisme.
De andere uitgangspunten hebben niet deze algemene geldig-
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heid. Zij geven eerder de huidige staat van kennis weer omtrent
het proces van de evolutie. Er zijn daarop dus wijzigingen te verwachten, met name aanvulHngen. Ook maken deze aanvullende
uitgangspunten er geen aanspraak op alles te verklaren, en alleen
geldigheid te hebben. Het toeval bijvoorbeeld speelt een belangrijke rol bij het genereren van alternatieven, maar dat wil niet
zeggen dat er geen andere bronnen van vooruitgang zouden zijn.

Uitgangspunten van het evolutionisme
De onvoorwaardelijke uitgangspunten van het evolutionisme
zijn:
1. Alles op deze aarde is in wording, in verandering: de wereld
'is' niet, zij 'wordt', zij evolueert;
2. Wat de levende wereld betreft, is de richting van deze evolutie naar steeds grotere levensvatbaarheid, i.e., stees betere
aanpassing aan de omstandigheden en beheersing daarvan;
3. Het is niet mogelijk om in een complex, levend en lerend systeem van tevoren op een betrouwbare wijze te bepalen wat de
gevolgen voor het hele systeem zullen zijn van een bepaalde
ingreep in dit systeem. Betrokken op de mens betekent dit dat
het onmogelijk is een blauwdruk te maken van een maatschappij waarvan men van tevoren met een redelijke mate
van zekerheid gesteld kan worden dat realisatie van deze
blauwdruk ook zal resulteren in een maatschappij die beter is
dan de bestaande.
De voorwaardelijke uitgangspunten van dit boek zijn:
4. De biologische evolutie lost dit probleem op door (onder
andere) de volgende methoden:
a. Generatie van een onbeperkt aantal alternatieven, waarbij het toeval een rol speelt;
b . Selectie van deze alternatieven op basis van de achteraf
bewezen bijdrage van deze alternatieven aan de ontwikkeling
van het leven in de richting der evolutie, dus selectie van
alternatieven die de capaciteit van het leven vergroten om
zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, c.q.
deze omstandigheden te beheersen. Deze selectie geschiedt
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door een koppeling van het 'bewezen beter te zijn' aan de
capaciteit om zich te vermenigvuldigen.
5. Het in standhouden en vermenigvuldigen van een geordend
systeem zoals een levend organisme, kan alleen door verbruik
van energie.
Dit lijkt ons intuïtief 2il duidelijk, maar blijkt ook in overeenstemming te zijn met de ontdekkingen van de biochemie. (Indien de evolutie geen energie zou verbruiken, zou zij ook in
tegenspraak zijn met de tweede wet der thermodynamica.)
Gegeven het feit dat energie slechts beperkt beschikbaar is Eilthans vandaag de dag hier op aarde - moet dit hele gebeuren
vïui de evolutie plaatsvinden met een minimaal verbruik van
energie. Het minimaliseren van het energieverbruik bij de.
evolutie is dus een onderdeel van deze evolutie, die daartoe
veel wegen kent.
Levende wezens kunnen bijvoorbeeld zelf, en gericht, alternatieven oproepen, die een bijzonder grote kans hebben op
succes. De mens in elk geval zoekt altijd naar het betere, en
hoewel het toeval ons een handje helpt, hebben wij meestzil
wel enig idee waar wij moeten zoeken.
De selectiemechanismen zijn erop gericht om een schadelijke
mutatie in een zo vroeg mogelijk stadium als zodanig te erkennen, en te elimineren. Ook het hiërarchische beginsel in
de natuur - het bouwkastensysteem - is een krachtig middel
om evolutie mogelijk te maken bij een aanvaardbaar energieverbruik. Hoewel het toeval dus nooit geheel wordt uitgeschakeld, is evolutie heel iets anders en heel wat meer dan züleen
de uitkomst van een kansspel.
Informatie speelt een centrale rol in het hele proces van de
evolutie. Successievelijk heeft het leven drie informatiedragers ontwikkeld, die elk overeenkomen met een stadium van
de evolutie:
—genen (kettingen van nucleïnezuren) binnen een cel;
—speciale informatieverwekkende cellen: centrale zenuwstelsel, met name geheugen;
—externe informatiedragers: gesproken woord, geschrift,
magnetische band, etc.
Op basis van deze zes uitgangspunten ontstaat een beeld van de
relatie tussen mens en maatschappij.
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Er bestaat tussen individuen van een complex, lerend en levend systeem, een netwerk van relaties die een deel van het gedrag en het wezen van een individu verklaren. Anderzijds kent
elk individu in zo'n systeem in meer ol'mindere mate een bepaalde vrijheid, die zich uit in de onvoorspelbaarheid van het gedrag
van dit individu. Juist deze vrijheid van de individuen is de basis
voor de dynamiek, het 'leven' van het gehele systeem waar zij
deel van uitmaken. Deze vrijheid is de bron van nieuwe en betere alternatieven, en dus van alle vooruitgang.
Als zo'n beter alternatiefis gevonden, moet het zich echter ook
kunnen vermenigvuldigen en behouden blijven totdat er een nog
beter alternatief is gevonden. Hiervoor is discipline, wetmatigheid en bepaaldheid vereist, dat wil zeggen, de algemene wetten
van natuur- en scheikunde plus bovengenoemd netwerk van
relaties. Deze relaties betreffen zowel relaties in de ruimte, i.e.,
tussen individuen die tegelijkertijd leven, als relaties in de tijd,
met name met het verleden. Kennis van deze relaties is onmisbaar om een zo goed mogelijke selectie te maken uit de diverse
keuzemogelijkheden die zich aan ons aanbieden ter verbetering
van bijvoorbeeld de organisatie van r\r maatschappij.
Kennis van de wijze waarop de huidige levende wereld zich
heeft ontwikkeld, en met name de kennis van oorsprong en ontwikkeling van de mens is dus zeker relevant voor sociale vooruitgang, maar niet in de zin dat op basis van deze kennis exact te
voorspellen zou zijn hoe een maatschappij eruit zou moeten zien.
Immers, de vrijheid van de individuen in een complex en lerend
systeem staat er borg voor dat zo'n voorspelling meestal fout zal
blijken. De kennis van de evolutie van de mens kan ons in
hoofdzaak helpen bij het stellen van een diagnose in de gebieden
die de grootste knelpunten vormen bij het bereiken van sociale
vooruitgang. Zij kan ons op het spoor zetten van middelen die
misschien een verbetering kunnen brengen. Zij kan ons helpen
om uit alle middelen - als eerste proef-die middelen te kiezen die
de meeste kans op succes lijken te hebben. Geen bewijs,
gêcn zekerheid. Maar wel meer kans op succes dan zonder deze
kennis.
Ik weet niet of het een aangeboren eigenschap is, of dat het
komt door onze opvoeding. Maar feit is dat veel mensen de behoefte hebben om hun eigen opvattingen te bevestigen als de
enige juiste, in plaats van hun opvatting te laten evolueren met
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de informatie die naar ze toevloeit. Elke iniorniatic wordt genegeerd of - zo dat niet mogelijk is - bestreden wanneer zij een l)cdreiging vormt voor de eigen opvatting. Het eigen geloof wil de
alleen-heerschappij. Het duldt niet alleen geen tegenspraak, het
duldt ook niemand naast zich.
Dat laatste is er oorzaak van dat een bepaalde opvatting van de
evolutie, namelijk het (neo)-Darwinisme het voor zich opeist de
theorie van de evolutie te zijn, terwijl het er feitelijk alleen maar
aanspraak op kan maken een theorie te geven van de evolutie.
Het is best mogelijk - en naar mijn mening ook waarschijnlijk dat de door mij in Annex I geschetste biochemische processen
weliswaar een basis vormen voor de evolutie, maar dat er nog
andere processen zullen worden ontdekt die daarnaast een grote
rol spelen.
Er zijn nogal wat opvattingen en zekerheden die omver worden gekogeld door het evolutionisme en dus aanzetten tot weerstand tegen de theorie van de evolutie. De vijanden van de evolutie vinden een gemakkelijk doelwit voor hun aanvallen, daar
waar men de evolutie vereenzelvigt met een enkele theorie die
beweert uniek, afdoende en allcsverklarend te zijn.
Nogmaals, sociaal evolutionisme is geen sociaal-Darwinisme.
Ik ben me ervan bewust dat het woord 'evolutie' associaties kan
oproepen met theorieën die verworpen of verwerpelijk zijn en die
vreemd zijn aan mijn betoog. Helaas kan ik geen ander woord
vinden dat mijn uitgangspunten beter tot uitdrukking kan brengen.
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2. De rol van het toeval
Het woord 'toeval' komt men vaak tegen in theorieën over de
biologische evolutie, maar ook in economische en andere sociale
modellen. Het wordt meestal als negatiefervaren, en dat heeft er
in niet geringe mate toe bijgedragen dat evolutie-theorieën in een
kwaad daglicht gesteld zijn.
In de praktijk noemt men een gebeurtenis 'toevallig' wanneer
men er geen verklaring voor kan vinden, en er niets in valt te
ontdekken dat op de aanwezigheid van' een -verklaring wijst. Dat
is iets heel anders dan wanneer men zou stellen dat deze gebeurtenis per definitie onverklaarbaar is. Deze laatste stelling is altijd
onbewezen! Het is onjuist om te stellen dat iets onverklaarbaar
is, zolang men niet beschikt over alle mogelijke verklaringen, en
dat is natuurlijk nooit het geval. Men mag wel stellen dat een gebeurtenis niet te verklaren is met de middelen die ons thans ter
beschikking staan, en dat is feitelijk wat men bedoelt als men een
gebeurtenis 'toevallig' noemt.
Al eeuwen worstelen filosofen met de vraag of echt toeval in de
zin van willekeur, van in het wezen zelf besloten onbepaalbaarheid, werkelijk kan bestaan of niet. Deze discussie wordt op gang
gehouden door de gevolgen die het antwoord heeft voor het al
dan niet bestaan van een vrije wil bij de mensen. Als er geen
'echt' toeval bestaat in ons heelal, dan is elke gebeurtenis al van
tevoren bepaald, en bestaat er ook geen vrije wil: alles wat wij nu
doen wordt dan volledig bepaald door wat in het verleden is gebeurd. Dat is het standpunt van de deterministen. Hoe belangrijk deze discussie ook moge zijn, voor ons probleem is zij volstrekt irrelevant.
Een typisch voorbeeld is het weer. Het blijkt nog volstrekt onmogelijk om op 1 mei te voorspellen hoe het weer zal zijn op 1
juli. We kunnen wel verwachten dat het warmer zal zijn dan op 1
januari, en wij weten zeker dat als er geen wolken zijn, de zon
langer zal schijnen dan op 1 januari. Maar als wij op 1 juli een
barbecue organiseren, en het regent pijpenstelen, dan hebben
wij gewoon pech gehad. 'Toevallig' heeft het verkeerd uitgepakt.
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Desondanks zal niemand in ons land geloven dal het weer in
Nederland op 1 juli volstrekt willekeurig is ontstaan. Aehteral
kunnen wij vrij exact bepalen waarom het die dag heeft geregend. Het weer is niet willekeurig, wij missen alleen nog de kennis om betrouwbare voorspellingen te doen. En zolang wij deze
kennis missen, moeten wij bij het nemen van onze besluiten deze
toevalligheid incalculeren.
Of de deterministen gelijk hebben of niet, voor onze dagelijkse
praktijk is het toeval een feit. In deze zin is het tocvcd een altijd
open toegangspoort naar informatie die wij zelf niet kunnen
genereren, een kanaal naar het oneindige aantal gebeurtenissen
die wij niet kunnen voorspellen.
Elke echte vernieuwing in ons menselijk bestaan bevat een ele-.
ment dat er eerder nog niet was, en dat is zeer vaak een toevallig
element, gezien vanuit het gezichtspunt der mensheid zoals die
bestond vóór de vernieuwing. Een nieuwe vinding bestaat meestal uit het combineren van al bestaande elementen in een nieuw
patroon. Dit nieuwe patroon kan vaak alleen ontstaan met
behulp van iets dat niet geheel is onderworpen, verslaafd, aan
kennis en informatie die de mensheid al ter beschikking had.
Deze bron van vooruitgang moet worden aangeboord middels
methoden, die onafhankelijk werken van de kennis die wij al
hebben, en die stoelen allemaal - wel haast per definitie - op het
toeval. Wij gebruiken zulke methoden wel eens bewust: dobbelstenen gooien, de tabel van toevallige getallen, 'random numbers generators' in computer programma's, etc. Wat wij vergeten is dat elk mens, elk individu, in wezen een bron is van toevallige alternatieven. Ieder individu heeft een eigen fysieke bouw,
niet écn is precies gelijk aan een ander, niet alleen wat betreft
zijn vingerafdrukken, maar nog meer in de totaliteit van alle elementen die de werking van zijn bewuste en onbewuste denken
bepalen. De wijze waarop een ieder zijn ervaringen verwerkt
- met name zijn innerlijke ervaring, zijn fantasie - is, op zijn
minst in de details, uniek, al mogen er nog zoveel algemeen
gangbare patronen in te ontdekken zijn. Ook wie niet ä priori de
onaantastbaarheid, de integriteit van een individu aanvaardt op
basis van morele en culturele overwegingen, vindt hier een wetenschappelijke (of aspirant-wetenschappelijke) verklaring voor
de unieke en onvervangbare waarde van het individu voor de samenleving.
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Nieuwe alternatieven betekenen nog niet per cJelïnitie vooruitgang. Integendeel. Het grootste deel van de ons nog onbekende
inlorniatie die in het toeval ligt opgeborgen, is voor ons van geen
nut, zij brengt ons niet verder. Behoudens methoden om uit het
toeval nog onbekende informatie te plukken, moeten wij ook
methoden hebben om uit deze zee van informatie juist die elementen te vissen die ons verder brengen. Ongericht putten uit
het toeval kost meer energie dan het oplevert.
Nu blijkt het toeval een gemakkelijk aan te boren bron. Do onbepaaldheid van de banen van elektronen, de niet te voorspellen
banen van individuele kosmische stralen, en dichter bij huis de
onvoorspelbaarheid van mutaties in de genen en van het resultaat van individuele bisexuele vermenigvuldiging bieden ons
ruim voldoende 'toevallige' alternatieven, zeker als deze elementen samenwerken met - eveneens voor een deel toevallige individuele ervaringen in de wereld van onze lantasie.
Er bestaat dus al een ruim voldoende aanbod van 'toevallige'
alternatieven, en wij kunnen zonder schroom verder gaan met
wat wij de facto al deden, namelijk het ontwikkelen en verfijnen
van onze selectiemethoden. Evoluiionisme stelt een eis aan
modellen voor vooruitgang in een - omplexe, levende en lerende
wereld, een eis die meestal wordt verwaarloosd: men moet de
dubbele rol van het toeval erkennen. Toevallige - en dus onvoorzienbare - gebeurtenissen beperken onze capaciteit om te voorspellen. Maar aan de andere kant zijn toevallige - en dus nog onbekende - gebeurtenissen een belangrijke bron van vernieuwing.
Blijft de vraag: 'Hebben wij het toeval werkelijk nodig voor onze
vooruitgang?' Ik dacht van wel, maar om dit te bewijzen zou ik
een aantal begrippen uit de wiskunde en methodologie moeten
gebruiken, die ver buiten het kader van deze publikatie liggen.
Al kan ik dan deze noodzaak nu niet bewijzen, ik kan ze wel aannemelijk maken.
Onze wereld is voortdurend aan het veranderen, wij mensen
zijn zelf een bron van verandering. Een deel van de veranderingen is te voorspellen, maar een ander deel is dat niet, en moet
dus worden gezien als toevallig. Wij krijgen daardoor continu te
maken met onvoorzienbare omstandigheden waarvan een deel
nieuw is, en ons derhalve niet bekend is uit onze ervaring.
Nieuwe omstandigheden eisen aanpassing, het vinden van het
goede antwoord.
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Wij snoven zelf'ook naar verandering: dit woord ligt ai besloten in (Ie term 'vooruitgang'. Zonder verandering geen vooruitgang! Wij zoeken continu naar alternatieven die beter voldoen
dan wat ons thans bekend is. Hoe komen wij aan deze alternatieven? Wij kunnen in eerste instantie onze kennis verder ontwikkelen op basis van onze wetenschappelijke methoden.
Waar u ook kijkt, het blijkt al gauw dat het aantal alternatieven (lal men kan ontwikkelen op basis van bestaande kennis altijd l)eperkt is. Hoe kan een primitief blauwwier wiens informatie vrijwel geheel ligt besloten in de ketting van DNA waaruit
zijn genen Ijestaan, een alternatief ontwikkelen voor het leven in
een ander soort water dan waarin het is ontstaan? In hoofdzaak
door hel genereren van alternatieven via mutaties op basis van
me( hanismen zoals elektronenbanen en kosmische stralingen die
niet alleen voor het blauwwier, maar ook nog voor de mens, toevallig lijken.
Essentieel voor het toeval is dat ieder spoor van systematiek
ontbreekt, althans gezien vanuit de waarnemer. Alle alternatieven die kunnen beslaan, worden dan ook mogelijk, het toeval
schakelt geen enkel alternatief uit. Voor zover er een beter alternatief/ra« bestaan vergeleken bij wat er nu is, kan dit alternatief
via het toeval altijd worden gevonden. Ik zeg niet dat het wordt
gevonden, want dan zou het niet meer toevallig zijn. Maar er is
altijd een kans dat het wordt gevonden, terwijl er bij het speuren
naar een beter alternatief op basis van bestaande kennis, i.e., bij
systematisch speuren, altijd per delmitie alternatieven worden
uitgeschakeld. Zoals gezegd, in een complexe, levende en
lerende wereld is van tevoren nooit ä priori te bewijzen wat een
beter alternatief is. Er is dan ook geen re(Jen om alternatieven a
priori uit te schakelen. Het toeval is geen vervanging, maar een
aanvulling van de bronnen van alternatieven die gebaseerd zijn
op de eigen kennis. Het is een aanvulling die niet kan worden gemist zolang wij nog zo weinig betrouwbaar kunnen voorspellen.
Er is nog een andere reden waarom het toeval nuttig kan zijn.
Het ontwikkelen van alternatieven op basis van al bestaande kennis kan een moeizaam, energieverslindend en tijdrovend proces
zijn. Het toeval draagt daarentegen alternatieven vrijwel of geheel gratis aan, continu en met reusachtige snelheid, via mutaties
in genen, via een toevallige ervaring, of via gedachtensprongen
in onze fantasie. Daardoor zal het toeval zo nu en dan veel eerder
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een beter alternatief aandragen dan een systematische speurtocht. Deze kans is des te groter naarmate de bestaande kennis
op een bepaald gebied langer is gebruikt en aldus verschraald.
Wij hebben dan al een groot deel beproefd van de alternatieven
die daaruit zijn te genereren. Wij hebben vaste paden ingelopen
waarbuiten wij vrijwel niet meer kunnen komen zonder de hulp
van een onvoorziene gebeurtenis, zonder hulp van het toeval.
Het toeval als bron van alternatieven is onmisbaar, maar mag
niet overheersen bij ons streven naar vooruitgang; wij moeten
navigeren tussen de steriliteit van de bestaande kennis en de
anarchie van het toeval. Gegeven de overvloedige bronnen van
het toeval is het - zoals gezegd - voldoende dat wij er voor zorgen
dat deze bron van alternatieven niet wordt uitgeschakeld.

36

3. De mens als sociaal wezen:
concurrentie en solidariteit
De hele macht die de mens heeft gekregen over de wereld is
voortgekomen uit één bron: de kennis die is vergaard door communicatie van de persoonlijke ervaring van individuen. Tot aan
de mens was de persoonlijke ervaring van een individueel wezen
in hoofdzaak van belang voor de selectie van de enige informatie
die het wezen kon overdragen, namelijk de informatie besloten
in zijn genen. Via woord en geschrift, beejd, en dergelijke, kan
de mens alle informatie - geselecteerd op basis van zijn eigen ervaring - doorgeven aan andere mensen. Dit was het grote breekpunt in de evolutie. De individuele mens is thans voor zijn voortbestaan geheel aangewezen op de groep, en de groep op bijdragen van de individuen.
De levenskracht van de mensheid is gebaseerd op het feit dat
de indi.viduen zich zoveel mogelijk inspannen om betere alternatieven op te sporen, en om deze betere eilternatieven aan de
groep aan te bieden. De stimulans om dit te doen ontstaat door
de ervaring dat dit gedrag op zijn beurt weer gunstig is voor het
voortbestaan van het individu. Deze ervaring is opgedaan in een
zeer ver verleden, toen de culturele aanpassing (d.w.z., deze opeenhoping van ervaring) nog in de kinderschoenen stond. In die
verre tijd overheerste nog de genetische aanpassing. Voor onze
voorouders was het noodzakelijk om betere alternatieven, bijvoorbeeld gereedschappen of woorden, te zoeken, en om deze alternatieven aan te bieden aan hun groep. Het is dus logisch dat
deze behoefte een onderdeel vormt van ons genetisch erfdeel.
Nieuwsgierigheid, intelligentie en de behoefte om het eigen leven
te verbeteren zijn aangeboren eigenschappen. De neiging om dit
alles in laatste instantie in dienst te stellen van de levenskracht
van de groep maakt evenzeer deel uit van ons wezen. De natuurlijke selectie heeft in het verleden - toen de mens nog leefde in familie- en stamverband - die groepen bevoordeeld waarvan de individuen de meeste bereidheid toonden tot gedrag dat uiteinde-
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lijk het meest bevorderlijk bleek voor het voortbestaan van de
groep. Bij de meeste in groepsverband levende dieren zal een individu zijn leven opofferen wanneer dit noodzakelijk is voor het
voortbestaan van de groep, en het doet dit niet uit een of'ander
idealisme, maar omdat zijn instinct dat eist. De hele geschiedenis
van de mensheid toont ons hetzelfde beeld.
Hierin ligt de verklaring voor het ogenschijnlijk vreemde feit
dat zoveel mensen zich op het ene ogenblik meedogenloos gedragen tegenover andere individuen en het volgende moment hun
leven opofferen voor gezin of vaderland. De mens gedraagt zich
van nature als concurrent van andere individuen, maar als
dienaar van de groep. Beide vormen van gedrag zijn noodzakelijk
voor het voortbestaan van de mensheid, maar het gedrag als concurrent dient ondergeschikt te zijn aan het belang van de groep.
Het individu mag alleen dan zijn individucel voordeel nastreven
wanneer dit streven uiteindelijk de kracht van de groep ten goede
komt.
In de oertijd waren de groepen klein en zij leefden ver van elkaar. Zij hadden elkaar niet nodig, ja, het was zelfs nadelig om te
dicht op elkaar te leven; elke groep had een bepaald gebied nodig
om vocd.sel te kunnen vinden. Het menselijk groepsgedrag heelt
zich dus ontwikkeld in de richting van de absolute loyaliteit aan
die groep waarmee men zich verbonden voelde, en vijandigheid
tegenover alles wat daarbuiten stond, ook andere groepen mensen, behalve waar dit buitengebeuren het belang van de groep
kon dienen.
O p het gebied van het sociale gedrag heelt de mens drie typen
ontwikkeld:
—concurrentie van het individu tegenover andere individuen,
oftewel individuele concurrentie;
—solidariteit van het individu ten opzichte van de groep waar
het zich direct mee verbonden voelt, oftewel individuele solidariteit;
—concurrentie van de groep tegenover de omgeving, met name
tegenover andere menselijke groepen; oïtcwcl groepxconcurrentie.
Het zal u direct opvallen, dat er een schakel ontbreekt, die noodzakelijk is om te komen tot vooruitgang voor de hele mensheid,
namelijk het ondergeschikt maken van de concurrentie tussen
groepen aan het belang van de mensheid als geheel, óc groepxsoli38

darileit. In een tijd waarin de weinige mensen die op aarde in
stamverband leefden van elkaar gescheiden waren door oerwouden, zeeën, hoge bergen en woestijnen, was dit geen groot gemis. Maar in een tijd van overbevolking, auto's, schepen, vliegtuigen, radio en televisie, zal slechts het ontwikkelen van groepssoiidariuii ten opzichte van de mensheid als geheel ons van de
ondergang kunnen redden.
Wij beseffen trouwens tegenwoordig dat dit hele samenspel
\ a n (iincurreniie-ondergeschikt-aan-solidariteit zich nog afspeelt
op een heel ander niveau. In de natuur zien wij ook dat verschillende soorten levende wezens in concurrentie met elkaar leven.
Maar ook hier is deze concurrentie ondergeschikt aan de solidariteit die nodig is om het geheel van de levende wereld aan levenskracht te doen winnen. Concurrentie is alleen toegestaan voor
zover zij uiteindelijk bijdraagt tot een betere samenhang van het
geheel. Dit niveau van solidariteit is eigenlijk de diepere inhoud
van ons begrip 'milieubewust'.
Ter voorkoming van misverstanden: concurrentie en solidariteit zijn iets anders dan haat en liefde. Deze laatste zijn eigenschappen van betrekkingen tussen individuen, gezien vanuit het
gezichtspunt van het individu. Concurrentie en solidariteit daarentegen bezien het gedrag van een individu vanuit het gezichtspunt van de mensheid als geheel.
Concurrentie tussen individuen betekent niet noodzakelijkerwijze dat elk individu continu tegen de ander vecht. Net als op
andere gebieden van de evolutie komen tussen individuen relaties van samenwerking veel vaker voor dan relaties van strijd. De
capaciteit van individuen om samen te werken op basis van wederzijdse aantrekkingskracht of gemeenschappelijk belang is net
zo goed een onderdeel van de levenskracht van individuen als de
capaciteit om andere individuen te overwinnen. Zij krijgt dan
vaak de gedaante van samenwerking binnen een kleine groep,
zoals een echtpaar, en concurrentie ten opzichte van andere individuen. Men kan het ook zo zien dat men met andere individuen
groepen vormt op basis van wederzijdse sympathie of gemeenschappelijk belang, en dan ten opzichte van deze groep solidariteit vertoont. Het kernpunt is, dat in dit geval deze groep is ontstaan d(X)r individuele aantrekkingskracht tussen de individuen.
Wanneer wij over concurrentie en solidariteit praten betreffende
een groep, bedoelen wij daarentegen de groep die is ontstaan op
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een wijze die het niet mogelijk maakt voor een individu om zijn
groepsgenoten te kiezen: stam, land, vakbond, voetbalvereniging, etc. Wanneer nu individuen in kleiner verband samenwerken op basis van individuele aantrekkingskracht geldt dat zij ook
dan hun belang ondergeschikt maken aan het belang van de
echte grote groep, bijvoorbeeld de stam. De gedragsregel dat een
individu of een aantal samenwerkende individuen hun belang
ondergeschikt maken aan de solidariteit ten opzichte van de
groep is - net als elke gedragsregel van levende wezens - onderhevig aan uitzonderingen. Deze uitzonderingen kunnen een bron
zijn van alternatieven; zij vormen als het ware mutaties in de patronen van groepsgedrag. Het grootste deel van deze mutaties
zijn - zoals meestal in de natuur - minder goed en worden dan
ook terecht door de groep afgewezen, bijvoorbeeld door middel
van strafrecht, opsluiting in psychiatrische inrichtingen, en
dergelijke, maar ook vaak gewoon door het laten blijken van afkeuring door de omgeving. Het is belangrijk dat de reden van afwijzing niet inhoudt een ä priori afwijzen van alles wat anders is,
maar alleen een uiting van waardering door de groep van de gevolgen van het eif wij kende gedrag voor de groep. Hier wringt
vaak de schoen.
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4. Doel van het leven
De geschiedenis van de levende wereld wijst maar op één doel:
het ontwikkelen van soorten die steeds beter in staat zijn, het
voortbestaan van het verschijnsel 'leven' te verzekeren door een
steeds
groter
aanpassingsvermogen
aan
veranderende
omstandigheden en een steeds grotere macht om deze omstandigheden te beïnvloeden. Dat is het doel van het leven, en dus
van de evolutie. Als wij zien hoe uitgekiend en doelmatig het leven is, wat voor onvoorstelbaar gecompliceerde organismen het
leven heeft gecreëerd, dan is het moeilijk om te aanvaarden dat
het doel van dit alles enkel en alleen zou zijn het zekerstellen van
het voortbestaan van het leven. Dat komt omdat wij geneigd zijn
de woorden 'doel' en 'zin' door elkaar te halen. 'Doel' wijst de
richting aan waar iets naar toe wil, terwijl 'zin' wil aantonen waarom iets bestaat.
Wij pretenderen niet een antwoord te kunnen geven op de
vraag: 'Waarom is het leven ontstaan?' Het antwoord op deze
vraag blijft het domein van het geloof, van de religie. Wij zullen
in een apart hoofdstuk (Schepping en evolutie) aannemelijk maken dat de evolutie op geen enkele wijze in tegenspraak is met het
gclool dat dr wereld is geschapen door God. Het zal blijken dat de
evolutie een geschikte weg is voor een God die een levende wereld wil creëren. Wie in God gelooft, zal geen enkele moeite hebben met het doel van het leven, zoals wij dat stellen, zij het dat
dit voor hen slechts een 'tussendoel' is; aangezien het leven er is
voor God, heeft het ook de plicht om zich in stand te houden.
Nog sterker: wij moeten aannemen dat dit 'tussendoel' door God
aan het leven is gesteld, want dit doel is een onderdeel van de wijze waarop de levende wereld, zoals wij (met name de mens) die
kennen, is ontstaan.
Het zijn eerder mensen die niet in een God geloven die problemen zullen hebben met dit doel. Waarom deze enorme inspanning, waarom deze fantastische doelmatigheid, als het alleen ertoe dient om steeds beter in staat te zijn zich in stand te houden?
Willen wij ons ergens voor inspannen, dan moeten wij een waar41

dig doel voor ogen zien. Alleen maar blijven bestaan lijkt ons een
al te bescheiden opgave om veel enthousiasme op te kunnen wekken. Toch is dat maar schijn. Het voortbestaan van een organisatie die zo complex is als de levende wereld, en nog meer de ontwikkeling naar steeds meer complexere en onafhankelijke individuen, is - gemeten naar de maatstaven van de wetten der natuur
- geheel geen vanzelfsprekende zaak; het hele leven bestaat in feite uit het zich ontworstelen aan cén van de meest fundamentele
natuurwetten, de zogenaamde tweede wet der thermodynamica.
Het probleem van de blijkbare tegenstelling tussen de evolutie en
deze tweede wet der tliermodynamica zal ik elders uitwerken. O p
deze plaats is het voldoende om erop te wijzen dat in beginsel
de ontwikkeling in het heelal, van atomen tot de sterren en het
melkwegstelsel, in de richting gaat van grotere gelijkvormigheid,
of beter gezegd, vormeloosheid, van orde naar wanorde, van inspanning naar ontspanning. Alles in ons heelal degradeert tot
grijze massa, tot gemiddelden.
Slechts één op de zoveel miljoenen mutaties, die onvermijdelijk voorkomen onder de levende wezens als gevolg van onder
meer de natuurwetten van de wereld der atomen, leidt tot betere
aanpassing van de individuen van een soort - en dus van de soort aan gewijzigde omstandigheden. Alle andere miljoenen mutaties
leiden tot degradatie. Tevens zullen éille omstandigheden van
een levend wezen vroeg of laat veranderen. Zelfs indien er dus
geen degradatie door mutaties plaats zou vinden ten opzichte
van de oorspronkelijke situatie, zou daardoor een levend wezen
steeds minder levensvatbaar worden indien het zich niet aan kon
passen.
Leven is dus geen vanzelfsprekendheid, maar een eigenschap
die constant moet worden heroverd. Elk op de plaats rust betekent achteruitgang. Wie eenmaal de beginselen van de natuurkunde kent, weet dat het leven geen vanzelfsprekende zaak is,
maar een enorme en altijd aanwezige uitdaging.
Wij verwonderen ons vaak over de voorziening die spreekt uit
de wonderen der natuur. Uit deze verwondering blijkt dat wij
gevoelsmatig begrip hebben voor de enormiteit van deze uitdaging. Wat de moderne mens nog mist is het inzicht dat deze
voorziening zich niet buiten de levende wereld bevindt, maar dat
zij een onmisbaar deel is van het leven, en dat wij mensen als
speerpunt van de evolutie een groot aandeel daarin hebben. Ook
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hier weer geen tegenspraak met het geloof: het gaat hier niet om
een goddehjke voorziening van alles, maar om dat stukje voorziening dat in de natuur is ingebouwd om het levpn zelfdragend
te maken. Bent u gelovig dan beseft u dat de mens slechts krachtens goddelijk besluit deel heeft aan deze voorziening. Bent u
niet gelovig, dan beseft u dat - gegeven de zeldzaamheid van
zo'n ommekeer van de normale ontwikkeling in het heelail - het
leven iets is dat gekoesterd moet worden, en dat de mens daarin
een taak heeft die hem ver boven zijn dagelijkse beslommeringen
uittilt.
Het voortbestaan van de levende wereld eist een continue verbetering van de capaciteit van haar individuele scheppingen om
de uitdagingen van een vervallend heeW te kunnen aanvaarden.
Verre van een armzalige minimumprestatie is het zekerstellen
van het voortbestaan van de levende wereld een doel dat in wezen zo grandioos is, dat men het zou kunnen zien als een aanmatiging, indien wij het zeil hadden gekozen. Maar dat doel is on's
opgelegd door het leven zelf, en via dit leven ook door diegene
die verantwoordelijk is voor het ontstaan van dit leven.
Nogmaals, wij stellen dat het doel van het leven is het ontwikkelen van wezens en methoden die de levende wereld beter in
staat stellen om haar voortbestaan te verzekeren in een veranderend en vervallend heelal. Wij stellen dat dit doel maatgevend is
voor ons handelen, voor zover dit handelen betrekking heeft op
de levende (materiële) wereld. Dit doel is ons geopenbaard door
de geschiedenis van het leven zelf, en het is het enige doel dat wij
uit deze geschiedenis van het leven kunnen afleiden. Maar wij
stellen uitdrukkelijk dat dit niet het enige of uiteindelijke doel behoeft te zijn van het leven. Voor zover ons handelen betrekking
heeft op zaken die een andere dan de materiële wereld betreffen,
kunnen ons heel andere doelen worden gesteld, en kunnen deze
doelen voorrang krijgen boven het doel dat de levende wereld ons
voor ogen stelt. In het hoofdstuk 'Evolutie en geloof' zal ik trachten aan te tonen dat het doel van het leven ons nooit in conflict
kan brengen met deze andere doelen.
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5. Doel van een maatschappelijke orde
Wanneer wij een bepaalde vorm van organisatie van de hele
maatschappij moeten beoordelen, dan eist dat een maatstaf. Deze maatstaf geeft het antwoord op de vraag: 'Brengt deze maatschappijvorm ons dichter bij ons doel dan andere ons bekende
maatschappij vormen ?'
De huidige verwarring is voor een niet gering deel ontstaan
doordat eigenlijk niemand de moeite heeft genomen om zich echt
te verdiepen in de vraag wat dit doel dan eigenlijk wel is. Zo dit
wel is gebeurd, dan is men er in elk geval niet uitgekomen. Zo'n
doel moet aan twee eisen voldoen:
a. het moet de totaliteit van het aardse maatschappelijke gebeuren omvatten;
b . het moet te vertalen zijn in concrete handelingen, wetten,
etc.
Uitgangspunten zoals maximale vrijheid of ontplooiing van het
individu voldoen niet aan de tweede eis. En het liberale uitgangspunt van maximalisering van de bevrediging van individuele behoeften aan producten en diensten voldoet niet aan de eerste eis,
want het bestrijkt «illeen het economische deel van het leven van
de mens. Ik heb lang zitten worstelen met dit probleem, en pas
na het Ieren begrijpen van de beginselen van de evolutie heb ik
een antwoord gevonden.
De mens is een deel Van de levende wereld. Een maatschappij
van mensen is eveneens een deel van de levende wereld. Het doel
van het leven van de mensen op aarde - voor zover het handelingen betreft die een aards doel nastreven - is dus minstens gelijk
aan het doel van het leven zoals dit te leren is uit de geschiedenis
van de evolutie. Het doel van de organisatie van een maatschappij moet dus eveneens minimazü het doel van ht leven op aarde
zijn, zoals dit zich openbaart in de geschiedenis van dit aardse leven , voor zover men een aards doel zoekt f
Doel van de organisatie van een maatschappij is om haar leden
steunen bij de aanpassing aan veranderende omstandigheden of
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de beïnvloeding van omstandigheden, dus vergroting van de levensvatbaarheid van zowel de maatschappij als geheel als van de
individuen waaruit zij is gevormd. Voor de mensheid als geheel
is dit doel de vergroting van de bestaanszekerheid van deze
mensheid. Het is het meest algemene doel dat wij kunnen stellen
zonder nietszeggend te worden. Het niet accepteren van dit doel
houdt in het accepteren van de ondergang van de mensheid. Wij
mogen er dus op rekenen dat, op een paar fanatiekelingen na,
iedereen met dit doel kan instemmen. Maar moeten wij dan volstaan met een zo algemeen doel? Kunnen wij niet wat nauwkeuriger zijn?
Wanneer u wat doordenkt, zult u begrijpen dat wij het hiermee moeten stellen. Zodra ik een ander doel ga stellen, zijn er
maar twee mogelijkheden:
—ik zeg met andere woorden precies hetzelfde; of
—ik bedoel inderdaad iets anders. Maar dat andere kan alleen in
één van de volgende twee richtingen gaan:
1. het is een uitbreiding van het algemene doel. Dat kan niet.
Ons doel omvat alle mogelijkheden om te blijven bestaan.
Uitbreiding betekent dat ook de mogelijkheid om niet meer
te bestaan een kans krijgt; ofwel
2. het is een beperking van ons algemene doel. Dat zou inderdaad wenselijk zijn. Maar hoe kan ik dit meer beperkte
doel dan algemeen aanvaard krijgen? De allereerste voorwaarde daartoe is dat het beperkte doel niet in tegenspraak
is met ons algemene doel: dat blijft dus in elk geval als
maatstaf bij de beoordeling van beperkte doelen. In feite is
de later beschreven democratische besluitvorming niets
anders dan een middel om ons algemene doel vertaald te
krijgen in algemeen aanvaarde sub-doelen van meer beperkte maar meer preciese aard.
De grote fout van deze tijd is juist dat bepaalde van deze meer beperkte doelen zijn verheven tot algemeen geldige doelen, terwijl zij
bepaald niet algemeen worden aanvaard, en ook niet bereid zijn
zich te laten toetsen aan een doel dat wel algemeen is aanvaard.
Zo'n algemeen dool lijkt nog weinig houvast te bieden om het
te gebruiken als een maatstaf bij de beoordeling van de organisatievorm van een maatschappij. Toch is dat niet zo. Als
wij de uitgangspunten van evolutionisme aanvaarden als mc45

thode voor de organisatie van de maatschappij, dan kunnen wij
duidelijke regels afleiden van wat het nastreven van het algemene
doel betekent voor de menselijke samenleving.
O m haar taak te vervullen in het algemene streven naar grotere levensvatbaarheid, i.e., betere aanpassing aan en beheersing
van de omstandigheden, moet de organisatie van de maatschappij zorgen voor de volgende zaken:
1. het uitlokken van een voldoende aanbod van alternatieven,
teneinde snel een antwoord te kunnen vinden op veranderingen in omstandigheden, en om daar meer vat op te krijgen;
2. een selectiemethode die ervoor zorgt dat de bestaande organisatie, het bestziande gedrag, e.d. worden vervangen door
nieuwe, maar alleen wanneer deze nieuwe minstens even
goed voldoen als de bestaande. Deze eis houdt tevens in dat
de maatschappij in staat moet zijn de bestaande toestand tot
die tijd te handhaven;
3. een selectiemethode die weliswaar alle aangeboden alternatieven in overweging neemt, maar die zo efficiënt mogelijk
werkt, hetgeen onder andere betekent dat zij alternatieven die
niet voldoen in een zo vroeg mogelijk stadium uitschakelt.
Dat zijn drie verschillende eisen. Wat nu als een maatschappij
aan de éne eis beter voldoet, dan aan een andere? Hoe moeten
wij de waarde van de verschillende eisen tegen elkaar afwegen?
Dat is een algemeen probleem bij sociale vraagstukken, waarop
wij later terug zullen komen.
Wanneer wij de drie eisen nader bekijken, dan blijken een
aantal aspekten niet een za.ak van 'meer of minder' te zijn, maar
gewoon eenduidige, keiharde eisen:
—het handhaven van de bestaande toestand totdat een beter alternatief is gevonden;
—het niet ä priori uitsluiten van welk alternatief ook;
—het toelaten van elk beter, maar ook alleen beter, alternatief.
Alleen al op grond van deze drie eisen stelt het algemene doel ons
in staat om op vele maatschappelijke problemen die wij om ons
heen zien een duidelijk en gefundeerd antwoord te geven. In bovengenoemde eisen ligt het hele conflict met actiegroepen en rode brigades, met projectonderwijs, nieuwe methoden voor opvang van geestelijk gestoorden (zie de affaire Muller), e t c , beslo46

ten, en er zijn duidelijke richtlijnen uit af te leiden voor de oplossing van deze conflicten.
Het 'establishment', de conservatieven, negeert vaak de eis
van het toelaten tot de selectie van elk «dternatief, en de plicht om
beter gebleken alternatieven in te voeren. De anti's, de radicalen, zien niet in dat dit establishment verplicht is om de bestaande toestand te handhaven totdat een ander a\t^TnaX.\eï duidelijk beter is gebleken, en voelen zich vaak ontheven van de verplichting
om dit bewijs te leveren.
Er blijven nog twee 'meer of minder' eisen over:
—het uitlokken van zoveel mogelijk alternatieven; en
—het verbruiken van zo min mogelijk energie voor het testen der
alternatieven.
Men zou geneigd kunnen zijn om ook de eis te stellen dat een
maatschappij de bestaande toestand moet kunnen handhaven
met een minimum aan energie. Maar dat is niet nodig; dit energieverbruik is een onderdeel, een eigenschap van de bestaande
situatie, en verbetering kan alleen voortkomen uit verandering.
Een vernieuwing die minder energieverbruik toestaat is op zichzelf al een verandering in de situatie en moet de normale testprocedure doorlopen: het energieverbruik nodig om zich te handhaven is één van de criteria waarop wordt geselecteerd als wij een
maatschappijvorm beter of minder goed noemen: ook het energieverbruik kan men alleen beoordelen op basis van de totale
maatschappij waartoe het behoort.
Helpt z o n algemeen doel ons echt verder? Ik meen van wel.
De drie absolute eisen zijn alleen te vervullen in een democratie,
dat is evident. De eis van het uitlokken van zoveel mogelijk alternatieven is eveneens alleen te benaderen in een democratie,
maar geeft tevens een bepa!Üde vorm aan deze democratie.
Wij hebben in het hoofdstuk over het toeval gezien dat het toeval onmisbaar is om te waarborgen dat elk alternatief dat mogelijk is, inderdaad ook aan de selectie wordt aangeboden. De
maatschappij moet binnen de grenzen, gesteld door energieverbruik, een voldoende marge laten voor het toeval. De moeilijkste
eis is, dat de maatschappij zo efficiënt mogelijk te werk moet
gaan bij het selecteren van de alternatieven. Het probleem ligt
hier in de vraag: 'Hoe bepaal ik wat beter is?' Wij zullen zien dat
ook voor deze vragen het algemene doel, samen met onze uit47

gangspunten omtrent de evolutie, een richting kan aangeven
waarin de oplossing gezocht moet worden en in welke richting
niet.
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6. De weg vooruit: sociale evolutie
Wij zijn nu aangekomen bij de hamvraag: 'Hoe moeten wij
vooruit? Wat kan sociaal evolutionisme ons bieden in deze tijd?'
Uiteraard geen blauwdruk van hoe een maatschappij eruit
moet zien. Het eerste wat wij hebben geleerd is dat wij moeten
trachten een proces te organiseren dat garandeert dat wij vooruitgaan, en alleen vooruitgaan. U zult hier dus geen oplossingen
vinden, maar alleen de richting waarin wij moeten zoeken, en
- als tegenhanger - een oordeel over richtingen waarin wij het beter niet kunnen zoeken. Die richting waarin wij het moeten zoeken wordt ons gewezen door het algemene doel. Zij wordt wat
nader bepaald door de eisen die wij in het vorige hoofdstuk hebben vastgesteld:
1. Voldoende aanbod van alternatieven: democratie met zoveel
mogelijk individuele vrijheid.
2. Voldoende stabiliteit om het bestaande te handhaven totdat
iets beters zich heeft bewezen. Geen revolutie dus. En individuele vrijheid wordt beperkt tot gedrag dat deze stabiliteit niet
in gevaar brengt.
3. Het 'betere' moet zich bewijzen voordat het bestaande alternatief wordt opgegeven: testen in de praktijk op kleine schaal
en geleidelijke invoering.
4. De selectiemethode moet alle betere en alleen betere alternatieven moeten gebeuren met zo min mogelijk verbruik van
energie (gebruik van informatietechnieken, ongelijke kans om
tot selectie te worden toegelaten, gebruik van aangeboren
eigenschappen).
het cilternatief aan ons algemene doel: verbetering van de levensvatbaarheid, i.e., van de aanpassing aan en de beheersing van de omstandigheden.
6. Het kweken van alternatieven en de selectie uit deze alternatieven moeten gebeuren met zo min mogelijk energie (gebruik van informatietechnieken, ongelijke kans om tot selectie te worden toegelaten, gebruik vtm aangeboren eigenschappen).
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Deze eisen geven aanleiding tot twee opmerkingen:
—Vooruitgang kan alleen geschieden in kleine stappen. De rest
van de maatschappij moet de gelegenheid hebben om erop in
te spelen. De verandering mag de innerlijke samenhang van
een maatschappij niet in gevaar brengen. Aangezien het niet
mogelijk is om het resultaat van een verandering te voorspellen voor de maatschappij als geheel, mag men ook hel risiko
niet lopen dat een bepaalde maatschappelijke organisatie
wordt vernietigd voordat een nieuwe organisatievorm is getest
en algemeen als beter is aanvaard. Revolutie is dus uit den
boze. Deze beperking is alleen acceptabel wanneer evolutie
werkt, en dus aan eis 4. is voldaan: de maatschappij moet zo
georganiseerd zijn dat nieuwe alternatieven een kans krijgen
om te bewijzen dat zij beter zijn, en worden ingevoerd waar en
wanneer zij dit bewijs hebben geleverd.
—Bestaande oplossingen verdwijnen alleen omdat zij zich niet
kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, of omdat
zij worden verdrongen door een betere oplossing. Kenmerkend is dat deze betere oplossing altijd al werkzaam is voordat
de oude verdwijnt. Het dialectische schema, these - antithese synthese is dus geen bruikbaar model voor de feitelijke werking van het natuurlijke proces van de evolutie, wanneer men
dit schema ziet als een volgorde in de tijd.
Wij zijn in onze eisen twee begrippen tegengekomen die wij goed
kennen uit de politieke arena: vrijheid en gelijkheid. Wie van de
lezers ook maar enigermate behept is met een kritische geest, zal
weinig vertrouwen meer hebben in deze begrippen; men blijkt er
in de praktijk de meest uiteenlopende stelsels mee te kunnen verklaren en goedpraten. Maar zet u zich even over uw tegenzin
heen, en bekijkt u in welk verband wij deze woorden gebruiken.
U zult direct merken dat er een fundamenteel verschil is tussen
de wijze waarop deze begrippen hier worden gebruikt, en de manier waarop zij meestal worden gehanteerd.
In de politieke discussies van vandaag worden deze begrippen
gebruikt als einddoel. In het sociaal evolutionisme zijn het middelen. Ik hoop later nog eens dieper op dit verschil in te gaan. Ik
kan hier volstaan met erop te wijzen dat vrijheid en gelijkheid nu
een duidelijk omschreven, reële, concrete, practische inhoud
hebben gekregen. U ziet ook dat het niet alleen gaat om zoveel
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mogelijk vrijheid of gelijkheid, maar dat beiden worden
begrensd, de vrijheid door de eis van stabiliteit en de gelijkheid
door (ir cis van efficiënt gebruik van energie.
Wij hebben gezien dat onze normale techniek, namelijk het maken van een plan vooraf, niet opgaat bij levende systemen. De nat uur wijst ons op een techniek die wel tot het gewenste doel leidt, de
zogenaamde terugkoppelingssystemen. Kernpunt van deze systemen is het terugspelen van het gevolg van een actie naar diegene
die verantwoordelijk was voor die actie, zodat hij hieruit kan leren.
In plaats van iedereen precies te zeggen wat hij niet en wat hij
wel moet doen, laat men hem vrij. Maar deze vrijheid wordt begrensd doordat het individu ook verantwoordelijk wordt gesteld
voor de gevolgen van zijn handelen voor de maatschappij. Uit de
reactie op zijn daden merkt hij dan wel of hij goed of slecht gehandeld heeft. Voorwaarde voor de goede werking van dit systeem is dat de reactie van de omgeving en de waardering van
deze reactie door het individu goed op elkaar zijn afgestemd; als
het individu iets doet dat ten opzichte van de groep gunstig is,
dan moet de reactie van de groep door het individu worden ervaren als iets dat overeenkomst met zijn persoonlijke streven. O m gekeerd moet de reactie van de groep op gedrag dat voor de
groep ongunstig is het individu aansporen om dit gedrag achterwege te laten.
O p zichzelf is dit systeem van beloning en straf niets nieuws.
Nieuw is, dat niet op grond van een vooraf gemaakt plan kan
worden bepaald wat gunstig en wat ongunstig gedrag is. Het
blijft doorlopend een zaak van aftasten. Een probleem daarbij is
het vinden van een manier om het individu te motiveren naar sociaal gedrag te streven en asociaal gedrag te vermijden, met een
minimum aan energie. Bij de meest primitieve in groepen levende wezens wordt asociaal gedrag meestal met de dood afgestraft.
Uit het oogpunt van energieverbruik een verkwistende vorm van
selectie. Het is veel economischer om het hele gebeuren te laten
plaatsvinden op het niveau van informatieverwerking, en echte
straffen en beloningen te beperken tot die gevallen waar de informatieverwerking tekort schiet. Men moet dus een systeem van
signalen hebben waaruit een individu op kan maken hoe zijn gedrag door de groep wordt gewaardeerd, en wziarin het de motivatie kan vinden om een positieve waardering na te streven.
In de loop van de tijd heeft de mensheid daartoe een instinct
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ontwikkeld dat hem in staat stelt de signalen van de groep te begrijpen en de consequenties van zijn gedrag te accepteren. En
niet alleen de negatieve signalen. Dat zou ertoe leiden dat het
individu zich zou beperken tot gedrag dat gunstig is voor hemzelf
en niet schadelijk voor de groep. Wil de groep als geheel vooruitkomen , dan moet zij ook een aanbod oproepen van en selecteren
uit gedragingen die niet alleen onschadelijk zijn voor de groep,
maar die de groep ook vooruitbrengen. Dit instinct is de mens
aangeboren, en in zijn grijze verleden opgebouwd door de evolutie. Ik noem dit instinct individuele solidariteit. Binnen het individu speelt het terugkoppelingsmechanisme zowiezo een rol: het
individu is een complex natuurlijk wezen, en z o n wezen, zoals
wij hebben gezien, is een groot terugkoppelingsmechaniek, bij de
mens extra versterkt door zijn grote capaciteit om te leren, en
door simulatie van gedrag in zijn verbeelding. Deze individuele
fantasie is tevens één van de voornaamste bronnen van gedragsalternatieven waaruit niet alleen het individu, maar ook de groep
kan putten.
Tot op heden kent men geen systeem van maatschappelijke organisatie dat ook maar in de verste verte zo efficiënt is in het afstemmen van individuele en groepsbelangen eils dit terugkoppelingsmechanisme, en het ligt voor de hand om dit systeem te gebruiken bij de organisatie van individuen binnen de groep. De
markteconomie is zo'n systeem, waarmee wij nu ruime ervaring
hebben. Deze ervaring heeft ons getoond wat voor een geweldige
efficiency van zo'n systeem uitgaat, maar heeft ons tevens hardhandig met de neus op het feit gedrukt dat zo'n systeem alleen
werkt als het is ingebed in een totaal systeem dat alle aspecten van
het maatschappelijke leven omvat. Wij komen daar later op
terug.
De efficiency eist dus dat wij gebruik maken van het systeem
van de terugkoppeling bij de organisatie van individuen binnen
een groep. Daarbij moeten zowel de individuele concurrentie als
de individuele solidariteit - zoals die de mens zijn aangeboren tot hun recht kunnen komen.
Maar hoe moeten wij het gedrag organiseren van verschillende'
groepen onderling? De natuur heeft nog wel mechanismen ontwikkeld waarbij groepen het voor henzelf meest gunstige gedrag
ontwikkelen, maar de noodzaak om groepsgedrag te ontwikkelen
dat de verhouding van de groepen onderling zou regelen ten be52

hoeve van de levenskracht van de soort mens, en zijn gedrag ten
behoeve van de levende wereld als geheel, heeft zich pas in de
laatste eeuwen voorgedaan. Wij zullen zelf z o n gedrag moeten
ontwikkelen - en snel!
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7. De uitdaging
Zoals gezegd heeft de mens ai in voorhistorische tijden een
groepsgedrag ontwikkeld dat hem in staat stelde, om als groep
zeer effectief te concurreren met andere groepen van levende wezens. De aanleg voor dit groepsgedrag is deel geworden van zijn
erfelijke aanleg.
Kenmerk van groepsgedrag was persoonlijk contact van het
individu met alle leden van zijn groep. Er was een continue en
direkte wisselwerking tussen het gedrag van elk individu en dat
van de groep als geheel. Daden van een individu kregen een
directe echo van de groep als geheel. Als hij iets fout deed, was er
niets om zich achter te verschuilen. Een bijzondere bijdrage
werd door de groep als zodanig gewaardeerd en deze waardering
was door de dader direct te bemerken en persoonlijk op hem gericht. Hij deelde ook direct in het wel en wee van de groep. De
groep was klein en contact met andere groepen incidenteel.
De cijfers van tabel 1 op de volgende pagina spreken duidelijke
taal: de omstandigheden waaronder de mens leeft zijn ingrijpend
veranderd, en wel in een tijdsbestek dat veel en veel korter is dan
de tijd die de genetische evolutie nodig heeft om een aanpassing
te kunnen vinden. Deze verandering is het gevolg van het succes
van de culturele aanpassing, onze civilisatie, en kan slechts door
culturele aanpassing worden opgevangen. Vertaald in problemen van de maatschappelijke orde heeft het volgende plaatsgevonden :
1. De ontwikkeling van dé techniek heeft tot gevolg gehad dat
het aantal mensen op deze aarde sterk toenzun, waardoor de
mensen automatisch meer met elkaar in contact kwamen. Tevens heeft de techniek de communicatiemogelijkheden sterk
vergroot, waardoor ook de betekenis van afstand en geografische scheidingen (bergen, rivieren, woestijnen, etc.) sterk
afnam. En tenslotte hebben de productietechnieken, via specialisatie en de daarmee verbonden onderlinge afhankelijkheid, de mensen gedwongen steeds meer contacten met elkaar
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Tabel 1. Ontwikkeling van de wereldbevolking
jaar
8.000 V.C.
Jaar 1
1000
1600
1800
1900
1950
1970

miljoenen mensen
±

10

300
400
500
900
1600
2500
3500

te onderhouden. Dus meer mensen dichter bij elkaar en meer
op elkaar aemgewezen.
2. Door deze ontwikkeling moeten de groepen die voor die tijd
gescheiden of in vijandschap leefden, nu in nauw contact met
elkaar leven. De groepen hadden al geleerd, als groep met de
omgeving te concurreren. Maar niets in hun vroegere ontwikkeling heeft ze geleerd om als groep met andere groepen
samen te werken ten behoeve van een groter geheel.
3. In de aldus ontstane groepsconcurrentie hebben grotere groepen een voordeel ten opzichte van kleinere. Er is dus in eerste
instantie een drang tot het vormen van grotere groepen.
Wanneer de groep echter een bepaalde omvang overschrijdt,
gaat de werking van het eerder geschetste terugkoppelingsmechanisme van individuele actie en directe reactie van de groep
verloren. De mens heeft daarom een serie van abstracte symbolen ontwikkeld die in de plaats komen van de persoonlijke
tekens van waardering van medemensen: onderscheidingen,
titels, diploma's, en in het bijzonder geld. Dit zijn als het ware kunstmatige vervangingsmiddelen voor de persoonlijke
waardering door groepsgenoten. Hoewel zeer nuttig, wordt
daarmee niet voorzien in de behoefte aan directe waardering
door een groep van personen. Het solidariteitsgevoel van
individuen werkt het sterkst in direct contact. Dat is één van
de redenen waarom zich binnen een groep weer sub-groepen
gaan vormen, zodra die groep een bepaalde omvang over55

schrijdt. Ook de al genoemde specieilisatie leidt tot sub-groepen. De op aangeboren gevoel, op instinct gebaseerde samenhang is het grootst binnen deze persoonlijke subgroepen. De
groep etls geheel kan echter zülecn voordcel halen uit zijn omvang, als deze omvang niet ten koste gaat van zijn innerlijke
samenhang. De sub-groepen kennen alleen het instinct van
de groepsconcurrentie. De toteile groep is alleen levensvatbaar
als zij deze groepsconcurrentie weet te beheersen ten bate van
het geheel.
De bedreiging die van de sub-groepen uitgaat voor de samenhang van het geheel is al lang onderkend en is de basis voor het
ontstaan van een bepaalde vorm van samenleving, de staat. Hoewel de staat als vorm van organisatie duidelijk tekenen van levensvatbaarheid vertoont, is hij toch niet meer dan een eerste
aanzet tot de oplossing van het probleem, dat onder punt 3. is genoemd.
Het probleem speelt zich af op twee niveaus: binnen de staten
en tussen de staten onderling. Binnen de staten blijkt dat de westerse democratieën bezig zijn te bezwijken, omdat ze niet in staat
zijn om de groepsconcurrentie binnen de staat te beheersen ten
behoeve van de gehele bevolking van een staat. Dictaturen lukt
dit wel, maar zij voldoen niet aan de eisen van maatschappelijke
orgzmisatie die worden gesteld ten behoeve van het aanpassen
aan gewijzigde omstandigheden, aan vooruitgang. Dictaturen
beperken het aanbod van alternatieven die tot de selectie worden
toegelaten, en vertekenen de selectie ten gunste van de bestaande
dictatuur.
Nog gevaarlijker voor het voortbestaan van de mensheid is het
feit dat wij nog geen oplossing hebben gevonden op het tweede
niveau, namelijk het ondergeschikt maken van de diverse staten
aan een gemeenschappelijk belang. Deze twee zijn echter nauw
met elkaar verbonden. De staten zullen pas bereid zijn zich echt
samen te voegen tot werkelijke 'verenigde' naties, wanneer het
probleem van de samenwerking tussen groepen binnen een staat
op basis van de democratie is opgelost.
Als oplossing wordt wel eens geopperd dat de mensen moeten
leven alsof er maar één groep bestond: de hele mensheid. Dan
zou via individuele solidariteit het probleem zijn opgelost. Dit is
een misverstand. Ten eerste valt niet te zien hoe men zoiets kan
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realiseren: de individuele solidariteit stoelt immers op individuele eigenschappen en ervaringen, en zal altijd tot groepsvorming
leiden omdat men zich nu eenmaal sterker voelt aangetrokken tot
de één dan tot de ander. Ook de concrete omstandigheden van
het leven leiden tot groepsvorming. Ten tweede zou er in dat geval geen bron meer zijn voor alternatieven op het gebied van
groepsgedrag; er is immers dan nog maar één groep. Slechts via
concurrentie van verschillende vormen van groepsgedrag kunnen wij de veranderingen testen die onze maatschappelijke organisatie nodig heelt om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
In termen van hiërarchische modellen kennen wij een goede
ordening bij de mens vanaf atomen, via cellen, organen, etc. tot
op het niveau van de kleinste groep waarvan het individu deel
uitmaakt. Maar het probleem van de integratie van deze groepen
in het grotere geheel moet nog worden opgelost.
Het probleem is des te nijpender vanwege twee feiten die wij
in het hoofdstuk 'Het verschijnsel mens' in de Annex zullen uitwerken. Ten eerste heeft de mens verschrikkelijke wapens ontwikkeld, maar de mens bezit geen van de instinctieve remmen op
agressie tegen soortgenoten die zo kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld roofdieren. Een tweede oorzaak is het feit dat onder omstandigheden die bepaaild niet uitzonderlijk zijn, de individuele
solidariteit met de groep (de integratie) een bepazilde kortsluiting
kan veroorzaken waardoor het individu zich geheel overlevert
aan wat de groep van hern schijnt te eisen, zoals dat wordt vertolkt door de leider van de groep. Resultaat: onzinnige massamoorden op soortgenoten die men nergens anders in de natuur
tegenkomt.
Men heeft gedacht een oplossing te kunnen vinden voor het
probleem van de integratie van groepen in het geheel door middel van bemiddelaars, zogenaamde vertegenwoordigers. Dit is
alleen een schijnoplossing. Ook vertegenwoordigers kennen hun
individuele solidariteit aan de groep. En dat is meestal de groep
die ze de facto heeft benoemd. Zij zijn niets anders dan communicatiekanalen voor de groepsconcurrentie. Zij zouden ook wel
een communicatiekanaal kunnen zijn voor de groepssolidariteit,
als die er is. Maar zij vormen zelf geen groepssolidariteit.
Dat is de grote uitdaging van deze tijd. Groter dan het reizen
naar Venus of Mars. Groter dan het zoeken naar genezingswij57

den binnen de korte tijd die ons daarvoor rest een manierom het
ontbreken van een natuurlijk instinct voor groepssolidariteit te
compenseren, of de mensheid zal in haar huidige gedaante verdwijnen. Wij moeten deze uitdaging aannemen.
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8. Een oplossing
Na alles wat u gelezen heeft zult u hier niet 'de oplossing' verwachten; het zal u wel duidelijk zijn dat het onmogelijk is om te
stellen dat een bepaalde oplossing op dit gebied de beste is.
Het meest urgente probleem van deze tijd is dat de mensen
nog geen enkele vofm van maatschappelijke organisatie hebben
ontwikkeld die raad weet met het ontbreken van een instinct of
een traditie of cultuur voor groepssolidariteit. Misschien kan de
natuur ons een aanwijzing geven in de richting waarin wij moeten zoeken. De natuur heeft het probleem van groepssolidariteit
wel opgelost. Een oplossing die deze zelfde weg bewandelt als de
natuur hoeft nog niet de beste te zijn. maar heelt tenmmste een redelijke kans om goed genoeg te zijn. Gezien de tijdnood waarin
atoombommen, bacteriologische wapens, e.d., ons brengen, is
de vraag naar de beste oplossing academisch. Trouwens, de evolutionistische methode houdt per definitie altijd de deur open
voor verbeteringen: een net voldoende oplossing geeft ons respijt
om naar een betere te zoeken. De organisatie van een maatschappij zou dus op analoge beginselen kunnen worden gebouwd als
samenwerkingsverbanden in de natuur.
De basis wordt gevormd door een stroom van informatie. Er is
een administratie van deze informatie, zoals een ketting van
DNA nucleïnezuren of een brein. Er is een netwerk van communicatie van informatie, zoals boodschapper R N A nucleïnezuren
of een zenuwstelsel. En er zijn gebruikers en leveranciers van informatie, bijvoorbeeld het functionele apparaat van proteïne, of
de weefselen, bloedsomloop, zintuigen, en dergelijke. Het geheel
is werkzaam door middel van een continu heen en weer stromen
van informatie, die haar invloed via regelmechanismen uitoefent, zoals bijvoorbeeld door enzymen en hormonen. Door de
reusachtige verscheidenheid van de informatiestromen, het enorme aantal niveaus en verschillende van elkaar afhankelijke onderdelen, kan dit geheel alleen werken als er een gemeenschappelijke noemer is voor al deze informatie, een gemeenschappelijk
doel. En dat doel is er. Alles wat er gebeurt wordt op elk ogenblik
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en elk niveau getoetst op cén criterium: draagt het bij tot de levensvatbaarheid van het geheel? Wanneer wij in de natuur zien
dat een organisme ergens naar streeft, dat iets een functie heeft,
dan is dat altijd een doel dat ondergeschikt is aan het algemene
doel.
De eerste eis is dus: het aanvaarden van het algemene doel van
het leven. Hoe moeilijk het ook is om twee mensen op dezelfde
golflengte te krijgen, het lijkt mij niet onmogelijk om algemeen
aanvaard te krijgen dat wat een mens ook verder na zou willen
streven, het voortbestaan van de mensheid en van de levende wereld, een doel is dat voorrang moet hebben boven alle andere
aardse doelen. Alle andere aardse doelen kunnen immers alleen
worden bereikt wanneer aan deze voorwaarde is voldaan: i.e.,
dit doel is een voorwaarde voor het nastreven van welk ander
doel dan ook in de materiële organisatie van onze maatschappij.
Een tweede eis is het aanvaarden van de onmogelijkheid om
op het gebied van de organisatie van de maatschappij zekerheid
te verkrijgen over de vraag wat de beste organisatie van de maatschappij is. Eén zaak is wel zeker: gegeven de snelheid waarmee
de menselijke kennis zich ontwikkelt, en de invloed daarvan op
de omstandigheden waaronder wij moeten leven, zal een organisatie die vandaag de beste is, morgen niet meer voldoen. In
plaats van een strijd om de alleenheerschappij van welke organisatievorm dan ook, dient een vorm van organisatie te ontstaan
die het zoveel mogelijk automatisch signaleert wanneer een
groep wel of niet bijdraagt tot het algemene doel, en deze groep
stimuleert tot een positieve bijdrage.
De oplossing ligt in het algemeen aanvaarden van een uiteindelijk doel, en het instellen van een terugkoppelingsmechanisme
waardpor elke groep wordt gestimuleerd tot het nastreven van
dat doel, en niet in het zoeken naar een blauwdruk voor een ideale maatschappij.
De eisen die aan een op deze wijze 'organisch' opgebouwde
maatschappij moeten worden gesteld, bent u al in de vorige
hoofdstukken tegengekomen.
Een oplossing moet niet alleen aangeven waar men naar toe
wil, maar ook hoe men er denkt te komen. Het zal duidelijk zijn
dat u geen opsomming hoeft te verwachten van wetten, instituten of andere onderdelen van zulk een maatschappij. Het ontstzian van deze maatschappij is een proces, waarbij de onderde60

Icn zichzelf moeten vormen op basis van materiaal, in hoofdzaak
kennis, dat op een bepaald ogenblik beschikbaar is.* Het enige
wat wij kunnen doen is aangeven hoe men dit proces op gang kan
brengen, welke methoden daarbij de meeste kans op succes hebben en wat voor voorbeelden er bestaan die enigermate aan de
gestelde eisen voldoen.
De democratie blijkt de meest geschikte bestuursvorm, maar
dan wel een bepaalde vorm van democratie.
Tenslotte moet dit alles uitmonden in een actieplan, daar is het
uiteindelijk om begonnen. Pas éils wij de volgende stap hebben
bepaald, weten wij wat de weg vooruit is.

* De laatste ontwikkelingen in de biologie wijzen erop dat individuele
cellen inderdaad individuen zijn met een vrij grote mate van zelfstandigheid. De vorm en functie die een cel gaat uitoefenen is niet van tevoren bepaald door de genetische eigenschappen van de cel: die zijn voor
allen gelijk. Bepalend schijnt de plaats in het geheel te zijn waar de cellen tot ontwikkeling komen. Wij weten nog maar weinig van de methoden waarvan de natuur zich bedient om betrekkelijk zelfstandige eenheden zoals cellen te laten samenwerken in zulk een complex geheel als
de mens. Betere kennis op dit gebied kan zonder twijfel voor inspiratie
kunnen zorgen bij het ontwikkelen van integratiemodellen voor de
maatschappij.
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DEEL III.
SOCIAAL EVOLUTIONISME EN
DE ORGANISATIE VAN DE
MAATSCHAPPIJ
1. Uitgangspunten
1.1 Eerste uitgangspunt: geen b l a u w d r u k
Onze menselijke maatschappij is een zeer gecompliceerd systeem
wziann een groot aantal levende en lerende wezens met elkaar
moeten samenwerken. Door de moderne communicatiemiddelen
is de onderlinge beïnvloeding en wederzijdse afhankelijkheid een
veelvoud van wat.elders in de natuur te vinden is. De weg vooruit begint bij de erkenning dat het nauwelijks mogelijk is om betrouwbare voorspellingen te doen over de gevolgen (voor de
maatschappij als geheel) van ingrepen in deze maatschappij.
Voor zover wij enigermate betrouwbare voorspellingen kunnen
maken, is de geldigheid daarvan nauw begrensd door tijd en gebied. Het is daarom onmogelijk om zich vooraf een getrouw
beeld te maken van hoe een betere maatschappij eruit zou moeten zien: men kan niet vertrekken vanuit een blauwdruk, een
utopie, van een betere maatschappij.
Dit eerste uitgangspunt leidt ons direct tot de volgende conclusie: technisch en religieus denken schieten tekort als methode
voor het ontwikkelen van een organisatie voor onze maatschappij. Het vasthouden aan deze methoden daar waar zij niet blijken
te voldoen leidt, eventueel na een periode van desintegratie, tot
een totzüitaire staat, en op internationaal gebied tot oorlog. In
ons vorige deel zijn wij hierop uitvoerig ingegaan.
De constatering dat onze huidige denkwijzen niet voldoen
roept de vraag op: 'Is er dan wat beters?' Het sociazü evolutionisme stelt zich kandidaat voor het opvullen van deze leemte.
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1.2. Tweede uitgangspunt: een gemeenschappelijk doel
Sociaal cvolutionismc kan slechts een serieuze kandidaat zijn
wanneer men het algemene doel aanvaardt, zoals gesteld in
hoofdstuk 5 van deel II. Het doel van de organisatie van een
maatschappij moet zijn om de wezens waaruit zij bestaat beter in
staat te stellen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, oldczc omstandigheden te beïnvloeden, zowel ten behoeve van het voortbestaan van het individu, als, en dit in de allereerste plaats, ten behoeve van het voortbestaan van de maatschappij als geheel. Door de onderlinge afhankelijkheid van alle
mensen moeten wij dit doel uitbreiden tot de mensheid als soort.
Ons tweede uitgangspunt is dus de aanvaarding van dit gemeenschappelijke doel. Men mag de exacte formulering van dit doel
nog wat polijsten, maar zijn aard mag niet worden aangetast.
Men mag het ook uitbreiden tot het geheel van de levende wereld; dit is zelfs noodzakelijk om recht te doen aan onze milieuproblematiek die volgt uit de onderlinge afhankelijkheid van alle
levende wezens op onze planeet.
Een bijzonder probleem van deze tijd: geen aangeboren instinct voor
groepssolidariteit. De mens heeft via de genetische aanpassing
een gevoel voor individuele solidariteit ontwikkeld ten opzichte
van de directe groep waarin hij leeft. Dit leidt automatisch tot
groepsvorming en groepsconcurrentie. Het gebrek aan samenhang binnen de mensheid als geheel ontstaat door een gebrek aan
groepssolidariteit; er staat niets tegenover de ontbindende kracht
van de groepsconcurrentie. Er is dus een direct noodzakelijke
taak om via culturele aempassing een tegenhanger te vinden voor
de groepsconcurrentie.
Hoe verder? Het op gang brengen van het evolutionistische
proces! Als wij inderdaad vanuit onze twee uitgangspunten willen vertrekken, dan weten wij alleen wat wij niet moeten doen
(een utopie bouwen) en hebben wij slechts een zeer algemeen
doel dat ons (hopelijk) gezamenlijk op de goede weg kan houden.
En dan? Als wij geen modellen mogen bouwen voor een andere maatschappij, hoe moeten wij dan uit de problemen komen?
Het zou in tegenspraak zijn met ons eerste uitgangspunt als ik
hierop zou antwoorden: 'Dit is de weg die wij moeten gaan'. Wij
kunnen slechts proberen een proces op gang te brengen waarvan
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wij kunnen verwachten dat het tot een betere organisatie van de
maatschappij zal leiden, zonder dat wij nu al kunnen zeggen hoe
deze organisatie eruit zal zien. Z o n proces is sociaal evolutionisme.
De kenmerken van de methode v a n het sociaal evolutionisme
zijn:
—continu en onbeperkt aanbod van alternatieven;
—doorlopende selectie van dit aanbod naar de bijdrage tot het
gemeenschappelijke doel;
—het accepteren van alternatieven uitsluitend onder druk van
hun eigen bewezen 'beter' zijn, i.e., geleidelijk;
—hot nooit geheel of ä priori afwijzen van een alternatief;
—objectiviteit in de selectie;
—geen alternatief wordt uitgeschakeld, maar de kansen op toelating zijn verschillend, teneinde energie te sparen; ook deze
kans moet weer objectief worden bepaald, en wel op basis van
de door logica of experiment bewezen kans op succes;
—het continue en onbeperkte aanbod van alternatieven moet in
evenwicht zijn met de noodzakelijke stabiliteit van de organisatie; het testen van veranderingen kost energie en brengt risico's met zich mee: er is een optimale verhouding tussen conservering van bestaande vormen van organisatie en het aanbod van nieuwe vormen plus het testen daarvan;
—maximaal gebruik van informatie als zijnde de meest efficiënte
- minst energieverslindende - vorm van aanpassing.
Geheel in overeenstemming met het eerste uitgangspunt kan ik
alleen de eerste stappen aangeven die dit proces van sociale evolutie op gang kunnen brengen.
In de eerste pi aai s door een aantal basiseisen te stellen waaraan een maatschappij moet voldoen om een goede kans op vooruitgang te maken. Ten tweede door een aantal acties voor te stellen die individuen kunnen ondernemen om te bevorderen dat
aan deze eisen wordt voldaan.
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2. Bestuursvorm: democratie
Wij kiezen de democratie als bestuursvorm voor een vooruitstrevende maatschappij. Intuïtief voelen wij aan dat ons eerste uitgangspunt, namelijk dat wij niet vooraf kunnen - en dus mogen bepalen hoe onze maatschappij eruit moet zien, moeilijk in overeenstemming te brengen is met een dictatoriale bestuursvorm.
En ik denk dat niemand die een dictatoriale bestuursvorm voorstaat dit boek ooit zéü lezen.
De democratie is de methode van maatschappelijke besluitvorming die het beste aansluit bij onze uitgangspunten. Een weinig
indrukwekkende uitspraak wanneer men ziet wat zich allemaal
democratisch noemt. Wat betekent eigenlijk democratie? Letterlijk vertaald is dit: regeren door het volk. Iets dat helemaal niet
kan zodra het 'volk' een moderne gemeenschap is van meer dan
enkele duizenden individuen.
Wat is regeren? Dat is het nemen van besluiten die betrekking
hebben op de te regeren gemeenschap, en ervoor zorgen dat deze
besluiten worden uitgevoerd.
Nu is het merkwaardig dat de discussie over de democratie
zich tot nu toe grotendeels heeft beperkt tot de vraag: 'Wie mag
de besluiten nemen?' De vraag: 'Hoe komen deze besluiten tot
stand?' wordt maar zelden bestudeerd, terwijl dit aspect toch
even belangrijk is. Ik doel speciaal op een principiële keuze tussen twee manieren waarop besluiten in een maatschappij tot
stand kunnen komen. Wordt uit een assortiment van vooraf vaststaande besluiten een keuze gemaakt, en wordt die keuze opgelegd, of laat men een besluit groeien, bijvoorbeeld op een wijze
zoals dit in de evolutie gebeurt?
In het eerste geval wordt er een machtsstrijd gevoerd tussen rivaliserende alternatieven, totdat er één overwint en wordt opgelegd. In het tweede geval laat men de diverse alternatieven op elkaar inwerken, en zoveel mogelijk tegen elkaar uitproberen, totdat een synthese ontstaat en een consensus die tot één enkel besluit leidt dat door de gemeenschap als geheel als beste oplossing
wordt aanvaard.
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Wat betreft de vraag: 'Wie neemt een besluit?' vindt men een
gemeenschap democratisch wanneer de besluiten worden genomen door alle leden van de gemeenschap, of door vertegenwoordigers die door alle leden van de gemeenschap worden benoemd.
Men schijnt dit een voldoende definitie te vinden. Het voor de
westerse democratieën storende feit dat ook bijvoorbeeld de
U.S.S.R. aan deze definitie voldoet, wordt onder tafel geveegd
door er ad hoc wat eisen betreffende de vrijheid tegenaan te gooien.
Wat de definitie van een democratie pas sluitend maakt is de
wijze waarop de besluitvorming tot stand komt. Een democratie
verdient alleen deze naam als niet alleen de keuze uit de alternatieven door het volk of zijn vertegenwoordigers wordt gemaakt,
maar ook het aanbod van alternatieven volstrekt democratisch is,
en d s deze alternatieven nooit totalitair, i.e., uitsluitend, absoluut, mogen zijn: iedereen mag een voorstel doen, en zich voor
aanvaarding van dit voorstel inzetten, en iedereen mag voorstellen van anderen naar eigen inzicht waarderen. Zulk een wijze
van besluitvorming eist echter als bindend element een gemeenschappelijk doel, anders vervalt zij in een chaos. Het bindende
element dat voor de samenhang van een democratische maatschappij moet zorgen, en als selectiecriterium kan dienen, is
zwak in het westen. Deze zwakte is op zichzelf al een belemmering voor een goede werking van de selectie van dternatieven.
Geen enkele westerse democratie kent z o n gemeenschappelijk
doel. Ook in de U.S.A. is het niet geformuleerd, maar voor de
maatschappij als geheel is er helemaal geen doel geformuleerd:
men laat het ontstaan uit het politieke proces: het is er wel, maar
niet geformuleerd en doorlopend veranderend.
Echt gevaarlijk is de situatie in Europa doordat men bij gebrek
aan een echt doel, twee vormen van organisatie van de maatschappij, dus twee middelen, tot doel heeft gemaakt: het Kapitalisme en het Marxisme.
De concurrentie van twee elkaar uitsluitende 'sub-doelen'
zonder een algemeen aanvaard doel als scheidsrechter die boven
deze twee staat, is een sterk ontbindend element, dat op den
duur moet leiden tot ondergang van de maatschappij als geheel
of, ter voorkoming van deze ondergang, tot eliminatie van één
van de twee concurrerende doelen door de dictatuur van het andere. De druk van de concurrentie tussen de naties dwingt elke
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natie tot het bereiken van een grote innerlijke samenhang, en bij
concurrentie van twee doelen binnen een natie kan alleen een
dictatuur deze samenhang verschaffen.
Het kiezen voor een democratie als vorm van organisatie van
de maatschappij houdt in:
1. Iedereen kan betrokken worden bij de besluitvorming en Tnoet
zoveel mogelijk bij deze besluitvorming worden betrokken.
2. Geen enkele vorm van organisatie, geen enkel besluit, kan er
aanspraak op maken het beste besluit, de beste organisatievorm te zijn. Integendeel: zij moet continu worden getoetst
aan alternatieve organisaties en besluiten. Alle alternatieven
hebben er recht op mee te doen in de selectie. Slechts op deze
wijze kan men er zeker van zijn dat op a\\e situaties eeji antwoord te vindon is: het toeval moet zijn rol behouden.
3. De uiteindelijke beslissing wordt bij voorkeur genomen op
basis van de ervaring met een bepaeild cJternatief. Slechts
waar dat niet mogelijk is kan men teruggrijpen op redenering, e.d.
4. Conform punt twee mag een bestaande situatie alleen voorwaardelijk blijven voortbestaan. Deze voorwaarde is dat er
geen alternatief ontwikkeld is dat bewezen heeft beter te zijn.
De organisatie van de maatschappij heeft daarom de plicht
om:
a. de bestaande situatie te beschermen - desnoods met geweld
- totdat er een beter züternatief beschikbaar is.
b. te bevorderen dat betere alternatieven ontwikkeld worden,
door experimenten op kleine schaal te stimuleren en informatie over de resultaten daarvan de verspreiden.
5. Basis van de selectie moet zijn een algemeen aanvaard doel
voor de materiële organisatie van de maatschappij. Wij stellen als doel dat de maatschappij zich zo moet ontwikkelen dat
er een maximum kans wordt geschapen dat de betrokken gemeenschap blijft voortbestaan. In de huidige omstandigheden
moet de betrokken gemeenschap de hele mensheid omvatten,
en - althans in de voor ons overzienbare toekomst - ook het
geheel van alle levende wezens. Geen enkel ander doel op
materieel gebied mag worden gesteld anders dan onder voorwaarde dat het bijdraagt tot de bevordering van het algemene
doel, hetgeen dan op basis van onze democratische selectieprocedure bewezen moet worden.
67

6. Gegeven bovengenoemde voorwaarden, dient het ontwikkelen van alternatieven en de selectie daaruit een minimum aan
energie te kosten, aangezien de hoeveelheid beschikbare energie beperkt is. Deze beperking is één van de omstandigheden
waaraan wij ons moeten aanpassen.
Wij hebben er al eerder op gewezen dat dit een zo goed mogelijk gebruik eist van informatie. 'Zo goed mogelijk' betekent
een maximum aan relevantie, betrouwbaarheid en communiceerbaarheid:
—betrouwbaarheid betekent objectiviteit;
—relevantie betreft de selectie van informatie;
—communiceerbaarheid betreft media, taal, e.d.
Veel verder kom ik niet met het omschrijven van een democratie. In wezen doe ik niets anders dan de uitgangspunten nog eens
wat anders omschrijven. Maar u kunt ook niet veel meer verwachten. Immers, ik kan helemaal geen blauwdruk maken van
hoe deze democratie eruit moet zien. Niemand kan dat. Sociacil
evolutionisme is geen oplossing, maar een methode om concrete
maatschappelijke problemen aan te pakken.
Het enige wat wij kunnen doen, is een aantal zaken waaraan
vandaag de dag veel aandacht wordt besteed, te belichten aan de
hand van sociaal evolutionisme, en tevens een aantal mogelijke
cüternatieven naar voren brengen die ons misschien verder zouden kunnen helpen. Wij kunnen wijzen op fouten in de huidige
methoden. Daardoor kunnen wij het zoeken naar betere methoden stimuleren en misschien al een richting aangeven die de kans
op succes verhoogt.
Zo is de organisatie van een democratie nog een open vraag.
Het direct betrekken van de hele bevolking bij de besluitvorming
komt al snel in conflict met de eis dat dit moet gebeuren met een
minimum aan energie. In een moderne maatschappij is het zelfs
een onmogelijkheid. Over de problemen die daarmee samenhangen is al veel geschreven; een boek dat goed aansluit bij de invalshoek van het sociaal evolutionisme is Polyarchie van Robert A.
Dahl. Ik wil hier slechts een paar actuele hoofdpunten naar voren
halen.
In een grote en gecompliceerde maatschappij is besluitvorming alleen mogelijk wanneer wij die besluitvorming delegeren
aan mensen die wij speciaal daarvoor azmstellen: vertegenwoor68

(ligers en besturen. Dat doen wij op allerlei gebieden, vanaf de
plaatselijke voetbalvereniging, bedrijven, gemeenten, e t c , totaan parlement en regering. Parlement en regering vormen de
centrale waarin alle besluitvorming op de andere niveaus wordt
gecoördineerd. Parlement en regering moeten dus uiteindelijk
alle besluiten toetsen op één criterium: hoe is het effect ervan op
het voortbestaan van de maatschappij? Gegeven het feit dat er in
de meeste gevallen geen model beschikbaar is waaruit het antwoord volgt, moeten parlement en regering zich baseren op ervaring, en nieuwe alternatieven plaatselijk testen en via latere consensus veralgemenen, indien zij blijken (beter) te voldoen.
Regeeraccoorden vooraf en meerderheidscolleges, gebonden
aan een program, zijn geheel uit den boze. Men wil daarmee de
kiezer duidelijke alternatieven bieden. Dat betekent dat de kiezer
in feite steeds moet kiezen tussen twee alternatieven, die meestal
worden gepresenteerd als links of rechts. Aldus wordt alleen de
schijn van duidelijkheid geschapen. Uitgangspunt is feitelijk dat
de twee geboden alternatieven de twee best mogelijke zijn, wanneer men de voorkeuren van de kiezer optelt. En dat is nu juist
niet het geval zodra men op een hele rij punten vast gaat leggen
•wat men precies gaat doen als men de macht krijgt. De oplossing
die de voorkeuren van de kiezer het best weerspiegelt, krijgt men
zeker niet wanneer men de minderheid eenvoudigweg negeert bij
de besluitvorming. Wie regeert moet zich uitspreken over een
hele reeks van onderwerpen. De keuzen die gemaakt moeten
worden zijn vrijwel nooit zwart-wit, eerder keuzen tussen wat
meer of wat minder. Wat dit laatste betreft, is het al direct zo dat
de twee programma's dan ook slechts twee verschillende cijfers
kunnen bieden, bijvoorbeeld geen loonsverhoging of een verhoging met 2 % . Wie zegt dat de gezamenlijke voorkeur van de kiezer niet 1 % zou kunnen zijn? Misschien weten beide partijen dat
wel, maar zij kunnen toch niet beiden 1 % stellen? Of 0,99% en
1,01%? Want dan is er geen 'duidelijk alternatief meer. Meestal
is echter de voorkeur van de kiezer niet direct te bepalen, omdat
de regering over meer dan één zaak moet beslissen. De kiezer zal
een aantal punten van het ene programma onderschrijven, maar
op andere punten aan het andere programma de voorkeur geven, terwijl op een aantal andere punten geen van beide hem
aanspreken.
Dit probleem van programmacolleges ontstaat alleen als men
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zich op veel punte vastlegt, en als men van de kamer-, respectievelijk raadsleden partijdiscipline vraagt. Zo'n programmacollcge
ontleent zijn bestaansrecht aan de opvatting dat er een maatschappijvorm bestaat die beter is dan de anderen, en dat men
deze via een dictatuur van 50% + 1 aan de anderen mag opleggen. De invloed van de kiezer wordt beperkt tot deze keuze.
Het sociaal evolutionsime wijst deze opvatting at', en wil
een maatschappelijke organisatie die een afweging mogeTijk
maakt van de voorkeuren van de kiezer op elk terrein, rekening
houdend met aantal en intensiteit. De daaraan verwante problemen zijn goed geschetst in het boek van H . van de Doel, Democratie en welvaartstheorie. Het model van de U.S.A. voldoet op dit
punt wat beter dan ons bestel omdat de twee partijen daar niet uilgaan van een verschillend einddoel voor de maatschappij. Zij
willen slechts de maatschappij in een wat andere richting laten
evolueren. Het is een stuursysteem dat het land overeind houdt
door continu een beetje naar rechts of naar links te sturen: de
kiezer kan reageren zodra het land op een bepaald gebied zijns
inziens teveel de ene of de andere kant uitgaat. Regeren is daar
een zaak van aftasten, en zo moet het ook in een democratie die
voldoet aan de eisen van sociaal cvolutionisme. Omdat de regering niet afhankelijk is van het congres en de senaat, en deze
geen partijdwang kennen, kunnen op allerlei gebied besluiten tot
stand komen, onafhankelijk van de opstelling van de regerende
partij: congresleden en senatoren reageren in eerste instantie op
de signalen van hun directe achterban.
Ik wil het systeem van de U.S.A. niet verheerlijken, maar het
is in elk geval een bewijs dat een meer democratische besluitvorming mogelijk is.
Voor zover de maatschappelijke problemen zich afspelen op
het terrein van de welvaart, zd\ men mij misschien verwijten dat
ik open deuren intrap met mijn pleidooi voor een democratische
besluitvorming, deuren die al op een meer strict wetenschappelijke wijze zijn geopend door bijvoorbeeld H . van de Doel in
bovengenoemd boek. Feit is dat de democratische besluitvorming in ons land op dit ogenblik niet in staat blijkt te zijn de problemen van bijvoorbeeld onze huidige stagflatie op te lossen.
Van de Doel stelt dat dit komt doordat men om diverse redenen
niet bereid blijkt te zijn, de democratische besluitvorming zoals
die in ons politieke bestel is geregeld, consequent toe te passen op
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alle economische problemen, die niet adequaat door het marktmechanisme kunnen worden geregeld.
Rijst de vraag, die juist voor een empiricus als Van de Doel interessant moet zijn: 'Waarom is men zo huiverig voor het toepassen van de democratische besluitvorming?' Natuurlijk zijn er gevestigde belangen die zich verzetten tegen een democratische besluitvorming. Maar die zijn er altijd geweest, en zullen er altijd
zijn. Dit verzet is te overwinnen wanneer het grootste deel van de
bevolking vertrouwen heeft in de democratische besluitvorming.
Dat is des poedels kern: de bevolking heeft dat vertrouwen niet.
Men ziet democratie voornamelijk als de minst slechte, en niet
als de be.ste wijze van besluitvorming.
Ik meen dat ons huidige democratische bestel niet voldoende
goed werkt, en niet goed kan werken, omdat een aantal essentiële
voorwaarden ontbreken, onder andere de erkenning van de beperkte geldigheid van het 'technisch' denken, en van de eisen die
aan informatie moeten worden gesteld.
Deze twee voorwaarden worden in het model van Van de Doel
niet geooemd. Dat hoeft hij ook niet te doen, want zijn model is
in wezen statisch, terwijl evolutionisme per definitie een dynamisch model is. De werkelijkheid is dynamisch. Het sociaal evolutionisme is niet in tegenspraak met de welvaartstheorie, maar
het wordt er ook niet door gedekt. Het is een aanvulling, een poging om de statische welvaarts-theoretische modellen uit te breiden zodat zij passen in de dynamiek van de reële wereld. Dit
onderwerp is nogal specialistisch, en zal na het verschijnen van
dit boek in een aparte studie verder worden uitgewerkt.
Hoc men onze democratie zou moeten veranderen om de kiezer meer bij de besluitvorming te betrekken is voor mij nog een
open vraag. Verderop zal ik een paar bouwstenen aandragen,
die althans iets kunnen helpen. Zeker is dat polarisatie, programcolleges en regeeraccoorden ons van de regen in de drup helpen,
omdat zij uitgaan van het idee dat het mogelijk is om zich vooraf
een oordeel te vormen over de werking van een totale maatschappijvisie. Een allereerste taak voor een op sociaal evolutionisme
gebaseerde bestuurswetenschap is om te zoeken naar een democratische bestuursvorm die beter voldoet dan de huidige. Aangezien de beginselen van de evolutie onbekend waren toen alle
huidige bestuursvormen ontstonden, zullen wij naar nieuwe alternatieven moeten zoeken.
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Een bijzonder vruchtbaar terrein voor het opsporen van
nieuwe ideeën lijkt mij ten eerste een biologisch onderzoek naar
de werking van hiërarchische systemen in de natuur. Ten tweede
moet de wiskunde dynamisch-hiërarchische modellen ontwikkelen die rekening houden met alle dimensies die wij in het maatschappelijk gebeuren tegenkomen, en die zijn gebaseerd op regeling via terugkoppelingsmechanismen. Een essentiële eigenschap
van deze modellen, die tot nu toe is verwaarloosd, moet zijn dat
zij rekening houden met het feit dat er niet één, maar een heleboel hiërarchische organisaties naast elkaar bestaan: gezin, bedrijf, vakbond, partij, voetbalvereniging, gemeente, etc. Eén en
hetzelfde individu zal deel uitmaken van een serie van deze hiërarchische verbanden, die daardoor onderling horizontaal met
elkaar verbonden zijn.
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3. Democratie en ethiek
Voor veel lezers zal het meest onverteerbare gevolg van een democratie op basis van het sociaal evolutionisme wel zijn dat zij
geen ruimte laat voor de ethiek als zelfstandige doelstelling van
de maatschappij.
Het morele niveau van een democratie in de stijl van het sociaal evolutionisme kan niet ver uitstijgen boven het morele niveau van de leden van de maatschappij. Vrijheid, gelijkheid,
rechtvaardigheid en naastenliefde kunnen wel degelijk door een
regering worden nagestreefd, maar niet als absolute waarden,
doch alleen als uitdrukking van de morele voorkeur van het volk.
Hooguit kunnen de leden van regering en parlement een zwakke
maar gestadige druk in een bepaalde richting uitoefenen. De
concrete besluiten moeten vallen binnen de grenzen van hetgeen
op die gebieden leeft bij het gros van de individuen.
Nu is dat slechts schijnbaar een verlies. Wie wat dieper duikt
in de betekenis van zulke ethische termen komt al gauw tot de
ontdekking dat zij op zichzelf onbruikbaar zijn als basis voor
politieke beslissingen. Deze woorden betekenen namelijk niets
zolang zij niet met een concrete situatie worden verbonden. Zodra men dat wel doet, dan blijkt dat meer vrijheid op een gebied
vaak minder vrijheid op een ander betekent, dat vrijheid vaak
botst met rechtvaardigheid, en dat beiden vaak botsen met naastenliefde. O p de tegenstelling tussen vrijheid en gelijkheid is al
vaak gewezen. Wij zullen later nog eens terugkomen op de betekenis van elk van deze begrippen in verband met sociaal evolutionisme. Het zal blijken dat sociaal evolutionisme aan deze begrippen een echte, concrete inhoud kan geven waardoor zij
behalve hun absolute ook hun vrijblijvende karakter verliezen.
In plaats van met elkaar in tegenspraak te zijn, blijken zij elkaar
onderling te kunnen versterken mits men ze goed doseert, op elkaar afstemt en ondergeschikt maakt aan het gemeenschappelijke
doel.
Men had kunnen denken dat de nu volgende stelling voor een
ieder vanzelfsprekend zou zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik
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bedoel de stelling dat het niet mogelijk is om een volk een ethisch
niveau op te leggen dat afwijkt van het daadwerkelijke ethische niveau van dat ogenblik vanzijn leden, zonder gebruik te maken van
een dictatuur. Tijdelijk kan grove misleiding nog wel uitkomst bieden , maar ook dit is in wezen een vorm van dictatuur.
Men zal direct tegenwerpen dat deze conclusie volgt uit mijn
definitie van wat ik onder een democratie versta. Dat is juist.
Maar dan zou ik wel eens willen weten wat de opvatting over een
democratie is van mensen die tot een andere conclusie komen.
Mijns inziens kan dat alleen een definitie zijn zoals die wordt gebruikt door zogenaamde volksdemocratieën: men mag één keer
in de zoveel jaren stemmen op een directe vertegenwoordiger,
die samen met anderen weer een vertegenwoordiger kiest, die
weer een regering kiest en daarmee uit. O p de inhoud van de besluiten die die regering gaat nemen, heeft men geen enkele invloed meer en men mag er zelfs nauwelijks over praten. Vaak zal
dan de ethiek van een individu niet overeenkomen met die van
de regering, en dus is dwang nodig om hem de besluiten van de
regering te doen aanvaarden. Een volledige overeenstemming
tussen de ethiek van de regering en die van alle individuen zal
wel nooit voorkomen. Een democratie stelt grenzen aan de mate
waarin beiden uiteen kunnen lopen. Een dictatuur kan een regering over deze grenzen heen helpen.
Maar - zeggen de voorstanders van een opgelegde moraal gedrag leer je aan! Als men lang genoeg geleefd heeft met een bepaalde ethiek als - gedwongen - gedragslijn, zal de bevolking
deze ethiek 'verinnerlijken'. Dat wil ik niet tegenspreken. Maar
is dat een blijvende zaak, ook als de dwang wordt weggenomen?
Wat in elk geval zeker is, is dat als de mens via de dictatuur
nieuwe gedragslijnen aanleert, hij tegelijk een dictatoriale bestuursvorm aanleert. Hoe men van een democratie tot een dictatuur komt, hebben wij vaak genoeg gezien. Maar de omgekeerde
weg is heel wat moeilijker.
Aan het opleggen van een moraal van bovenaf op gebieden van
maatschappelijke organisatie is nog een probleem verbonden.
Men kan niet volstaan met gewoonweg te zeggen: wij willen meer
naastenliefde, meer rechtvaardigheid, meer vrijheid of wat al niet
meer. Zolzmg men dit streven niet vastlegt in wetten en dergelijke
blijft het een loze kreet. Helaas is nu weer niet exact te bepalen, hoe
deze wetten uit zullen werken: het bekende vraagstuk van het plan
vooraf.
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Wie maakt nu uit of de uitkomst aan de verwachtingen van het
plan voldoet? Wie maakt uit of er inderdaad uiteindeHjk meer
rechtvaardigheid is of niet? Weer dezelfde mensen die de moraal
van bovenaf hebben opgelegd? Maar zilstublieft, waar is dan de
democratie? En als u het oordeel over deze wetten uiteindelijk
aan het volk overlaat, dan kunt u van tevoren weten dat dit oordeel alleen positief is wanneer de morele eisen die aan de wetten
ten grondslag liggen niet al teveel afwijken van de feitelijke moraal van de bevolking. Nee, hoe u het ook wendt of keert, in een
democratie begint een verbetering van de moraal zoals alle verbeteringen in het sociaal evolutionisme beginnen, namelijk bij de
kleinste eenheid, in dit geval het individu.
U moet eerst wat vrienden, dan buren, enz., meekrijgen, door
zelfde moraal toe te passen, door het voorbeeld te geven, totdat
deze moraal gemeengoed is geworden. Als u een meerderheid
hebt bereikt, staan u extra middelen ter beschikking om de minderheid mee te krijgen, bijvoorbeeld doordat zij wat prijs wil geven op uw gebied in ruilvoor extra baten op een ander gebied.
Als meerderheid heeft u voldoende weg te geven om een minderheid mee te kunnen krijgen, als tenminste uw eigen moraal en de
democratie niet slechts een dekmantel zijn waaronder u andere
en meer egoïstische belangen najaagt.
Kortom, in een democratie kunnen ethische doeleinden alleen
tot uitdrukking komen als een bundeling, een samenspel, een afwegen tegen elkaar van de ethische doeleinden van alle individuen. De moralist zal zich dus moeten concentreren op de beïnvloeding van individuen. Van de regering mag men alleen verwachten dat zij deze moralisten een kans geeft, en dat zij ervoor
zorgt dat een verandering van morazü bij een voldoende groot
aantal individuen ook tot uiting komt in het beleid.
Zo blijkt dat een democratisch besluitvormingsproces veel
meer lijkt op een koehandel dan menigeen lief is, een teleurstelling voor diegene die de maatschappelijke problemen met religieus of technisch denken te lijf gaat.
Het is het onvermijdelijke gevolg van een proces van aftasten
wat voor de maatschappij als geheel beter of minder goed is (zie
de eerdergenoemde boeken van Dcihl en Van de Doel).
Of dit voor u een aanvaardbare weg is of niet hangt ook af van
het antwoord dat u zou geven op de volgende vraag: 'Loopt vandaag de dag de individuele moraal vooruit op de groepsmoraal,
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loopt hij juist achter? Mijn opvatting is dat in de wereld van vandaag de moraal van de groep op een verschrikkelijk veel lager
peil ligt dan de moraal van de individuen. Wat bevolkingsgroepen, sportverenigingen, landen, bedrijven, en noem maar op elkaar aandoen, zou nieman die ik ken zijn directe medemensen
kaar aandoen, zou niemand die ik ken zijn directe medemensen
gemeen wanneer zij handelen namens een ideaal of een groep.
Wij weten ook waarom. Individuele solidariteit is wel een onderdeel van ons genetisch erfgoed, maar groepssolidariteit niet.
Mocht u twijfelen aan deze stelling, dan moet u de geschiedenis
van de diverse kerken maar eens doorlezen; de meest ontroerende individuele opoffering gaat gepaard met ongelooflijke wreedheid zodra de kerk als groep in het geding is.
Aanpassen aan de omstandigheden betekent in de jaren tachtig dat wij moeten zorgen dat de moraal van de maatschappij
wordt gebracht op het niveau van de individuele moraal. O p het
ogenblik is er dus geen reden om protest aan te tekenen tegen
onze stelling dat ethiek niet opgelegd mag worden aan een gemeenschap, maar via ons democratische proces moet ontstaan
uit de ethiek der individuen.
Misschien zal dat ooit anders worden. Maar in overeenstemming met het sociaal evolutionisme kunnen wij alleen maar zeggen: als de omstandigheden zich dermate hebben gewijzigd dat
de individuele ethiek achter gaat lopen bij de groepsethiek, dan
zien wij wel weer verder. In elk geval hebben wij dan onze huidige crisis overwonnen, en daar gaat het om.
In de huidige situatie durf ik te stellen dat alle ethische doelen
voor de organisatie van een maatschappij ondergeschikt dienen
te zijn aan ons hoofddoel: het voortbestaan van de mensheid.
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4. De economische orde:
een markteconomie
Een algemeen geldend recept voor een economische orde zult u
van mij niet verwachten. Het is niet mogelijk om van tevoren te
bepeilen wat de beste economische orde is, omdat men nu eenmaal geen blauwdruk kan maken van een hele maatschappij.
Wie enig gevoel voor realiteit heeft zal ook beseffen dat de toestand waarin een maatschappij zich op een bepaald ogenblik bevindt van groot belang is voor het bepalen van de organisatie van
het economische gebeuren, zeker wanneer men de weg van de
evolutie wil volgen.
Conform ons uitgangspunt zoeken wij dus niet naar een beeld
van een ideale maatschappij, maar naar vormen van organisatie
die als zelfregelende mechanismen werken met een ingebouwde
voorkeur voor vooruitgang. Vooruitgang betekent het benaderen
van ons algemene doel, de levensvatbaarheid van de mensheid,
de strijd tegen de chaos.
De markteconomie is z o n zelfregulerend mechanisme van het
economische leven. Het is het enige economische systeem dat ik
uit eigen ervaring ken. Het is bij mijn weten ook het enige, thans
in werking zijnde systeem, dat voldoet aan bovengenoemde
eisen. Wat ik onder markteconomie versta wordt niet gedekt
door wat men onder Kapitalisme verstaat. De kenmerken van
wat ik onder markteconomie versta zijn:
1. Vraag en aanbod van niet-collectieve goederen worden op elkaar afgestemd door prijzen die op de markt tot stand komen;
2. De aanwending van productiefactoren wordt geregeld via het
inkomen;
3. Kapitaaigoederen zijn eigendom van diegene die ze heeft willen en kunnen kopen, respectievelijk maken;
4. De markteconomie moet zijn ingebed in een raamwerk dat
ervoor zorgt dat zij werkt, en wel in de richting van het algemene doel van de maatschappij, in harmonie met andere sectoren van het menselijk leven.
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Punten 2 en 3 betekenen een keuze voor de ondernemingsgewijze productie. Mijn begrip markteconomie zet zich in eerste
instantie aftegen het begrip planeconomie, waarbij men van tevoren een blauwdruk maakt van het hele economische gebeuren.
Maar het is niet gelijk aan onze huidige economische orde.
Het laatste van bovengenoemde vier kenmerken duidt al op
een belangrijk verschil met de gangbare opvatting van het
Kapitzüisme; wij zijn niet van mening dat een markteconomie
vanzelf leidt tot een maatschappelijk aanvaardbaar resultaat. Wij
zullen later een aantal punten opsommen waar ons inziens de
maatschappij het systeem te hulp moet komen. Wij willen daarbij opmerken dat men iemand ook helpt wanneer men hem zijn
eigen grenzen leert zien en respecteren.
Ook op andere punten zijn er verschillen, met name het ontbreken van het woord 'vrij'. In onze opvatting is vrijheid geen
absoluut begrip, en zijn een absoluut vrije markt of vrije ondernemingsgewijze productie noch gewenst noch mogelijk. Wat het
bezit van de productiemiddelen betreft, stelt onze definitie alleen
dat kapitaal het eigendom kan zijn van individuen, maar niet dat
het zo moet zijn. Maatgevend is ook hier: welke regeling draagt
het meeste bij tot het algemene doel? Wat wel wordt uitgesloten
is een situatie, waarbij op grond van ideologie het bezit van de
productiemiddelen aan bepaalde groepen, bijvoorbeeld arbeiders
of de staat, wordt voorbehouden. De verdeling van het bezit van
de productiemiddelen dient men in eerste instantie te regelen via
de inkomenspolitiek. Vrije ondernemingsgewijze productie volgens de kapitalistische opvatting is dus wel mogelijk, omdat ons
model het privébezit van productiemiddelen niet uitsluit. Maar
zij hoeft niet per definitie te overheersen. Evenzo betekent het regelen van de aanwending van productiefactoren via inkomensvorming niet dat de inkomensvorming volledig vrij moet zijn.
Het betekent wel dat andere doeleinden die men door ingrepen
in de inkomensvorming na wil streven, met de regelende functie
van het inkomen rekening moet houden, dat productiviteit en
schaarste wel degelijk tot verschillen in inkomen mogen en moeten leiden. In dat licht bezien is het thans geldende uitgangspunt
van links (namelijk dat inkomensverschillen «üleen zogenaamde
compenserende verschillen mogen zijn) al even onaanvaardbaar
als de stelling van rechts, dat men zich geheel dient te onthouden
van ingrepen in de inkomensvorming.
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Wat men onder andere ook in onze definitie van een markteconomie zal missen is de vraag: 'Van wie is een onderneming?'
Mijns inziens is dit een vraag die niet te beantwoorden is en ook
niet relevant is. Eigenlijk is het bezit van een levend wezen altijd
slechts voorwaardelijk: een levend wezen schikt zich nooit voor
honderd procent naar onze wensen. Wij kunnen ons eigendomsrecht alleen doen gelden ten opzichte van derden. Met andere
woorden: het bezit van mijn hond is alleen absoluut ten opzichte
van andere mensen: ik kan hen verbieden om aan mijn hond te
komen. Maar aan mijn hond kan ik alleen iets gebieden en verbieden voor zover ik in staat ben dit door hem aanvaard te krijgen.
Een onderneming is een samenwerkingsverband van kapitazil,
arbeid, klanten, en ook van leveranciers en van de omgeving die
immers grond en dergelijke daarvoor moet afstaan. Met name de
eerste drie blijven tijdens het hele bestaan van de onderneming
de macht behouden om de onderneming te doden, door hun
medewerking te onttrekken. Ieder van de drie bezit alleen datgene wat hij inbrengt: kapitaal, arbeidsprestatie, of koopkracht.
Het probleem van het bestuur van de onderneming kan dan ook
als volgt geformuleerd worden: hoe moet de organisatievorm van
de onderneming worden geregeld zodat de samenwerking inderdaad tot stand komt en blijft bestaan, terwijl tevens deze samenwerking resulteert in het benaderen van het algemene doel van
de maatschappij. Zoals overal elders, zal sociaal evolutionisme
nooit een antwoord geven in de trant van: het bestuur moet berusten in de macht van de kapitaalverschaffers, of in arbeiderszelfbestuur. Ook hier weer zal het waarschijnlijk uitlopen op een
mengvorm, waarin de dosering afhangt van enerzijds de omstandigheden en anderzijds de vraag: werkt het nu, en zo ja, is het te
verbeteren? Wij leven in Nederland met een vorm van markteconomie. Dat is een gegeven. Er is verder geen ander stelsel waar
ook ter wereld in werking dat aan onze eisen voldoet, en waarvan
verwacht kan worden dat het in Nederland de voorkeur zou verdienen. Daarom zullen wij ons verder beperken tot de vraag: aan
welke voorwaarden moet worden voldaan om tot een betere werking van onze economie te komen?
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5. Kernprobleem van de markteconomie: er is geen goed kader
Met een volledig negeren van de complexiteit van het maatschappelijk gebeuren, en hun f rouw aan de hang naar slogans in
plaats van.de realiteit, hebben de politici aan de markt en de ondernemingsgewijze productie een eigen, zelfstandig bestaan toegedacht, en conform het religieuze denken hebben wij daar een
etiket 'goed' of 'slecht' opgeplakt. De voorstanders stellen dat de
zegeningen Van dit mechanisme een verdediging van de markten ondernemingsgewijze productie ä priori rechtvaardigt, terwijl
de tegenstanders stellen dat de evidente tekortkomingen van dit
mechanisme ons maai naar een andere oplossing moeten doen
zoeken.
Toch.is er maar één vraag van werkelijk belang: 'Kunnen wij
dit zelfregelend mechanisme inzetten bij ons streven naar een
meer levensvatbare mensheid, en zo ja, hoe?' In weerwil van alle
kritiek moet men stellen dat het mogelijk is om met de markt te
werken. Er is nog geen ander systeem ontworpen - laat staan getest - dat aan onze eisen van de organisatie van een maatschappij
voldoet.
Zodoende blijft voorlopig alleen het tweede deel van bovengenoemde vraag over: 'Hoe moeten wij de markteconomie gebruiken zodat zij ons helpt bij het nastreven van ons gemeenschappelijke doel?' Ons uitgangspunt verbiedt ons om hierop een
algemeen geldend antwoord te geven. Maar wij kunnen wel aangeven waar de grootste problemen liggen bij het toepassen van
ons mechanisme, en wat een mogelijke oplossing zou kunnen
zijn. Men zou bijvoorbc'eid tot de conclusie komen dat men op een
bepaald gebied naar een andere organisatievorm moet zoeken.
Het zal u opvallen dat wij zowel de markt als de ondernemingsgewijze productie noemen. Ons inziens zijn dit twee aspecten van dezelfde zaak, waarbij de markt het regelmechaniek is
dat dp diverse onderdelen van het economische gebeuren op elkaar afstemt, terwijl de ondernemingsgewijze productie zorgt
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voor de dynamiek, de vooruitgang van het geheel. De ondernemingsgewijze productie zorgt voor alternatieven, de markt voor
de confrontatie van de alternatieven met elkaar, en de selectie
van het betere.
Allereerst zij gesteld dat de markt nooit perfect werkt. Alle bewijzen dat een markteconomie tot één of ander optimum moet
leiden stoelen op voorwaarden die nooit worden vervuld, j a , ten
dele per defmitie onvervulbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de 'volledige, vrije mededinging'.
De volle kracht van het mechanisme van de markt en van de
ondernemingsgewijze productie kan men pas beseffen en benutten wanneer men accepteert dat geen enkel systeem perfect kan
werken, eenvoudig al omdat men in de praktijk niet kan bepalen
wat perfect dan wel betekent. 'Het beste' is niet te bepalen zonder allerlei voorwaarden te stellen die in de praktijk nooit worden
vervuld. Wat wij zoeken is een systeem dat minimaal waarborgt
dat er veranderingen zijn, dat de richting van deze veranderingen in elk geval naar 'beter' gaat, en dat zulke veranderingen
zullen doorgaan zolang veranderingen in onze omgeving aanpassingen eisen. Gegeven het feit dat het heelal permanent in beweging blijkt te zijn, zal deze noodzaak tot aanpassing wel blijven
bestaan in de voorzienbare toekomst.
Wij zoeken naar een zelfregulerend systeem voor de economische besluitvorming. Wij kennen geen ander systeem dat even
goed werkt als de markt. Wij zullen dus bij elk probleem op economisch gebied de vraag moeten stellen of de markt daar kan
werken en zo j a , onder welke voorwaarden.
Deze vraag valt uiteen in twee delen:
1. Leent het onderwerp zich door zijn aard voor een proces van
besluitvorming via de markt en ondernemingsgewijze
productie? Voorbeelden van zaken die zich daar niet voor lenen zijn de zogenaamde collectieve goederen, bijvoorbeeld
politie en defensie.
2. Kunnen wij het werken van de markt in het betrokken gebied
zo inbouwen in het totale gebeuren van de maatschappij, dat
wat in dit gebied door de markt als 'beter' wordt bestemneld,
ook vanuit het gezichtspunt van ons algemene doel als 'beter'
zal worden gezien? Bekend zijn hier de zogenaamde externe
effecten, bijvoorbeeld milieuaantasting die niet in de prijs is
verrekend, en bepaalde effecten van de reclame.
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Onze economische orde wordt meestal aangevallen omdat blijkt
dat het ons nog niet gelukt is om de markteconomie in dienst te
stellen van het gemeenschappelijke doel. Maar dat probleem zou
alleen een reden zijn om onze economische orde te verwerpen indien het principieel onmogelijk zou zijn dit probleem op te lossen. Nu kan ik niet bewijzen dat er geen gebieden in de samenleving zijn waarvoor het eerste deel van bovengenoemde vraag met
'ja' kan worden beantwoord, doch het tweede niet. Maar ik heb
er nog geen kunnen ontdekken.
Het probleem is juist ontstaan doordat de markteconomie redelijk goed ontwikkeld is, terwijl de organisatie van ons maatschappelijk leven buiten de markteconomie zo miserabel is dat er
nauwelijks iets bestaat waarin men de markteconomie kan inbouwen. Men kan ook geen moderne automotor van 100 PK
monteren op een paardewagen; dat moet ongelukken geven! De
vraag is dan: moeten wij zeggen dat de motor niet deugt, of dat
wij de wagen moeten veranderen waarin de motor moet worden
ingebouwd.
Wanneer wij in onze crisis van vandaag zien wat voor bescheiden maatregelen van de overheid er nodig zijn om ons eruit te
helpen, en wij zien met hoeveel moeite deze maatregelen tot
stand komen, of erger, helemaal niet tot stand komen, dan komt
de armoede van onze sociale organisatie wel erg sterk op ons af.
Nog afgezien van het feit dat wij bij een betere sociale organisatie
een aantal van de problemen al direct bij hun ontstaan hadden
kunnen opvangen.
Kortom, het leeuwedeel van de problemen, zo niet alle, van
onze economische orde zijn het gevolg van het ontbreken van een
overkoepelende (politieke) organisatie waarin de organisatie van
de economie kan worden ingepast. Als men eenmaal heeft aanvaard dat de markteconomie niet goed werkt omdat wij nog niet
in staat zijn haar te besturen, dan blijven ons twee mogelijkheden over: de markteconomie te vervangen door iets anders, of
onze toteile sociale organisatie te verbeteren zodat zij de markteconomie aankan. De eerste oplossing is conservatief: men laat
de kans op een betere toekomst varen en tracht te leven met wat
er nu is. Deze oplossing zal waarschijnlijk leiden tot een totalitaire, zich socialistisch noemende staat.
Deze oplossing gaat lijnrecht in tegen de geest van de evolutie.
Wanneer de werking vzm het 'betere' economische systeem
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wordt belemmerd door een gebrekkige organisatie op een ander
gebied, dan is het de vooruitstrevende aanpak om ons te richten
op het meest belovende terrein van de vooruitgang, en dus onze
politieke organisatie zo te verbeteren dat zij het krachtige en dynamische instrument van de markteconomie aankan. De creatieve, de vooruitstrevende oplossing is het scheppen van een kader waarbinnen de markteconomie kan werken.
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6. Deze markteconomie eist
besturing
Dat de markteconomie een zelfregulerend mechanisme is wil nog
niet zeggen dat men het aan zijn lot kan overlaten. Wij hebben er
al eerder op gewezen dat alle theorieën die 'bewijzen' dat een
markteconomie vanzelf leidt tot een optimum, dit doen op basis
van veronderstellingen die in de praktijk zelfs niet bij benadering
kunnen worden wetargemaakt. Integendeel, zowel in theorie als
in de praktijk valt aan te tonen dat er reële situaties zijn waar de
markteconomie niet naar behoren werkt. Een kernprobleem van
de markteconomie ligt op het terrein van de tijd, bijvoorbeeld de
tijd die verstrijkt tussen het nemen van een beslissing tot het maken van een product, en het beschikbciar komen van dit product,
of de tijd die ligt tussen het investeren in een productiemiddel en
het ogenblik dat deze investering terugverdiend is. De beslissing
moet worden genomen op basis van die gegevens die op het
ogenblik van de beslissing bekend zijn, en het resultaat van de
markteconomie is afhankelijk van het totaal van deze beslissingen.
Het schoolvoorbeeld van het eerste van de twee'problemen is
de varkenscyclus van Hanau, zo genoemd naar de econoom die
deze cyclus heeft geanalyseerd. Wat gebeurt er namelijk in de
varkensfokkerij? De boer moet besluiten of hij varkens gaat fokken voor de verkoop. Als de prijs van het varkensvlees hoog is
- en dat is hij als er te weinig varkens op de markt komen - dan
gaat hij fokken. En met hem alle andere boeren. Het duurt ongeveer zes maanden tot een varken rijp is voor de slacht. Intussen
loopt de prijs als maar op en geian de boeren door met fokken.
Totdat de nieuw gefokte varkens op de markt komen. Eerst komt
er een redelijke hoeveelheid; de prijs gaat wat dalen. Maar alras
komen er zoveel varkens op de markt dat de prijs ineenstort.
Voor de boeren is er dan geen aardigheid meer aan, zij stoppen
met fokken. En zes maanden later zijn er weer te weinig varkens
en kan alles weer opnieuw beginnen. Ook de consument wordt
continu heen en weer geslingerd tussen te weinig en te duur, en
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dan ineens weer reuze goedkoop varkensvlees in overvloed. Het
zou veel beter zijn zils de prijsontwikkeling en het aanbod regelmatiger waren. Z o n cyclus geldt voor veel producten die slechts
kort kunnen worden bewaard.
Men moet de markt te hulp komen met betere informatie over
de marktsituatie, of met het invriezen of inmaken van het teveel,
en misschien met een prijsegalisatiefonds en (bkregelingen. De oplossingen zijn ook hier weer vrij eenvoudig wanneer alle betrokkenen een gemeenschappelijk doel en besluitvormingsorgaan hebben. Binnen een natie is de leuidbouwproblematiek meestal te regelen, ofschoon ook hier weer het groepsegoïsme problemen oplevert: het zogenaeimde groene front heeft vaak een onevenredige
macht in de binnenlandse politiek. Al te gek kunnen zij het niet
mziken, want dan komt de consument, en met name de arbeider, in
opstand. Zodra echter de centrale besluitvorming ontbreekt, is het
probleem onoplosbaar geworden: de landbouwpolitiek in de
E.E.G. is een grote puinhoop, en het grootste struikelblok vooreen
echte gemeenschappelijke markt. Een markt voor landbouwproducten kan niet behoorlijk functioneren zonder regelingen, hoe
moeizaam en kostbaar deze ook mogen zijn.
Deze eerste soort problemen van een markteconomie zijn erkend , en hebben veel aandacht gekregen in de pers en in de wetenschap. De tweede soort problemen, veroorzaakt door de tijd
nodig om een investering terug te verdienen, is eigenlijk veel
fundamenteler en algemener, maar wordt nogal stiefmoederlijk
behandeld. Waarschijnlijk omdat het voor politici een moeilijk te
hanteren zaak is. Enerzijds kogelt de erkenning van dit probleem
de hele theorie omver waarop liberalen hun bewijzen baseren dat
een markteconomie de beste restultaten oplevert. Het blijkt namelijk dat een markteconomie alleen kan werken als er een minimum aan monopolistische elementen aanwezig is, anders kan
men zijn investering niet terug verdienen. Deze monopolistische
elementen zijn in tegenspraak met de veronderstellingen weiarop
de bewijsvoering van een optimale werking van de markteconomie is gebaseerd.
Anderzijds ligt het geheim van de levenskracht, de dynamiek,
van markteconomieën juist in de ingebouwde en continu aanwezige dwang, die de markteconomie aan de ondernemingen oplegt
om zich deze monopolistische elementen te verschaffen zonder
op een echte en duurzame monopoliepositie terug te kunnen val85

vallen. Zulke monopolistische elementen zijn bijvoorbeeld een
goedkoper productieproces, een nieuw product dat door de
consument hoger wordt gewaardeerd, een reputatie van
betrouwbaarheid, etc. Dat missen economische systemen die
door tegenstanders van de markteconomie als alternatieven worden aangedragen.
Deze dwang tot vooruitgang is vergelijkbaar met de dwang tot
vernieuwing die het kenmerk is van de strijd van het leven tegen
de chaos, tegen de tweede wet der thermodynamica: stilstaan is
achteruitgang.
Wanneer er te weinig concurrentie is in een bepaalde bedrijfstak, verkrijgen bepaalde inkomentrekkers ook een hoger inkomen dan uit hoofde van hun economische functie noodzéikelijk
zou zijn. De eflïciëntie van het economische systeem eist dus
eveneens een minimum aan concurrentie. Een markteconomie
moet derhalve worden bestuurd in die zin dat de maatschappij er
continu op moet letten dat er voldoende concurrentie is om een
stimulans te zijn voor aanpassende en verbeterende vernieuwingen, maar tevens niet zoveel concurrentie dat er te weinig ondernemingen overblijven om de vereiste concurrentie te waarborgen.
De markteconomie zoekt niet zelf naar dit niveau van concurrentie. Integendeel. Er zijn sterke krachten aanwezig die haar
drijven in de richting van monopoliën. Zoals gezegd zoekt de ondernemer altijd naar elementen van monopolie, anders kan hij
geen winst maken. Alleen een echt monopolie is gemakkelijk en
duurzaam. Ondernemers in een bedrijfstak hebben er belang bij
om gezamenlijk in een markt op te treden, en wanneer men er
niet voor waakt, zullen zij aldus de concurrentie uitschakelen.
Als dat niet lukt, en men in het andere uiterste van volledige mededinging vervalt, dan blijft er uiteindelijk nog maar één onderneming over, en die heeft dan ook een monopoliepositie. Het
continu aftasten van de toestand, en het bijsturen van de graad
van concurrentie is dus vereist in een markteconomie.
Ook op andere gebieden vertoont de markteconomie beperkingen in haar capaciteit tot zelfregulering, en eist zij besturing.
Wij zullen daar niet verder op ingaan, omdat wij hier geen
nieuwe economische theorie willen ontvouwen. Wij willen alleen
aantonen dat het verhaal dat de economie het beste werkt als zij
aan zichzelf wordt overgelaten, een sprookje is, en ook om het
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verschil aan te tonen tussen de sociaal evolutionistische en de socialistische wijze van besturen. Want hoewel wij om een continu
besturen van de economie vragen, is dit een heel ander soort besturen dan in de planeconomieën in Oost Europa. Wij stellen
continu het kader bij waarbinnen de markteconomie moet functioneren, maar wij stellen niet van tevoren vast wat de uitkomst
moet zijn.
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7. Een glimp van een sociaal evolutionistische visie op enkele aspecten
van de markteconomie
Dit boek is niet alleen bedoeld voor economen. Daarom wil ik
hier niet dieper ingaan op de economische aspecten van het sociaal evolutionisme. Toch wil ik proberen de lezer een indruk te
geven van de aard van maatregelen die zouden kunnen volgen
uit het toepassen van sociaal evolutionisme in de economie.
Het dienstbaar maken van de economie aan ons algemene doel
zal in eerste instantie dienen te geschieden door de maatstaf van
de economische wereld, namelijk de welvaart, af te stemmen op
dit algemene doel. Met name de inkomensvorming moet zodanig
zijn geregeld dat - over het geheel genomen - iemand alleen
(meer) inkomen kan verkrijgen door een bijdrage aan dit algemene doel. Men zal moeten erkennen dat diegenen die deelnemen aan het economische proces, alleen tot een goede besluitvorming kunnen komen als zij een enkele, eenduidige en algemeen
aanvaarde maatstaf hebben voor 'beter', en dat kan in de economie niets anders zijn dan - gegeven de schaarste aan productiefactoren - een zo hoog mogelijke welvaart. De winst dient dus als
doel voor de individuele ondernemer in ere te worden hersteld.
Maar daartegenover staat dat deze ondernemer ook moet accepteren dat, bij het bepalen van deze winst, alle gevolgen die zijn
optreden als ondernemer heeft voor de maatschappij, worden betrokken. Zijn onderneming heeft geen enkel zelfstandig bestaansrecht anders dan zils dienaar van de totale maatschappij.
De kosten van het bestrijden van de milieuvervuiling dienen dus
volledig in rekening gebracht te worden aan diegenen die vervuilen. Daarbij horen ook de individuele huishoudens. Als wij afwasmiddelen en dergelijke gebruiken die het milieu vervuilen,
dan dienen wij - en niet de fabrikant - de kosten te dragen. Dat
zou bijvoorbeeld automatisch kunnen gebeuren door een accijns
op vervuilende producten. Er zijn duizend en één manieren om
de economie op deze wijze te sturen in de richting van ons alge88

mene doel. Maar zo nu en dan zal men gewoon grenzen moeten
stellen aan het economische handelen, door gebods- en verbodswetgevmg. Deze wetten vormen dan de grenzen waarbinnen de
markteconomie zich kan ontplooien.
De problemen zijn voor het merendeel vrij eenvoudig op te
lossen, althans wanneer wij een landsbestuur hebben dat één algemeen aanvaard doel nastreeft. Elke maatregel werkt gunstiger
voor de ene groep dan voor de andere. Wil men het algemene belang nastreven, dan dienen te kosten van de maatregel zoveel
mogelijk te worden verdeeld conform te baten die iemand erbij
heeft, en moeten zij worden ingevoerd in een tempo dat aanpassing mogelijk maakt. O p deze wijze zouden de noodzakelijke
maatregelen zonder veel problemen worden aanvaard. Helaas
werkt ons landsbestuur via groepen, genoemd politieke partijen
en sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), die
als eerste doel niet het nationale (laat staan internationale) belang nastreven, maar het belang - of nog erger, de ideologie - van
hun eigen groep. Ons informatieapparaat werkt tevens zo gebrekkig dat deze groepen weinig moeite hebben om hun achterban een kosten-baten verhouding voor te spiegelen die vaak lijnrecht in tegenspraak is met de kosten-baten verhouding die een
andere groep verkondigt. Het is niet het economische systeem
dat zich verzet tegen een adequate milieuwetgeving, maar het
politieke.
Natuurlijk vinden de ondernemers het niet leuk wanneer zij
een zuiveringsinstallatie moeten bouwen, of een heffing op de lozmg van afvalwater moeten betalen, want zij moeten maar zien
in hoeverre zij deze kosten via de prijs op de klant kunnen verhalen. Maar dat is uiteindelijk hun zaak. O p het gebied van de
export kan dat voor hen onoplosbare problemen geven, en dan
kan de overheid bijspringen, bijvoorbeeld door de export te subsidiëren. Volledige onzin is het echter om te stellen dat ondernemers de kosten van een zuiveringsinstallatie uit hun winst
moeten financieren, en niet in de prijs van hun producten zouden mogen doorberekenen. Het is de klant die zowel het product
als het schone milieu wil. Het is de taak van de ondernemer om
te proberen daarin te voorzien en daarmee winst te behalen.
Het verzet van de ondernemers is dus misschien begrijpelijk,
maar onjuist en makkelijk te overwinnen wanneer de maatregelen inderdaad uit het oogpunt van algemeen belang worden
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genomen, en niet als slag in de anti-kapitalistische oorlogsvoering. Het verzet van particulieren tegen de milieuhefl'ing is even
onjuist, en vaak wat moeilijker te overwinnen omdat het in een
ideologisch jasje wordt gestoken, en aldus aan ons religieuze denken wordt gekoppeld en heilig verklaard. Maar het is niets anders dan hetzelfde groepsegoïsme.
Het inpassen van het streven naar welvaart in het kader van
het totale streven naar ons gemeenschappelijke doel is dus mogelijk, maar het lukt alleen wanneer ook het politieke proces behoorlijk functioneert, i.e., wanneer wij in het politieke gebeuren
het groepsegoïsme ondergeschikt weten te maken aan ons gezamenlijke streven.
Een ander probleem is veel moeilijker op te lossen. Dat is de
verstarring die ons economische systeem dreigt te verlammen, en
de aanpassing aan gewijzigde omstandigheden belemmert. Waar
het gaat om de onderneming zijn wij er redelijk in geslaagd om
monopolievorming te voorkomen, buiten het minimum aan
monopolistische elementen van tijdelijke aard dat nodig is om
nieuwe investeringen een kans te geven zichzelf met winst terug
te verdienen.
Maar op het gebied van de arbeid zijn wij volkomen vastgelopen. De beloning voor een soort arbeid ligt vast ongeacht de
vraag ernaar en de productiviteit van c^e arbeider. Ons systeem
van werkelüosheidsverzekering en pensioenvoorzieningen maken verandering van werkkring alleen maar onaantrekkelijk.
Alles wat men wil verandren wordt direct in de sfeer van 'aantasting van verworven rechten', en dergelijke losse kreten, getrokken. Een regeling die ooit tot een verbetering van inkomens zou
kunnen leiden voor iemand die al een hoog inkomen had, of die
de ondernemers wat oplevert, wordt ipso facto getorpedeerd door
de linkse vakbonden.
De vakbonden bewaken ook angstvallig de verhouding in de
beloning tussen de diverse C A O categorieën. De onmogelijkheid
om iemand te ontslaan maakt het ontwikkelen van nieuwe aktiviteiten, die aan mensen werk zouden kunnen verschaffen, uiterst
riskant.
De politieke en ideologische aspecten van het hele vraagstuk
van inkomen uit arbeid hebben zo de overhand gekregen op de
economische en algemeen wetenschappelijke aspecten, het
groepsegoïsme is dermate legitiem en vanzelfsprekend geworQO

den, dat een regering deze problemen eigenlijk nauwelijks meer
durft aan te pakken. Alleen de groep hoogstbetaalden, die een
gering aantal stemmen vertegenwoordigt, wil nog wel eens gedwongen worden tot inleveren. Deze groep heeft echter meer
mogelijkheden dan de anderen om wat zij verliest op het gebied
van inkomen, op andere terreinen terug te verdienen, ook weer
ten koste van de oplossing die uit oogpunt van algemeen belang
beter zou zijn geweest.
Een typisch voorbeeld betreft het verzet van de vakbonden in
de onderwijssector tegen de verlaging van het aanvangssalaris
voor nieuwe leerkrachten. Er is een teveel aan onderwijzend personeel. Dat was al enige jaren geleden voorspeld. Het totale pakket arbeidsvoorwaarden in die sector is tevens bijzonder goed te
noemen. Er is alle reden om het aanbod in deze sector wat te
drukken, en tevens de kosten voor de gemeenschap wat terug te
dringen. Daarbij zou het niet fair zijn om mensen die hun hele
leven al aan dit vak hebben gewijd nu opeens in inkomen echt
achteruit te laten gaan. Maar wat is er dan op tegen om althans
nieuwe werkkrachten in het onderwijs op een lager niveau te laten
beginnen? Er is natuurlijk wel het risico aan verbonden dat deze
nieuwe goedkopere arbeidskrachten de salariëring van leerkrachten die al langer hun beroep uitoefenen onder druk zullen zetten.
Maar het zou wel degelijk mogelijk zijn om een regeling te treffen waardoor dit risico wordt beperkt. Terwijl ik dit schrijf is de
strijd nog niet beslist.
O p het gebied van arbeid en lonen zit alles muurvast. En al
lang. De inkomensverhoudingen van vandaag worden voor een
belangrijk deel niet meer bepaald door de vraag naar bepaalde
arbeid, of de offers die een bepaalde arbeid eist, maar door institutionalisering van de inkomensverhoudingen. Waarom mag
iemand niet meer verdienen wanneer hij werk wil doen dat niemand anders kan of wil doen, alleen omdat hij ongeschoold is?
Waarom komt binnen de C A O het verschil tussen een hoge en
een lage beoordeling nauwelijks tot uiting in het loon? De minimum beoordeling in een bepaalde functie voor iemand die nog
net voldoet, is D. De maximum beoordeling die practisch mogelijk is, is B. Een 'A' beoordeling betekent eigenlijk dat iemand te
goed is voor zijn werk, en komt vrijwel nooit voor. Elke verhoging in de beoordeling brengt een eenmalige verhoging van het
loon met zich mee van 2 % . Het maximum verschil tussen
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iemand die in een functie maar net voldoet, en iemand die er
echt wat van maakt, is dus 2 % van D naar C en 2 % van C naar
B, dus totaal 4 % ! Wil iemand echt wat meer verdienen dan
moet hij het niet zoeken in het extra goed doen van zijn werk,
maar in overwerk, verandering van werkkring, bijverdienste,
etc. De gastarbeiders, het grote 'zwarte circuit', en de werkeloosheid, het zijn allemaal tekenen dat onze inkomensvorming zich
niet heeft kunnen aanpeissen aan gewijzigde omstandigheden.
Maar ook het inkomen uit kapitaal en het kapitaalbezit zelf
zijn onderhevig aan verstarring door vererving enerzijds en te
hoge marginale belastingtarieven op de inkomstenbelasting anderzijds. In een markteconomie volgens het sociaal evolutionisme moet iemzmd kapitaalbezit kunnen opbouwen als hij maar
productief genoeg is. Maar hij moet het zelf doen, door alternatieven aan te dragen die anderen niet te berde brengen. Alleen zo
vervullen inkomensverschillen en privé-kapitaalbezit hun vernieuwende functie.
O p het gebied van de inkomensvorming zal sociaal evolutionisme streven naar regelingen die het hele mechanisme flexibeler
maken. Zo zal de aanpassing van het aanbod van arbeid aan de
vraag naar arbeid zich niet alleen moeten richten op diegene die
thans werkeloos is. Bijvoorbeeld zou men in gebieden waar een
overschot heerst aan een bepaald type arbeid, een premie moeten
toekennen azm mensen die zich willen laten omscholen en een
baan willen aanvaarden in een ander vak, of willen verhuizen
nacu* een ander gebied, waar een tekort heerst aan arbeidsaanbod. Dat heeft u meer gehoord. Het nieuwe zit hem in het feit
dat in deze zin het woord 'werkeloos' niet voorkomt: veelal zijn
werkeloze arbeiders om diverse redenen, bijvoorbeeld familieomstandigheden, weinig gediend met een baan in een andere
woonplaats, of zijn het oudere arbeiders voor wie omscholing
niet gemakkelijk is. Wanneer men nu arbeiders vindt die in deze
omgeving in dit oorspronkelijke vak een baan hebben, en men
kan deze arbeiders elders naartoe krijgen en omscholen, dan vallen er piziatsen open voor de plaatselijke, niet omgeschoolde werkelozen. En uiteraard zal een hoge prioriteit worden toegekend
aan het opruimen van hindernissen die de beweeglijkheid van de
arbeid belemmeren, en die voornamelijk te vinden zijn in
sociale- en pensioenvoorzieningen.
Wat de beloning van arbeid betreft zal men zich in eerste
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instantie moeten richten op verschillen in beloning die in het verleden zijn ontstaan, maar thans geen bestaansrecht meer hebben. Men dien daarbij omzichtig te werk te gaan. M e n moet rekening houden met het feit dat iemand vaak veel in zijn loopbaan
heeft geïnvesteerd. Een burger moet kunnen bouwen op een minimum aan berekenbaarheid bij de overheid, een minimum dat
nodig is om op verantwoorde wijze lange-termijnbeslissingen te
kunnen nemen. Men mag niemand straffen voor zijn vertrouwen in de gemeenschap. Verandering in beloning moet dus in
eerste instantie diegenen treffen die als nieuweling tot deze soort
arbeid toetreden. O p de langere duur zullen ook diegenen die al
in de betrokken functie werkzaam waren, enigermate worden getroffen doof deze verandering in de vraag naar arbeid, maar
slechts in beperkte mate, en in een tempo dat aanpassing mogelijk maakt.
Het hele gebied van de flexibiliteit in de belonmg van arbeid is
op dit ogenblik echter nog niet te bewerken, want het is volledig
afgeschermd door groepsegoïsme. Waar individuele leden nog
wel begrip zouden kunnen opbrengen voor bepaalde maatregelen die voor henzelf nadelige gevolgen hebben, zijn slechts
enkele luidruchtige egoïsten voldoende om de vertegenwoordigers van de groep - en dus de groep als geheel - alleen het onmiddellijke belang van de eigen groep na de doen streven.
De verstarring op het gebied van kapitaalbezit zal men op twee
fronten moeten aanpakken. Allereerst dient men wazw mogelijk
privé-kapitaalbezit afliankelijk te maken van de prestatie van de
bezitter. In hoofdzaak betekent dit een beperking van erflating.
Net zo min als andere maatregelen is dit een absolute eis: tegenover de wens om uit hoofde van economische efficiëntie en gelijke startkansen voor iedereen de erflating af te schaffen, staat
het eveneens wenselijke recht om met het zelf verdiende geld te
doen wat men wil - zolang men er een ander geen kwaad mee
doet - en het recht om voor zijn familie te zorgen. Men zal de diverse aspecten tegen elkaar af moeten wegen, en zal dan waarschijnlijk komen tot successierechten die sterk progressief oplopen met de omvang van de erfenis.
Naarmate men beter in staat is om een opeenhoping van kapitaal via erfenissen te beperken, kan men de mogelijkheden om
kapitaal te vergaren verrruimen door verlaging van de marginale
tarieven der inkomstenbelasting. O p deze wijze kan men ver93

nieuwing van ons economische leven stimuleren.
De verhoging van successierechten schept wel problemen, met
name in verband met de mogelijkheid van kapitaalbezitters om
met hun kapitaeü naar een land te vluchten waar de successierechten lager zijn. Het succes van zo'n ingreep in de economie
hangt ook hier af van de mate waarin men de medewerking van
de betrokkenen weet te verkrijgen. Met andere woorden: een kapitaalbezitter en zijn erfgenamen moeten de voorkeur geven aan
een lager kapitaalbezit in Nederland boven een hoger kapitaalbezit in het buitenland. Zulke maatregelen mogen dus nooit hun
oorsprong vinden in een ideologie die niet ook door de kapitaalbezitter wordt aanvaard, en de discussie daarover mag niet polariserend werken, mag dus niet gevoerd worden op basis van
groepsegoïsme. Want dan stimuleert men juist het vertrek naar
een land waar behoudens het fiscale ook het sociale klimaat aantrekkelijker is voor de kapitaalbezitter.
Dit is een wat verwarrend hoofdstuk. Uiteraard! Zodra men
van de ijle hoogte van een p2iar zügemene beginselen afdaalt naar
de realiteit van concrete maatregelen, dan moet men met zoveel
aspecten rekening houden dat elk van de onderwerpen in dit
hoofdstuk een boek voor zich zou opeisen om de aard van het
probleem en de oplossingen onder te brengen in een samenhangend geheel zonder al te veel losse einden.
Dit hoofdstuk was ook niet bedoeld om eens even onze economische problemen op te lossen. Het wilde u alleen twee dingen
tonen:
1. Een markteconomie volgens sociaal evolutionisme is noch kapitalistisch/liberaal noch socialistisch/marxistisch.
2. Telkens weer zien wij bij het zoeken naar oplossingen dat de
weg daarheen ons wordt afgesneden door groepsegoïsme en
ideologieën, i.e., doordat de maatschappelijke organisatie
buiten de economie niet functioneert.
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8. Informatie en Democratie
Informatie is de kern van het leven. Het is ons voornaamste wapen in de voortdurende strijd tegen de chaos die als gevolg van de
tweede wet der thermodynamica het lot is van alle dode materie.
Door de taal, het voorstellingsvermogen en de media heeft de
mens een tot nog toe ongekende wereld van mogelijkheden geschapen voor het gebruik van informatie. Bepalend voor zijn
succes is of hij deze mogelijkheden doeltreffend weet te gebruiken. Informatie alleen heeft nog geen enkel effect. Even belangrijk als een ruim aanbod van informatie is de capaciteit om uit al
deze informatie juist dat stukje te vissen dat in een bepaalde situatie de beste oplossing geeft.
In een democratie zoals door ons gedefinieerd is de besluitvorming een continu proces waarbij alle bestuurlijke lagen zijn betrokken, vanaf de individuele burger tot de minister president.
Dan moet ook een ieder beschikken over die informatie die hij
nodig heeft voor zijn besluitvorming. Wanneer men het eenmaal
eens is over de aard van de democratie zoals door ons omschreven, ligt het kernpunt van het functioneren van de democratie bij
de informatie-verzorging. De kwaliteit van informatie wordt bepaald door één maatstaf: leidt zij tot een vorm van gedrag bij levende wezens dat hen beter in staat stelt te overleven of niet?
O p menselijke schaal eisen wij dat informatie het individu en
de mensheid in staat stelt zich beter aan te passen aan de omstandigheden, c.q. invloed uit te oefenen op de omstandigheden op
een wijze die leidt tot betere overlevingskansen. O p het.gebied
van de culturele aanpassing wordt informatie dus uiteindelijk beoordeeld op haar daadwerkelijke invloed op de besluiten van
mensen ten aanzien van de keuze van hun handelingen.
De kwaliteit van deze besluitvorming wordt bepaald door drie
aspecten:
—betrekken wij wel voldoende alternatieven in onze keuze?
—kiezen wij uit deze alternatieven inderdaad de beste?
—doen wij dit met een minimum aan energieverbruik?
95

Daaruit volgt dat het nut van een bepaald stuk informatie afhangt van de volgende eigenschappen:
—betrekt een ieder die in een situatie is waar deze informatie van
nut zou kunnen zijn, deze informatie ook inderdaad in zijn besluitvorming?
—kan hij zich een betrouwbaar beeld vormen van de gevolgen
die de toepassing van deze informatie in zijn situatie met zich
meebrengt?
—hoe groot is het nut van deze informatie vergeleken bij de energie die men nodig heeft voor het vinden en beoordelen ervan?
Zou men züle beschikbare informatie bij een bepaald besluit in
overweging willen nemen en testen, dan zou dit veel te veel tijd
en energie vragen. Wij komen er niet omheen een voorselectie te
doen. Een eerste voorselectie bestaat daaruit dat men cilleen informatie zoekt die één of ander onderdeel gemeen heeft met het
probleem waarmee men bezig is. Een tweede voorselectie kan
zijn dat men een deel van deze informatie uitschakelt op basis
van de verwachting dat zij niet bruikbaar zal blijken. De hele selectieprocedure kan intuïtief of bewust gebeuren, zij kan bestaan
uit slechts één of twee, of een zeer groot aantal stappen.
De kernvraag luidt: 'Wiens oordeel is bepalend bij deze voorselectie?' Wij gaan ervan uit dat men niet vanuit een centraal
punt van tevoren kan en wil bepalen hoe een individu in een bepaald geval moet handelen. De besluitvorming wordt overgelaten aan het individu, maar hem wordt wel kenbaar gemaakt hoe
de gemeenschap op bepaalde handelingen zal reageren, waarbij
maatgevend is wat de gevolgen van die handeling zijn voor de
gemeenschap. Met andere woorden: tegenover de vrijheid van besluitvorming staat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het besluit. Het
individu moet dus informatie kunnen krijgen die zo goed mogelijk voorspelt wat de gevolgen van zijn handeling zullen zijn, en
niet informatie die zodanig is bewerkt dat zijn handeling in een
bepaalde richting wordt gestuurd zonder dat hij daar weet van
heeft. Zodra iemand die informatie moet verschaffen aan anderen deze informatie afbuigt van het doel om zo goed mogelijk de
gevolgen van een handeling te voorspellen, wordt hij zelf—en
niet de gebruiker van de informatie - verantwoordelijk voor de
gevolgen van deze handeling.
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biddelijke regel: informatie dient zo objectief mogelijk te zijn.
Objectiviteit is een scherp omlijnd begrip: informatie is objectiever naarmate zij een betere voorspelling mogelijk maakt door de
gebruiker van deze informatie van de gevolgen van zijn handeling. Een voorspelling is beter dan een andere wanneer zij een
grotere kans maakt dat de uitkomst overeenkomt met de voorspelling, ongeacht onze waardering van die uitkomst.
Informatie die er duidelijk geen azmspraak op maakt ooit te
dienen voor de besluitvorming, is niet onderhevig aan deze eis
tot objectiviteit. Aangezien elke informatie, ook een roman of
een gedicht, uiteindelijk wel degelijk besluiten - en dus gedrag zal beïnvloeden, is zulke informatie niet onttrokken aan de maatschappelijke beoordeling. Maar wanneer voor de gebruiker van
deze informatie duidelijk is dat de informatie niet bedoeld is om
zijn kennis te vermeerderen, maar bijvoorbeeld dient tot ontspanning, hoeven wij althans hier niet verder over objectiviteit te
praten. Alle informatie die wel bedoeld is om gebruikt te worden
bij de besluitvorming moet zo objectief mogelijk zijn.
Informatie wordt vaak geproduceerd om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Zulke informatie is wel degelijk toelaatbaar,
maar op één voorwaarde: de gebruiker moet weten welke informatie bedoeld is om hem te beïnvloeden bij zijn besluitvorming,
en welke informatie objectief wil zijn.
Informatie, bedoeld om iemand te beïnvloeden, kan wel degelijk van nut zijn in een democratie: zij kan het selectieproces
gemakkelijker maken, bijvoorbeeld als de gebruiker het eens is
met de richting waarin men hem wil drijven. Niet-objectieve informatie heeft dus wel degelijk bestaemsrecht, op voorwaarde dat
de gebruiker weet dat deze informatie niet naar objectiviteit
streeft.
Essentieel is een voldoende aanbod van informatie die wel naar
objectiviteit streeft. Een democratie kan leven zonder ontspannende of beïnvloedende informatie, maar niet zonder objectieve
informatie. Zonder een minimum aan objectieve informatie is de medebeslissing van het individu een fopspeen.
Er zijn ettelijke boeken géschreven die bewijzen dat informatie
nooit voor 100% objectief kan zijn. Natuurlijk. Informatie is altijd door individuen gemaakt, en dus beïnvloed door het wezen
van deze individuen. Ik wil hier niet verder op ingaan, omdat
deze zaak volkomen irrelevant is voor ons doel. Wij hebben
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immers alleen gesteld dat wij zo objectief mogelijke informatie willen. Wij hebben haar nodig om tot een zo goed mogelijke voorspelling te komen, niet tot gegarandeerd zekere voorspellingen.
Want die zijn er niet, al is de informatie nog zo objectief. Ergens
in de diepte van ons wezen, op het niveau van moleculen, werkt
nog steeds het toeval. Ook onze hersenactiviteit speelt zich af op
het niveau van de moleculen. Zekerheid bestaat niet, alleen
waarschijnlijkheid.
Wat wij zoeken is niet een zekere voorspelling, want die is niet
mogelijk. Wij zoeken ook niet naar de absoluut beste voorspelling, want die kunnen wij niet definieëren. Wij kunnen alleen
zoeken naar die voorspelling die de meeste kans heeft om de gevolgen voldoende juist te voorspellen, gegeven de stand van de
kennis en gegeven de tijd die wij hebben om het besluit te nemen. Dat is een voorspelling die gebaseerd is op de meest objectieve informatie. Met andere woorden: informatie is nooit voor
100% objectief, maar hoe objectiever zij is, hoe beter. Het sociaal evolutionisme is gebaseerd op het zoeken naar het betere,
niet naar het volmaakte. Volledig objectieve informatie is trouwens in de meeste gevallen niet nodig. In de praktijk van onze
besluitvorming kunnen wij niet alle mogelijke en denkbare züternatieven in overweging nemen. Meestal betreft het een keuze
tussen een beperkt aantal züternatieven, die vrij ver uit elkaar liggen. De informatie hoeft dan niet exacter te zijn dan nodig om
tussen deze alternatieven de juiste keuze te kunnen maken.
Neem bijvoorbeeld het voorstel van de regering om gedurende
3 jaar de salarissen van ambtenaren met één procent per jaar
achter te laten lopen op de salarissen van werknemers in het bedrijfsleven, op basis van het argument dat bij de overheid de salarissen de laatste jaren sterker zijn gestegen dan in het bedrijfsleven. Afgezien van de waarde van het argument, draait het besluit om de vraag: zijn de ambtenaren inderdaad de laatste jaren
3 % of meer uitgelopen op de werknemers in het bedrijfsleven?
Wij hoeven niet te weten wat het exacte percentage is, als het
maar meer is dan 3 % .
Wie meer met dit bijltje heeft gehakt, weet, dat een vergelijking tussen de welvaartsontwikkeling van twee groepen geen
eenvoudige, en met name geen eenduidige zaak is. Bepzialde elementen van de welvaartsontwikkeling zijn zonder meer te bepalen op een wijze die door iedereen, die objectiviteit wil nastreven.
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wel aanvaard moeten worden, maar andere elementen liggen
veel meer op het niveau van het persoonlijke oordeel. Meestal is
het dan wel mogelijk om overeenstemming te verkrijgen over de
grenzen waartussen de werkelijke waarde van deze elementen
moet liggen, wanneer men inderdaad streeft naar een objectieve
schatting.
Als men het erover eens kan worden dat een objectieve schatting van de welvaartsvoorsprong der ambtenaren moet liggen
tussen bijvoorbeeld 3 % en 5 % , dan is het voorsel van de regering althans uit dien hoofde aanvaardbaar. Als de objectieve
schatting tussen 2 % en 5% zou liggen, dan wordt de zaak iets
moeilijker. Een oplossing zou dan bijvoorbeeld zijn om in elk geval de ambtenaren twee jaar lang één procent achter te laten
lopen, en het korten van het derde procent af te laten hangen van
wat er in die twee jaar gebeurt.
De huidige situatie is zo, dat bepaalde economen becijferen
dat de welvaart der ambtenaren minstens 4% is uitgelopen op
die van de andere werknemers, terwijl in ambtenarenkringen cijfers worden geproduceerd die tegenspreken dat zij überhaupt
zijn uitgelopen. Het staat voor mij buiten kijf dat het mogelijk is
om een schatting te maken waarvan de grenzen veel dichter bij elkaar liggen, zodanig dat die schatting moet worden geaccepteerd
door een ieder die objectiviteit als maatstaf zegt aan te hangen.
Zolang zulk een objectieve schatting van althans de grenzen
waarbinnen de waarde moet liggen niet beschikbaar is, kan de
kiezer zich over dit onderwerp geen verantwoord oordeel vormen, tot schade van de democratie. Misschien heb ik het fout, en
liggen de objectief bepaalbare grenzen bijvoorbeeld tussen - 1 %
en + 5 % . Maar ook deze informatie is nuttig voor de kiezer. Hij
weet dan dat het besluit dat men gaat nemen bepaalde risico's inhoudt, met name het risico dat de ambtenarensalarissen niet gelijk worden getrokken maar achter gaan blijven.
O p het ogenblik is het zo dat de kiezer in feite helemaal geen
gegevens heeft die hem bij zijn eigen oordeelvorming kunnen
helpen. Het enige wat hij weet is dat hij doorlopend belazerd
wordt, dat een ieder zijn best doet om hem zijn eigen mening te
ontnemen, en dat niemand hem helpt om een eigen mening te
vormen.
Ook het feit dat veel mensen er helemaad geen behoefte aan
hebben om een eigen mening te vormen ontslaat ons niet van de
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plicht om ons best te doen, diegenen die dat wel willen aan zo
objectief mogelijk informatie te helpen.
Er zitten natuurlijk nog veel meer zaken vast éian het verschaffen en gebruiken van informatie. Wij willen bijvoorbeeld graag
zoveel mogelijk informatie, maar het aanbod is overweldigend
ten opzichte van onze capaciteit om dat aanbod te verwerken.
Ook de middelen om informatie te verspreiden, dus onze communicatie, maken een duizelingwekkende groei door. Deze ligt
- conform onze voorkeur voor technisch denken - vooral op het
gebied van het ontwikkelen van informatietheorieën en -apparatuur. (Toch schijnt het besef door te dringen dat onze capaciteit
om een doelmatig gebruik te maken van deze technische mogelijkheden hierbij ver achterloopt). Aan de kwaliteit van de informatie die men wil communiceren wordt daarentegen nog bijzonder weinig gedaan. Dat is het knelpunt van vandaag. Daarop
moeten wij ons concentreren.
In het begin van dit hoofdstuk hebben wij eigenschappen genoemd die van belang zijn voor het nut van informatie. Wij zullen ze nog eens opnoemen, nu in de vorm van eisen die wij stellen aan informatie.
1. De informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen die haar
nodig heeft bij zijn besluitvorming.
2. De informatie moet zo objectief mogelijk zijn. Aangezien objectieve informatie nauwelijks bestaat, betekent dit dat de gebruiker zich een oordeel moet kunnen vormen over de mate
van betrouwbaarheid van deze informatie.
3. De informatie moet in een vorm en op een wijze worden vastgelegd die het vinden en evalueren van deze informatie doet
gebeuren met een minimaal verbruik van energie. Dit is de
enige van de drie eisen waar de techniek ons kan helpen.

100

DEEL IV.
HET PLAN VAN ACTIE
1. Twee stappen
Dit boek heeft tot doel om een basis, een richtlijn te vinden voor
diegenen die actief willen meewerken aan sociale vooruitgang.
Het wil een startpunt zijn voor mensen die beseffen dat wij op de
rand van de ondergang balanceren, en die hun angst willen overwinnen door middel van het gevoel van zekerheid dat ontstaat
wanneer men aan een gezamenlijk doel werkt. Mensen die op
gevaar reageren met de wil om er iets aan te doen, maar die geen
heil zien in de oplossingen die ons op dit ogenblik worden aangeboden. Mensen die beseffen dat de meest waardevolle vernieuwingen het gevolg zijn van geduldig, intensief en bescheiden werk.
Kortom, dit boek wil een plan van actie ontwerpen voor mensen die iets willen doen voor de sociale vooruitgang, maar die
geen vrede hebben met de mogelijkheden die zich daarvoor op
dit ogenblik aanbieden.
De eerste stap zal moeten zijn het bijeenbrengen van mensen
die zich kunnen verenigen met de uitgangspunten van sociaal evolutionisme.
De tweede stap is om samen een begin te maken met het in de
praktijk brengen van deze uitgangspunten.
Nogmaals, sociaal evolutionisme is geen heilsleer, geen utopie,
geen vorm van organisatie. Het is een methode om problemen
aan te pakken die ontstaan door de complexiteit van een systeem
van levende en lerende wezens, waar althans op dit ogenblik de
ons zo vertrouwde technische aanpak nog geen raad mee weet.
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2. Hoe komen wij bij elkaar?
Uitsluitend door de aantrekkingskracht van de gezamenlijke uitgangspunten. Zo sociaal evolutionisme ooit een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren voor de organisatie van onze maatschappij, dan moet de wijze waarop dit gebeurt zichzelf ontwikkelen conform de beginselen van onze methode.
Laat een ieder die dit boek heeft gelezen en kan instemmen met
onze uitgangspunten, voor zichzelf uitmaken wat hij verder gaat
doen. Misschien - en naar ik hoop - zijn er mensen en organisaties
voor wie dit boek het missende stuk is van een puzzel waarmee zij al
een lange tijd worstelen. Een voorbeeld daarvan zou D'66 kunnen
zijn. Deze partij is opgericht omdat zij meende dat de democratie
in ons land niet naar behoren werkte. Het probleem van deze partij
is echter, dat zij elk bindend element mist, anders dan ontevredenheid met andere partijen. Toch is dat bindende element wel degelijk (onbewust) aanwezig. D'66 noemt zich een pragmatische partij , dus een partij die niet op basis van ideologieën werkt, of op basis
van een vooraf vzistliggend plan. Maar als men niet vastlegt wat de
activiteiten van de partij dan wel moet sturen, dan vervalt z o n
partij in opportunisme, of - wat nog erger is - in een middel om
privé hobbies van partijleden na te jagen. Pragmatisme werkt alleen als men een goed omschreven doel heeft.
Sociaal evolutionisme geeft ook een mogelijkheid aan vooruitstrevende Christenen om misstanden in deze wereld te bestrijden
zonder dziartoe middelen te hanteren - zozils gewapend verzet
tegen het wereldlijke gezag - die in strijd zijn met de grondbeginselen van het evangelie, en zonder een bondgenootschap te moeten
aangaan met wereldlijke ideologieën, die in wezen in concurrentie
zijn met het Christelijke geloof. Ik denk hierbij met name aan de eis
van sociaal evolutionisme dat vernieuwing niet in eerste instantie
mag ontstaan door vernietiging van het bestaande, maar door de
grotere aantrekkingskracht van betere alternatieven: liefde als
leidend beginsel. Met andere woorden: een grootgrondbezitter die
vrijwillig zijn bezit verdeelt onder zijn boeren en hen helpt bij het
beheren daarvan, is meer waard voor de sociale vooruitgang dan
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100 Tupamaros. Ten behoeve van Christenen heb ik in deel V
twee hoofdstukken gewijd aan de verhouding van het evolutionisme tot het geloof.
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3. De eerste taken
Wat zijn de taken die onmiddellijk kunnen en moeten worden aangepakt op basis van sociaal evolutionisme? Deze volgen uit de problemen waarmee wij vandaag de dag worstelen, te weten:
—de overheersing van die ideologieën die beweren de enige en
beste oplossing te zijn voor onze problemen;
—een gebrek aan een algemeen aanvaard doel als maatstaf en bindend element voor alle andere doelen;
—een gebrek aan objectieve informatie die nodig is voor een verantwoorde keuze uit de diverse alternatieven;
—het opvangen van het ontbreken van een instinct of een cultuur
van groepssolidariteit bij de mens, i.e., het zoeken naar een methode om groepsconcurrentie in goede banen te leiden;
—het inpassen van sociaal evolutionisme in de wereld van onze wetenschappelijke kennis.
De eerste twee problemen zijn het gevolg van het feit dat de uitgangspunten van sociaal evolutionisme nog niet zijn aanvaard. In
dit stadium heeft het weinig zin om actieve propaganda te gaan
maken op grote schaal. Daarvoor is de methode nog te onrijp. Met
name zal men eerst verder moeten komen met het laatste punt: de
wetenschap is een echt universele taal. Wij zullen ons daarom bezig houden met de laatste drie punten.
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4. Objectieve informatie
Objectieve informatie bestaat niet. Wat wij zoeken is informatie
die voldoende objectief is om een verantwoorde keuze te kunnen
doen uit de alternatieven die zich aan ons aanbieden. Zo deze
graad van objectiviteit niet te bereiken is, dan zoeken wij zo objectief mogelijke informatie. Wij hebben tevens gezien dat niet alle informatie tot doel heeft ons te helpen bij onze eigen besluitvorming.
Veel informatie streeft helemaal niet naar objectiviteit, maar doet
wel alsof.
Wij eisen van onze informatie dat wij haar moeten kunnen evalueren , en wel op twee gebieden:
a. is zij zo objectie* mogelijk?
b . zo j a , wat zijn dan de grenzen van haar betrouwbaarheid?
Ik geloof niet dat het mogelijk is om in het algemeen te bepalen of
een stuk informatie inderdaad zo objectief mogelijk is. En nog minder geloof ik dat wij via wetten en dergelijke de mensen zouden
kunnen dwingen om objectieve informatie te verstrekken met
daarbij behorende, eveneens objectieve, grenzen van betrouwbaarheid.
Toch zie ik een oplossing. Wij kunnen het wel aantonen wanneer er van misleiding sprake is en wanneer men verzuimt de grenzen van betrouwbaarheid te vermeiden daar waar deze van essentieel belang zijn voor de correcte interpretatie van de informatie.
Met andere woorden: wij moeten het kostbaar maken om niet-objec«ra^ informatie te verstrekken onder het mom van objectieve informatie, en wij moeten een premie zetten op de poging om objectieve en
bruikbare informatie te verstrekken.
Een middel dat weinig kost in termen van energie is geloofwaardigheid . Geloofwaardigheid bestaat uit twee componenten:
—de wilom objectieve informatie ie verschaffen;
—de capaciteit om bruikbare informatie te verschaffen.
Iemand is ongeloofwaardig omdat hij tracht anderen te misleiden,
of omdat hij niet capabel is om betrouwbare informatie te verschaf105

fen. Door misleiding en schrijnende onvolledigheid aan de kaak te
stellen, kunnen wij de geloofwazirdigheid van zulk een informatieverstrekker ondermijnen. Iemand die zijn geloofwaardigheid verliest, raakt daarmee toch wel een belangrijk deel van zijn macht
kwijt om het gedrag van mensen te beïnvloeden via informatie.
De effectiviteit van dit middel neemt toe naarmate de mensen
verder geëmancipeerd raken en dus minder bereid zijn zich te laten betuttelen. Emancipatie wordt bevorderd door de verspreiding
van het besef dat op het gebied van algehele organisatie van de
maatschappij niemand er aanspraak op kan maken, de wijsheid in
pzicht te hebben. Naarmate de uitgangspunten van sociaal evolutionisme in bredere kring worden aanvaard, stijgt de effectiviteit
van bovengenoemd middel. Omgekeerd zal objectieve informatie
de neiging vergroten om onze uitgangspunten te accepteren, tenminste als deze uitgzmgspunten inderdaad juist zijn.
Bovengenoemd middel werkt pas indien er ergens mensen zijn
die wel objectieve informatie trachten te verstrekken, en wiens
capaciteit om dit te doen niet minder is dan die van andere mensen, i.e., ongeloofwaardigheid is pas duur als geloofwaardigheid
elders te verkrijgen is.
Onze taak wordt nu duidelijk: er moet één of andere instelling
komen die op belangrijke gebieden van ons maatschappelijk gebeuren zo objectief mogelijke informatie verschaft èn de objectieve
grenzen van de betrouwbaarheid van deze informatie aangeeft.
Behalve het willen verschaffen van objectieve informatie moeten
aan deze instelling nog twee eisen worden gesteld. Ten eerste moeten de mensen die deze instelling bemzmnen deze taak even goed of
beter beheersen dan zmdere mensen in de maatschappij. En ten
tweede moet de instelling voldoende gezag veroveren om haar informatie aanvaard te krijgen. Aan dit hele voorstel ligt de veronderstelling ten grondslag dat vroeg of laat objectievere informatie
het wint van minder objectieve informatie, en wel omdat de mensen merken dat de objectievere informatie betrouwbaarder is voor
hun besluitvorming.
In plaats van één instelling kan men ook denken aan een netwerk
van kleine kernen die werkzaam zijn in uiteenlopende organisaties
en op verschillende gebieden. Stel bijvoorbeeld dat D'66 onze uitgangspunten zou onderschrijven, dan zou een wetenschappelijk
bureau van deze partij als zodanig kunnen functioneren. Docenten en de wetenschappelijke staf aan universiteiten die op dit ge106

bied gelijkgericht denken, zouden eveneens samenwerkingsverbanden kunnen oprichten met als doel het bewaken van de objectiviteit en kwaliteit van de informatie op hun terreinen. Een voorwaarde voor success is - zoals gezegd - het gezag, met name uit
hoofde van de gebleken betrouwbaarheid en deskundigheid van
deze instellingen.
Het is beslist niet noodzakelijk dat deze instellingen uitspraken
doen over alle belangrijke informatie die wordt verspreid. H u n bestaan dleen al werkt voorkomend. Een politieke partij of particuliere belangenvereniging hoeft maar één of twee keer echt voor
schut te worden gezet om in het vervolg voorzichtiger te zijn.
Het zou wel nuttig zijn als al deze groeperingen contact met elkaar zouden kunnen houden om elkaar te kunnen steunen en conflicten en doublures te vermijden. Ook al in verband met de bekendheid en dus effectiviteit van hun bevindingen zouden zij
eigenlijk onder één gemeenschappelijke noemer moeten optreden.
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5. Van groepsconcurrentie naar
groepssolidariteit
Ik heb te weinig tijd kunnen besteden azm dit probleem om zelfs
maar een voorstel te kunnen doen hoe wij dit probleem moeten
aanpakken. Twee dingen lijken mij wel zeker:
1. Het gevaarlijkste aspect van de groepsconcurrentie is de verstrengeling van groepsbelangen en ideologie. Misschien dat
een integratie van groepsbelangen nog te bereiken zou zijn op
een wijze zoals de markteconomie en een democratische bestuursvorm dit doen met individuele belangen. Wanneer echter ideologieën en andere vormen van absolute waarden zoals
geloof en nationalisme mee gaan spelen in een conflict tussen
twee groepen, is een creatieve oplossing die aan beide groepen
recht doet niet meer mogelijk. Men verzeilt dan in een staat van
koude of warme oorlog, al naar gelang de wederzijdse dreiging
wel of niet voldoende is om een warme oorlog uit te stellen.
Ook binnen een land worden bijvoorbeeld economische problemen onoplosbaar wanneer twee tegengestelde belangen gepaard gaan met twee tegengestelde visies op de economische
orde, die beiden aanspraak maken op de «illeenheerschappij op
grond van vermeende algemene superioriteit.
Een eerste stap zou dus in elk geval moeten zijn dat de twee
strijdtonelen worden gescheiden. Hoe dat zou moeten gebeuren is voor mij nog een open vraag.
2. Systemen die pogen om de groepsconcurrentie ondergeschikt
te maken aan het algemene belang dienen eerst op kleinere
schaal getest te worden, conform onze methode van de evolutie. Dat is des te noodzakelijker als invoering van zulk een systeem alleen mogelijk is op basis van de ruime consensus in de
betrokken groepen.
Verder zal een wetenschappelijke uitbouw van sociaal evolutionisme kunnen helpen bij oplossing van dit vraagstuk.
Een eerste stap in de richting van groepssolidariteit kan men
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doen door te trachten, het vertekende beeld weg te nemen dat de
meeste mensen hebben van de natuur en de evolutie. Ik bedoel
daarmee de onevenredig grote aandacht die de mensen hebben
voor de strijd, in tegenstelling tot de samenwerking. Een feit is dat
op de meeste niveaus van het leven, en in elk geval bij hogere diersoorten en de mens, samenwerking veel vaker voorkomt dan strijd.
Zelfs zóveel vaker, dat de strijd moet worden gezien als een uitzondering. Juist het uitzonderlijke van de strijd verklaart waarom hij
ons boeit, waarom hij zo de aandacht trekt. Uitzonderingen vallen
op!! Helaas heeft dit ertoe geleid dat wij van de strijd een leidend
beginsel hebben gemaakt voor het leven en voor de evolutie. In het
laatste hoofdstuk 'Is evolutie wreed?' ben ik daar wat dieper op ingegaan.
Sociaal evolutionisten kunnen er in elk geval op wijzen dat
samenwerking, en niet strijd, het meest effectieve en meest toegepaste middel is voor vooruitgang. De strijd is slechts nodig als prikkel voor het zoeken naar alternatieven en de selectie van het beste,
maar niet voor het functioneren van bestaande levende wezens. De
verhouding van strijd tot samenwerking ligt in het verlengde vzm
de verhouding van mutatie tot getrouwe weergave van de genetische informatie.
De valk en de muis zijn gewikkeld in een doorlopende strijd om
het bestaan, althans als individu. Maar al op het niveau van de
soort draagt deze strijd bij tot het gezond houden van beiden. Men
ziet over het hoofd, dat zowel de valk als de muis - ook als individu alleen bestaan bij de gratie van ontelbare samenwerkingsverbanden: tussen de cellen van elk orgaan, tussen de organen onderling,
en tussen alle bacteriën, en dergelijke, die hen bijvoorbeeld helpen
bij het verteren van hun voedsel. En natuurlijk binnen de soort bij
hun voortplanting en de verzorging van hun jongen.
Zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de
groep is de capaciteit om wederzijds nuttige samenwerkingsverbanden aan te gaan van veel groter belang voor het voortbestaan
dan de capaciteit om in de strijd te overwinnen. Samenwerkingsverbanden scheppen bondgenoten! Strijd kost energie, samenwerking spaart energie. Hoewel strijd nodig is, dient hij beperkt te
worden tot die gebieden waar hij inderdaad nodig is, bijvoorbeeld
bij het genoemde zoeken naar en selecteren van alternatieven. Een
allereerste taak zou dazu-om kunnen zijn te stimuleren dat er onderzoek wordt verricht naar samenwerkingsverbanden in onze maat109

schappij en de voorwazirden voor stabiele samenwerkingsverbanden, en de aandacht van het publiek te richten op het aantal en
de effectiviteit van deze verbanden.
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6. De wetenschappelijke verwerking
sociaal evolutionisme
De meest universele taal in de wetenschap is de wiskunde. Mijns
inziens is ook alleen de wiskunde in staat om het eigen karakter
van de methode van het sociaal evolutionisme werkelijk goed te
bepalen. Het gaat daarbij om twee zaken.
Ten eerste moet het wiskundige bewijs geleverd worden voor
de door ons gestelde onmogelijkheid om complexe, levende en lerende gemeenschappen te besturen op basis van vooraf bepaalde
modellen. Voor de wiskundig geschoolde behoefenaar van de sociale wetenschappen de volgende aanwijzing. Realistische modellen van levende systemen zijn altijd interdependente, dynamische en stochastische modellen. De clou van de zaak is dat
in lerende systemen ook de parameters van het dynamische en stochastische model afhankelijkheid vertonen van de uitkomst van
het model in voorafgaande perioden, waardoor de voorspellende
waarde van deze systemen zeer snel afneemt met het verstrijken
van de tijd, en wel zo snel dat de periode van geldigheid gering is
ten opzichte van de tijd die nodig is om deze modellen te bouwen.
Ten tweede moet ons eigen model in een wiskundige vorm
worden gegoten teneinde de voorwaarden te bepalen waaraem
moet zijn voldaan om een goede of althans voldoende werking
van het systeem te waarborgen. Welke eisen moet men bijvoorbeeld stellen om er zeker van te zijn dat inderdaat uit twee alternatieven de betere wordt gekozen, en wat precies bepaalt waar
het meest gunstige punt ligt bij de keuze uit enerzijds het risico
om goede alternatieven te vroeg uit te schakelen bij de selectie en
anderzijds een overmatig verbruik van energie bij het testen van
alle alternatieven.
Ik hoop dat dit boek aanleiding is voor een aantal wiskundig
geschoolde beoefenaars van de sociale wetenschappn om zich
hierin te verdiepen.
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7. En verder...
Actie is de vorm, waarin de informatie over de theorie van het
sociaal evolutionisme uiteindelijk zijn nut moet tonen. Maar sociaal evolutionisme is nog maar een net ontstaan embryo, en het
zou irreëel zijn om méér te verwachten dein deze eerste aanzet.
In het laatste deel zult u een paar hoofdstukken vinden waar ik
wat dieper ben ingegaan op een aantal verschillende onderwerpen in hun verhouding tot het sociaal evolutionisme, omdat dit
nuttig of noodzakelijk leek voor het beter aanvaarden van de
theorie.
De invalshoek van het sociaal evolutionisme stelt een hele rij
nijpende problemen in een nieuw licht, en wijst op een aanpak
die soms radicaal verschilt van de thans gangbare.
Terwijl u dit leest, ben ik bezig om deze problemen wat verder
uit te diepen. Mocht de methode van het sociaal evolutionisme
enige weerklank vinden, dan zal er een vervolg op dit boek komen. Daarin zal dzm worden bepaald welke houding de theorie
van het sociaal evolutionisme tot gevolg zou hebben voor zulke
uiteenlopende vraagstukken als het racisme, de oorlogsdreiging,
de inkomensverdeling, de gezondheidszorg, de opvoeding, etc.
Hoofdstukken die ik hopelijk niet meer alleen zal hoeven te
schrijven.
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APPENDIX 1.
HET LEVEN EN DE EVOLUTIE
Inleiding
In dit deel wil ik proberen u een indruk te geven van de opvattingen over het werken van het leven en de evolutie, zoals die
thans gangbaar zijn bij een aantal vooraanstaande biologen. Ik
meen dat enige kennis op dit gebied onmisbaar is voor iemand
die zich bezighoudt met de menswetenschappen, in hoofdzaak
door het kweken van een gevoel voor de aard van de biologische
evolutieprocessen.
Aangezien dit boek zich niet in eerste instantie richt tot biologen, heb ik vereenvoudigingen en voorbeelden gebruikt die,
naar ik hoop, bijdragen aan de duidelijkheid van het betoog zonder de basislijnen van de biologie geweld aan te doen. O m dezelfde redenen maakt dit deel geen enkele aanspraak op volledigheid of wetenschappelijke exactheid. Met name wil ik niet beweren dat deze (Neo-darwinistische) theorie een allesverklarende
theorie van de evolutie is. Dat heb ik al in de inleiding gesteld.
Het is te verwachten dat de biologie nog andere processen zal
ontdekken die een bijdrage kunnen leveren voor de ontwikkeling
van de organisatie van de maatschappij. Maar het is niet waarschijnlijk dat zulke nieuwe ontdekkingen die uitgangspunten zullen aantasten van de Neo-deirwinistische theorie die ik heb toegepast in het sociaal evolutionisme.
Dit deel stoelt voor een belangrijk deel op Le Hasard et la Nécessitévan de Nobelprijswinnaar Monod.
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1. De kenmerken van het leven
Wat bepaalt of wij iets ais een levend wezen beschouwen? Wat is
het unieke kenmerk van a\\e levende wezens, dus van het leven?
Het blijkt dat wij niet één kenmerk, maar een combinatie van
vier kenmerken nodig hebben om een levend wezen als zodanig
te herkennen:
1. In levende wezens zien wij altijd één of andere doelgerichtheid, een functionaliteit. De meeste onderdelen van een levend wezen dienen ergens voor. Mazw dat kunnen wij ook
zeggen van een auto.
2. Wij zien regelmatige vormen die zich steeds opnieuw herhalen; ook dat is van toepassing op een auto.
3. Levende wezens ontstaan uit zichzelf: bovengenoemde herhaling komt voort uit een spontane vermenigvuldiging van
identieke levende wezens met steeds dezelfde vorm. Deze
eigenschap vindt men alleen bij levende wezens.
4. Naast bovengenoemde kenmerken hebben levende wezens
ook nog een andere eigenschap die hen van niet-levende onderscheidt: hun structuur is zo ingewikkeld dat er veel informatie voor nodig is om haar getrouw te herhalen.
Een levend wezen is dus onmiskenbaar uniek doordat het een bepaalde gecompliceerde, zichzelf herhalende structuur bezit die
kennelijk ergens voor dient, en de herheding ontspruit aan krachten die het wezen in zichzelf herbergt, dus onafhankelijk van ingrepen van buitenaf.
Kristallen herhzden zichzelf en kunnen zich onder bepaalde
voorwaarden ook spontaan vormen, uitgaande van één kristal.
Maar hun structuur is zo eenvoudig, dat zij niet aan het vierde
criterium voldoen. Trouwens, er is ook nauwelijks een doelgerichtheid en functionaliteit te bespeuren in hun structuur.
De eerste dri? bovengenoemde kenmerken zijn nauw met elkaar verbonden, maar zijn van verschillende aard:
a. de onverzinderlijke, regelmatige herheding en de functionali114

teit zijn eigenschappen van levende wezens;
b. de zelfstandige vermenigvuldiging van steeds gelijke wezens
is een proces, een mechanisme, waardoor de twee anderen tot
stand komen.
Deze verschillende aard van de eigenschappen is niet een theoretische haarkloverij. Men vindt dit verschil ook terug in de chemische samenstelling van de levende wezens. De vorm en het functioneren van levende wezens wordt opgebouwd en verzorgd door
een bepaEilde soort heel grote moleculen, de proteïne. De regelmatige herschepping van zichzelf, het bouwplan, de vermenigvuldiging van steeds dezelfde soort, wordt verzorgd door een andere groep moleculen, de nucleïnezuren. Wat voor ons het levende wezen is, de boom, de vlinder, de bacterie, een mens, wat het
levende wezen als zodanig doet werken, dat noemen wij het functionele apparaat. Dat is het geheel van onze organen, bloed, botten, etc. Dat alles wordt opgebouwd uit proteïne. Maar om zich
te kunnen voortplanten, om één of vele copieën van zichzelf te
kunnen voortbrengen, moet dit wezen het plan bewaren dat tot
zijn eigen bestaan heeft geleid. Dit bouwplan bestaat, het is een
bepaalde boodschap die wordt vastgelegd in een beeld, een tekst,
gevormd door een andere groep moleculen, de nucleïnezuren.
Opvallend is de grote effectiviteit van dit proces: het vermenigvuldigen en opnieuw opbouwen van het functionele apparaat
gebeurt met bijna het theoretische minimum verbruik van energie, een rendement dat door menselijke machines vrijwel nooit
wordt gehaald. Dit functionele apparaat is volledig logisch opgebouwd, rationeel, perfect uitgerust voor het bereiken van zijn
doel: het behouden en vermenigvuldigen van de structurele
vorm. Het gehoorzaamt daarbij aan alle wetten van de natuuren scheikunde, maar tevens worden de mogelijkheden die deze
wetten bieden maximaal benut.
Een levend wezen is een enorm gecompliceerde chemische
machine, een werkende eenheid, waar alles op elkaar is afgestemd en elkaar onderling beïnvloedt. Er moet dus een controlerend en coördinerend systeem zijn dat het chemische gebeuren
regelt op een groot aantal punten. Deze machine bouwt zichzelf
op tot een geheel waarvan de structuur en vorm niet van buitenaf
zijn opgelegd. Zij heeft in zichzelf het hele constructieplan. Zij
heeft de middelen om dit plan te lezen en om uit haar omgeving
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materiaal en energie te halen om het uit te voeren. Bij het uitvoeren hoort dan ook weer het doorgeven van dit plan aan een volgende generatie.
Hoe wordt dit alles op elkaar afgestemd? Hoewel wij dit
mechanisme nog lang niet in al z'n details kennen, kennen wij
toch de grondregels van dit regelgebeuren. Zoals gezegd wordt
het bouwplan verzorgd door een groep moleculen, de nucleotiden.
Daar zijn er vier van. Het plan wordt gevormd door een enorme
lange reeks van deze vier 'tekens' en elk stuk van deze reeks bepaalt één van de twintig aminozuren die de bouwstenen vormen
voor de proteïne. Het bouwsel zelf, de onderdelen van dit hele levende wezen, is proteïne. Dat zijn reusachtige moleculen, opgebouwd uit een groepering van een twintigtal basisbouwstenen,
genoemd aminozuren. Elke proteïnemolecule is een groepering
van tussen de 100 en 10.000 van één of meerdere van deze 20
aminozuren. Het bijzondere is nu, dat elk van deze proteïnemoleculen een eigen vorm heeft en kennelijk in staat is om de vorm
van andere moleculen te herkennen. Eén van de bijzondere
eigenschappen van de levende wezens is de enorme verscheidenheid van deze levende wezens, terwijl deze hele verscheidenheid
is gemaakt uit slechts 20 verschillende bouwstenen en volgens
een plan dat is geschreven met behulp van slechts vier tekens. Dit
plan voorziet alleen in het aaneenrijgen in een lange ketting van
aminozuren, dus een soort lijn, terwijl wij juist moleculen van allerlei vormen nodig hebben. Het blijkt nu dat - door de werking
van het hieronder beschreven systeem van verbanden tussen
moleculen - z o n ketting van aminozuren zich spontaan samenbalt tot een knoedel (de bedoelde proteïne-molecule) en dat deze
samenbdling altijd dezelfde vorm aanneemt wanneer de ketting
bestaat uit dezelfde reeks van aminozuren.
Wij komen hierop later terug, want om te begrijpen hoe dit in
z'n werk gaat moeten wij eerst inzicht krijgen in de aard van het
verband dat de moleculen van levende wezens onderling aangaan.
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2. De herkenning en het verband
tussen moleculen van levende
wezens
Om dat hele bouwwerk te kunnen optrekken moeten moleculen
zich verbinden met exact bepaalde andere moleculen. Hoe herkennen deze moleculen elkaar en hoe komt het verband tot
stand? Wat is de aard van het verband dat de proteïne onderling
aangaat? De scheikunde kent twee soorten verbanden, de zogenaamde covalente en niet-covalente verbanden. Bij covalente
verbanden gaan de moleculen samen een electron gebruiken en
worden dus twee van hun atomen als het ware aan elkaar vastgeklonken op dit ene electron. Non-convalente verbanden kennen
dit niet en berusten op andere en veel zwakkere verbanden, met
name de algemene aantrekkingskracht van atomen onderling.
Deze aantrekkingskracht, de zogenaamde v.d. Waalskracht, is
groter naarmate de atomen dichter bij elkaar liggen. In zulk een
verband hechten twee moleculen zich dus des te vaster aan elkaar
naarmate een grotere aantal atomen dicht bij elkaar liggen en dat
bereikt men wanneer de nrioleculen als het ware in elkaar passen,
dus een zo groot mogelijk gezamenlijk oppervlak hebben. De
moleculen van levende wezens hechten zich voornamelijk aan elkaar door non-covalente verbanden!
De keuze voor een non-covalent verband is een noodzaak vanwege het feit dat covalente verbanden slechts te bereiken zijn
door een tijdelijke spurt van energie. Er is veel energie nodig om
het electron als het ware los te wrikken van het ene atoom. Deze
energie krijgt men dan weer terug wanneer het zich weer in een
gezamenlijke baan van de beide atomen voegt, maar intussen
moet men deze energie wel even tot zijn beschikking hebben gehad. Deze zelfde spurt van energie is nodig om zo'n associatie
weer te ontbinden.
Het verband tussen twee atomen, bijvoorbeeld op basis van
hun aantrekkingskracht, kost nauwelijks energie, maar is zwak
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en kan dus ook vrijwel zonder verbruik van energie worden
verbroken. Een duurzaam verband tussen twee moleculen wordt
dan ook alleen bereikt wanneer een relatief groot aantal atomen
van deze moleculen tegen elkaar aanliggen. Vandaar de bovengenoemde eis van een groot raakvlak tussen de moleculen voor
een stabiele associatie. Gegeven de aard van de vormen die men
bij moleculen vindt, wordt dit maximale raakvlak ook alleen bereikt züs de twee moleculen in een bepaalde stand ten opzichte
vem elkaar staan.
Wij weten dat de aantrekkingskracht afneemt met het kwadraat van de afstand tussen de twee betrokken voorwerpen. De
natuurlijke ziantrekkingskracht is daarom slechts echt werkzaam,
wanneer de atomen aan de oppervlakte van de voorwerpen elkaar raken.
Een verband, zoals dat tot stand komt via verbanden zoals de
v.d. Waalskracht, zal dus sterker kunnen zijn naarmate de voorwerpen een oppervlak hebben dat relatief groot is ten opzichte
van hun inhoud, en naarmate de vorm van de voorwerpen zodanig is dat een groter deel van de atomen aan het oppervlak van
het ene voorwerp in aanraking komen met de atomen aan het oppervlzik van het andere voorwerp.
Een eenvoudige meetkundige regel is, dat - gegeven een bepaalde vorm - de verhouding van oppervlak tot inhoud toeneemt
naarmate het voorwerp kleiner is. Bij een cubus met een zijkant a
is het oppervlak van een zijvlak a^ en is de inhoud a^. Als de zijkant !6a is, dan is het oppervlak van een zijvlak J4a2 en de inhoud Vaa?.
a2
Het oppervlak is in verhouding tot de inhoud gestegen van —
y* a2
bij de oorspronkelijke cubus, tot

a2
- ^—

bij de kleinere

cubus.
Ruw gesproken geldt dat wanneer wij het hebben over voor-
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werpen die een miljoen keer kleiner zijn, de verhouding van hun
oppervlak tot hun inhoud een miljoen keer groter is. Geen wonder dus dat verbanden die afhankelijk zijn van het oppervlak van
een voorwerp, relatief meer betekenis hebben op het gebied van
het microscopisch kleine dan op het niveau van de menselijke orde van grootte.
Zo nu en dan kunnen wij de v.d. Waalskracht zelf ervaren.
Wanneer een voorwerp zeer dun en plat is, dan liggen er relatief
veel atomen aan zijn oppervlak. Wanneer dit oppervlak tevens
zeer glad is en twee van zulke voorwerpen tegen elkaar aanliggen, dan liggen er veel van deze atomen dicht bij elkaar. Deze
eigenschappen zijn verenigd in een menselijk product, het plasliekfoiie. U zult dan ook zien dat vellen gladde en dunne plastiekfolie letterlijk van elkaar moeten worden gepeld: zij plakken aan
elkaar niet door een of andere lijm, maar door de aantrekkingskracht van een hoop atomen die aan de oppervlakte liggen. Deze
kracht is dan groot genoeg om één vel te laten optillen door het
andere.
O p het niveau van het microscopisch kleine is de verhouding
van oppervlak tot inhoud zoals gezegd veel gunstiger. Niet alleen
dunne en platte, maar ook bolvormige moleculen kunnen stevig
aan elkaar klitten, mits zij maar een stuk oppervlak hebben dat
goed in elkaar past.
Groepen van moleculen vormen zich dus pas als er voldoende
moleculen zijn van een bepaalde vorm, zodanig dat zij een groot
raakvlak kunnen hebben, en tevens «üleen als de stand van deze
moleculen ten opzichte van elkaar zo is dat deze raakvlakken precies tegenover elkaar komen te liggen. Er is dus geen vooropgezet plan dat moleculen ertoe aanzet om bepaalde andere moleculen te gaan opsporen en daarmee een verbinding aan te gaan. De
moleculen zwerven gewoon rond totdat zij tegen een andere
molecule aanbotsen die en 'passend' raakvlak heeft en een zodanige stand inneemt dat dit raakvlzik tegen het corresponderende raakvlak van de partner-molecule komt. De informatie
over de keuze van de partner en de stand die beiden ten opzichte
van elkaar moeten innemen wil het tot een verband komen, zit
dus in de molecule zelf opgesloten, namelijk in de vorm van haar
oppervlak. Het vinden van deze partner en het opstellen in de
juiste positie ten opzichte van elkaar kost energie, energie die
v'ordt geput uit chemische reacties waar de moleculen zelf de
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aanzet toe geven. Hierop komen wij later terug.
Het is van beleing om te onthouden dat cJle verschijnselen bij
de ontwikkeling van levende wezens en bij de chemische processen die gedurende hun leven plaatsvinden, die te maken hebben
met een keuze, bestaan uit het aangaan van verbindingen door
moleculen op basis van de vorm van hun oppervlak en onder druk van de
onderlinge aantrekkingskracht.
Of een bepeialde associatie van moleculen tot stand komt of
niet, hangt dus niet af van één of ander plan buiten deze moleculen, maar uitsluitend van de vraag of een aantal moleculen van
de juiste vorm in de juiste stand elkaar vinden. Aangezien bepaalde moleculen in staat zijn tot productie van andere moleculen uit materiaal uit de omgeving, kan deze associatie van moleculen wel degelijk het gevolg zijn van de blauwdruk, het genetische plan, dat elk levend wezen bij zich draagt. Ook dit plan
werkt volgens deze zelfde soort van verbindingen en de herkenning van moleculen onderling.

3. De onderdelen van een levend
wezen
Elk levend wezen bestaat uit vier soorten moleculen. De functie
van de eerste twee heeft betrekking op de informatie die nodig is
om exact dit wezen voort te brengen, de andere twee betreffen de
uitvoering van het plan dat deze informatie in zich bergt. De vier
soorten moleculen en hun functie zijn de volgende:
Nucleïnezuren: informatie
—DNA:
vormen de blauwdruk
—RNA:
dragen de informatie van de blauwdruk
over aan de uitvoerende moleculen
Proteïne: uitvoering
—enzymen:
de regulatoren
—zmdere proteïne:
de bouwstenen
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a. De b l a u w d r u k : DNA molecule
De eigenschappen die een levend wezen van een menselijk bouwwerk onderscheiden zijn dat elk levend wezen weer de bouw van
een gelijk wezen op gang brengt en dat de bouwstenen automatisch in elkaar passen en zichzelf met elkaar verbinden. Wij hebben gezien dat alle proteïne is samengesteld uit combinaties van
basismoleculen, de aminozuren. Slechts 20 verschillende aminozuren worden gebruikt voor de opbouw van züle proteïne die nodig is voor de bouw van zille onderdelen van hun functionele apparaat, zowel de regulatoren (enzymen) als de bouwstenen. Het
is dus voldoende indien het bouwplan 20 verschillende aminozuren kan identificeren: de informatieoverdracht heeft slechts behoefte aan twintig 'woorden'.
Een bouwplan, een D N A molecule, bestaat uit een enorm
lange tekst die (in allerlei volgorden en combinaties) deze 'woorden' aan elkaar rijgt. Elk van deze woorden is drie letters lang,
en er zijn vier verschillende letters waaruit deze woorden kunnen
worden gevormd. Dit is ruim voldoende voor de omschrijving
van 20 aminozuren, aangezien met vier verschillende letters 64
verschillende woorden gemaakt kunnen worden die drie letters
lang zijn. Het is zelfs te veel, maar met twee letters kunnen maar
16 woorden gevormd worden en dat is vier te weinig.
Een 'letter' bestaat uit een 'paartje' van twee uit vier mogelijke tekens. De basistekens zijn vier 'nucleotiden':
—Xdemine
— Guanamine
—Cytosine
— Thymine
Twee van deze tekens bij elkaar vormen een paar, z o n paai ..
dus een letter in het alfabet van het leven. Nu is het zo dat deze
vier tekens allemaal een vaste partner hebben en er dus maar
"wee paren zijn: G—C en A — T . Het maakt wel verschil wie
rechts en wie links loopt. Zo zijn er dus vier 'letters', de paren
aucleotiden: G—C
C—G
A—T
T—A
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Zo'n bouwplan ziet er als volgt uit:
GTA
I I I
GAT

T C C
l i l
AGG

GAA
I I I
G T T

AGG
I I !
T C C

TCC
I I I etc. = DNA molecule
AGG

"-r-" •—r-" ' - r - '

"-r-"

'-r-'

woord + woord + woord + woord + woord + woord + woord etc.
Een bouwplan bestaat - al naar gelang de gecompliceerdheid van
het wezen - uit honderdduizend tot miljarden van deze 'woorden'.
Deze ketting is - als men er van het einde uit tegenaan kijkt een dubbele ketting, namelijk alle tekens die rechts staan en alle
tekens die links staan; in bovengenoemd voorbeeld alle tekens
die boven de streepjes staan en alle tekens die eronder staan.
Dit 'schrift' van woorden die drie letters lang zijn, gemaakt
vzm vier verschillende letters, is voldoende om een bouwplan
voor een levend wezen vast te leggen en over te brengen, aangezien alle proteïne bestaat uit een eianeenrijging van slechts 20
verschillende soorten aminozuren. 20 verschillende bouwstenen
lijken weinig om zo'n grote verscheidenheid aan levende wezens
voort te brengen. Toch is dit geen beperking! Uit twintig woorden kan men 20 verschillende zinnen van één woord maken,
20 X 20 = 400 zinnen van 2 woorden, 2 0 x 2 0 x 2 0 = 8.000 zinnen van 3 woorden, 160.000 van 4, 3.200.000 van 5, 64.000.000
van 6 en 1.240.000.000 van 7 woorden. Dus met 20 woorden kan
men meer dan een miljard verschillende zinnen maken die
slechts zeven woorden lang zijn! Met een lengte van 10 woorden
zijn we al boven het triljoen. Proteïne bestaat meestal uit een
aaneenrijging van meer dan 100 aminozuren. Het aantal verschillende 'zinnen' van 100 woorden dat men kan maken uit de
20 woorden die de natuur kent is een cijfer van 130 getallen, een
cijfer dat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. We hebben twintig woorden nodig, maar we kunnen er vierenzestig maken in ons 'schrift'. Daarom kan een aminozuur wel eens op
meer dan één manier worden geschreven, maar dat is voor ons
betoog niet van belang.
De overvloed aan ons ter beschikking staande woorden is echter niet geheel onbenut. Een aantal van die woorden wordt gebruikt als 'leestekens': T A A , T A G en T G A hebben geen beteke122

nis ten opzichte van de aminozuren, maar worden gebruikt om
het einde van een 'zin' aan te geven; zij bepzüen dus het stuk van
het bouwplan dat een bepaalde proteïne beschrijft. Zulk een zin
noemt men een 'gen'.
b . De v o o r t p l a n t i n g : het copiëren v a n een b l a u w d r u k
Als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, splitst het bouwplan (gene genoemd) zich in de lengterichting: de paartjes gaan
uiteen, maar blijven wel naast hun b u u r m a n staan. Zo krijgt
men twee enkele kettingen, één van züle nucleotiden die links
stonden en één van alle die rechts stonden. Elk van deze nucleotiden gaat nu weer een paar vormen met een.andere partner,
maar wel van hetzelfde type als de eerste partner: een ' A ' nucleotide wacht dus tot er een ' T ' nucleotide langs komt en houdt die
vast, enzovoorts, totdat alle nucleotiden van de enkele kettingen
weer een partner hebben. Dan zijn uit de oorspronkelijke ketting
twee nieuwe dubbelt kettingen ontstaan, waaruit dan - als alles
goed gaat - twee nieuwe wezens ontstaan die identiek zijn aan het
oude wezen. (Dit is de vermenigvuldiging via celdeling; voor ons
betoog is dit voldoende.)
Zo'n celdeling heeft natuurlijk alleen zin als de omstandigheden zodanig zijn dat:
a. het wezen voldoende losse nucleotiden .heeft gemaakt om
partners te vormen met de uiteengevallen rijen uit de oorspronkelijke gene;
b. er een redelijke kans bestaat dat zich uit deze genen nieuwe
wezens kunnen vormen. Er moeten dus zoveel voedingstoffen
in de directe omgeving van de gene aanwezig zijn - in de
vorm van aminozuren - dat deze zijn functionele apparaat op
kan bouwen tot een niveau waar het zelf voor deze voeding
kan zorgen.
De belangrijkste taak voor een wezen is dus om die omstandigheden te kweken waarin het zich kan voortplanten. Binnen elk wezen bestaat er een ingewikkeld en ten dele nog onbekend scheikundig regelwerk van enzymen en aanverwante stoffen, bijvoorbeeld hormonen, die regelen of en wanneer een wezen tot voortplanting overgaat, hetzij via celdeling, hetzij via bevruchting.
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c. De boodschappers: RNA
De boodschappers zijn eveneens zo'n soort zinnen, een ketting
van woorden van drie letters, en elke letter bestaat weer uit één
van de vier peiren van tekens. De ketting is minder lang, namelijk net zo lang als de boodschap die zij moet overbrengen, bijvoorbeeld een 'zin', i.e., het stuk nucleïnezuur tussen twee 'punten' TAA. Ook zijn de tekens niet geheel gelijk: één van de tekens is anders: in plaats van Thymine gebruikt de boodschapper
f/racile zuur.
De vier tekens van de boodschapper zijn dus:
—y4demine
—Guanamine
—Cytosine
— f/racile zuur.
Hier gaan weer altijd G en C met elkaar en A moet het dus doen
met U. Hierdoor is tevens de boodschapper te onderscheiden
van de blauwdruk. De boodschapper moet de materialen bij elkaar brengen waaruit een bouwsteen - een proteïne - is gemaakt.
Als de omstandigheden daartoe gunstig zijn ontstaat zo'n boodschapper. De partners aan de ene kant van de DNA ketting die
samen een woord vormen zoeken tijdelijk associatie met een bij
hen passende partner buiten de ketting. Dat doen ze totdat alle
drie een partner hebben gevonden, waarna dit groepje van drie
wordt losgelaten.
Ie stadium

GTA TCC CAA
III III III
GAT AGG GTT

2e stadium

. GTA TCC CAA
III III III
GAT AGG GTT

Begin boodschapper RNA: |UCG j

3e stadium

GTA TCC CAA
I I I II I I I I
GAT AGG GTT
{^Cl.

Deze drie eenzame R N A zuren zoeken nu op hun beurt weer
passende partners en op deze wijze wordt het originele woord zij het in spiegelbeeld - gecopiëerd.
Complete boodschapper R N A :
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U C C
i , ,
A G G

In feite wordt niet elke boodschapper apart geproduceerd, maar
ineens de hele rij die nodig is om alle aminozuren te bepalen in
hun volgorde zoals die nodig is om één bepaalde proteïne te maken, dus alle woorden tussen 2 punten. Boodschapper R N A ' s lopen dus continu het bouwplan langs. Zij rijgen aminozuren aan
elkaar totdat zij tegen de 'leestekens' aanlopen van een D N A
'woord' dat geen betekenis heeft in termen van aminozuren, bijvoorbeeld de genoemde T A A , T A G of T G A . Het stuk ketting
van aminozuren is dan af, en wordt vrijgegeven om een proteïne
te maken. De R N A ' s blijven langs de D N A ketting lopen en zodra zij een 'woord' vinden dat een aminozuur vertegenwoordigt,
beginnen zij aan een nieuw stuk boodschap.
Voor begrip van het verdere betoog is het niet van belang om
te weten hoe uit zo'n rij boodschappers dan de proteïne-molecule
ontstaat.
d. De bouwstenen en regulatoren: de proteïne
We hebben gezien dat het bouwplan bepaalt welke aminozuren
aan elkaar worden geregen. Via de ketting van boodschapper
RNA's worden deze aminozuren opgespoord en in de juiste
volgorde naast elkaar gelegd. Daartoe wordt gebruik gemaakt
van tijdelijke associaties tussen DNA en R N A moleculen, en tussen RNA en aminozuren-moleculen, door middel van de eerder
genoemde 'passende' raakvlakken. De aminozuren die naast elkaar zijn gelegd kennen dit onderlinge verband niet: immers, om
het volledige potentieel aan informatie te kunnen gebruiken dat
met 20 'woorden' kan ontstaan, is het noodzakelijk dat elke willekeurige volgorde van aminozuren mogelijk is en moet elk van
de 20 aminozuren elke der andere 19 als buurman accepteren.
Zonder een verbinding die de naast elkaar gelegde aminozuren
bij elkaar houdt, zou de ketting van aminozuren direct uiteenvallen.
Dat dit niet gebeurt, komt omdat elk der aminozuren bestaat
uit twee delen die een sterke - maar tegengestelde - 'lading' hebben. Wanneer aminozuren zodanig naast elkaar worden gelegd
dat het plusdeel van de ene dicht bij het minusdeel van de andere
ligt, dan vormt zich tussen deze twee een verbinding, door vakmensen een peptide binding genoemd.
'Lading', 'plus' en 'minus' moet men hier als symbolen
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zien. Het betreft een scheikundige reactie die een sterke (covaiente) binding heeft. Een juiste omschrijving van dit verband eist
echter meer kennis van de scheikunde, dan ik van de lezer kan
verwachten. *
Zo ontstaat er dus een lange ketting. De volgorde van de aminozuren wordt niet bepaald door voorkeuren van de aminozuren
zelf, maar uitsluitend door het bouwplan. De aminozuren hebben geen enkele stem bij de bepaling van hun buren. Nu is het zo
dat zo'n lange ketting onbruikbaar is. Wat wij nodig hebben is
een compacte bouwsteen of regulator van een zeer bepaalde
vorm. Deze vorm ontstaat als volgt.
Hoewel aminozuren geen stem hebben bij het bepalen van
hun buurman, hebben zij wel degelijk bepaalde voorkeuren, alweer bepaald door de aantrekkingskracht van hun oppervlak ten
opzichte van het oppervlak van andere aminozuren. Aangezien
het hele leefmilieu in beweging is, wordt de ketting continu heen
en weer gezwabberd. Daardoor komen de aminozuren uit de ketting met elkaar in contact. Wanneer twee aminozuren elkaar
goed liggen (alweer bepaald door de aantrekkingskracht) dan
blijven zij aan elkziar kleven. Deze verbinding is weliswaar zwakker dan de verbinding via peptiden, maar sterk genoeg om op
den duur de hele ketting te doen opvouwen tot een compacte
knoedel. De directe verbinding tussen twee aminozuren is - zoals
gezegd - zwak. Alleen wanneer hij optimaal opgevouwen is, en
een maximum aan mogelijke verbindingen is gerealiseerd, is deze knoedel stabiel genoeg om niet door de bewegingen van de
omgeving weer uit elkaar gehaald te worden. Er is maar één
stand waarin de ketting duurzeiam opgevouwen blijft! O p deze
wijze is de vorm van de proteïne-molecule volledig bepaald door
de volgorde van de aminozuren. Zo is het mogelijk dat een plan
dat alleen een opeenvolging van aminozuren beschrijft, toch leidt
tot een molecule van een zeer bepaalde, unieke vorm.

* Kort samengevat is een aminozuur een molecule met aan een uiteinde een aminegroep (H3N of HgN) en aan het andere uiteinde een
zuurgroep (COOH). Onder invloed van een enzyme die dienst doet als
catalysator en energieleverancier ontstaat tussen de aminegroep van
het ene aminozuur en de zuurgroep van het andere aminozuur een
sterk, covalent verbeind onder afstoting van een molecule water.
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O p deze wijze ontstaan zowel de proteïnemoleculen waaruit
het levende wezen dat wij waarnemen (het functionele apparaat)
is opgebouwd, als die proteïnemoleculen die het functioneren
van dit wezen regelen: de enzymen. Hoe werken deze enzymen
eigenlijk?
3 . De regulatoren: de enzymen
Als wij een machine bouwen, dan doet deze machine niets zolang
niet een mens hem de opdracht geeft om iets te doen: een auto
moet worden bestuurd. Een levend wezen daarentegen moet
zichzelf besturen. En aangezien zelfs het meest eenvoudige levende wezen veel gecompliceerder in elkaar zit dan bijvoorbeeld
een auto, is dat geen geringe taak. Het moet kunnen reageren op
een reusachtige reeks van onverwachte gebeurtenissen in de buitenwereld, een taak die bij een auto door de bestuurder wordt
overgenomen. De auto zelf hoeft alleen maar te reageren op een
paar - van te voren bepaalde - veranderingen: stand van de sleutel in het contactslot, de druk op het gaspedaal en de rem, het
draaien aan het stuur.
Een levend wezen moet niet alleen zichzelf besturen, het moet
zichzelf ook opbouwen. Bij deze bouw moet ervoor worden gezorgd dat alles op elkaar is afgestemd: het heeft geen zin om de
bouwmaterialen voor een huis aan te voeren zolang men nog
geen grond heeft waarop men kan bouwen. Het heeft geen zin
om bakstenen aan te voeren zonder cementspecie en men moet
niet een laag bakstenen op een muur leggen als er niet eerst specie is opgebracht. Als deze specie is opgebracht moeten de bakstenen er onmiddellijk op worden gelegd, anders 'pakt' de specie
niet meer.
Het is ondoenlijk om bij de bouw van een levend wezen een
centraal brein alles te laten voorzien en alles te laten regelen.
Men moet delegeren, men moet zogenaamde terugkoppelingsmechanismen inschakelen. Iemand moet er dus zelfstandig voor
zorgen dat bakstenen worden aangevoerd en een ander dat er
specie komt. En wel in de juiste hoeveelheid. Deze rol wordt in
de natuur verzorgd door een bepaald soort proteïne, de zogenaamde enzymen.
Voor zover men een levend wezen wil vergelijken met een machine, moet men in elk geval bedenken dat verreweg het grootste
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deel van alle gebeurtenissen bcstziat uit scheikundige reacties en
niet uit electrische of mechzmische zoals bij de meeste van onze
producten. Bijna alle scheikundige reacties die op grond van de
blauwdruk en het daaruit ontstane functionele apparaat moeten
plaatsvinden, worden op gang gebracht door enzymen. Dit is een
uitermate complex gebeuren. DNA moet worden gestimuleerd
tot het aanmaken van enzymen waar dat nodig en zinvol is, en
geremd worden wanneer dat niet nodig is. Zo worden er enzymen geproduceerd die zich langs bepaalde stukken DNA vleien
en deze beletten om enzymen te produceren. Deze remmende
enzymen kunnen worden verwijderd door bepaalde stollen of andere eiwitmoleculen die betekenen dat de situatie is veranderd,
en dat de betrokken enzymen wel moeten worden aangemaakt.
Het is mogelijk dat aan het einde van een hele rij opeenvolgende
productieprocessen van proteïne, er een proteïne ontstaat wier
taak het is om zich weer naast de DNA ketting te vleien en aldus
de aanmaak van enzymen te stoppen wanneer er voldoende van
de gewenste proteïne is geproduceerd.
Het zou veel te ver voeren om uit te leggen hoe dit hele regelgebeuren tot stsmd komt. Voor ons is van belang dat deze enzymen hun werkzaamheden ontlenen aan de vorm en de aard van
hun oppervlak, en dat dit oppervlak weer geheel wordt bepaald
door de volgorde van de aminozuren waaruit zij zijn opgebouwd,
een volgorde die in de DNA ketting ligt besloten. Een volgorde
waaruit op geen enkele wijze valt af te leiden wat de werking van
het enzym zal zijn. Een volgorde wier ontstaan wij alleen kunnen
verklaren door continu op een toevallige wijze nucleïnezuren
aaneen te rijgen in DNA totdat er een volgorde is ontstaan die
een enzym voortbrengt dat de juiste reactie ontketent.

4. Het ontstaan van een levend wezen
Het ontstaan van een levend wezen (niet van di soort, maar van
het individu, bijvoorbeeld een mus) begint bij de blauwdruk, het
bouwplan: een lange ketting van nucleotiden, het DNA. In dit
bouwplan is vastgelegd welke bouwsteen-proteïne gemaakt zal
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worden. De uiteindelijke vorm van het wezen is daardoor bepaald.
Tevens litft vast welke regulator-proteïne, met name enzymen,
gemaakt zal worden, en deze bepaalt op haar beurt wanneer en
in welk tempo het wezen zal worden opgebouwd, hoe het ontstaan van de diverse organen en dergelijke op elkaar is afgestemd
en hoe het wezen later zal reageren op de materiële omstandigheden waar het zich in zal bevinden. Er wordt daarmee tevens
bepaald hoe, wanneer en onder welke omstandigheden copieën
zullen worden gemaakt van de eigen blauwdruk teneinde nieuwe
wezens te laten ontstaan.
Om het bouwplan te kunnen uitvoeren zijn er allerlei materialen nodig en moeten de omstandigheden gunstig zijn. Een copie
wordt daarom altijd omgeven door een omhulsel dat voldoende
bouwmaterialen bevat voor zijn ontwikkeling, totdat een stadium is bereikt waarin het wezen zelf voor de aanvoer van bouwmaterialen kan zorgen, bijvoorbeeld een ei, of de helft van de
oorspronkelijke cel (bij celdeling). De aanmaak van een ei ten behoeve van de voortplanting hoort dus ook bij het bouwplan van
de mens.
In deze blauwdruk, deze DNA ketting van nucleotiden, ligt de
hele vorm, de hele samenhang, het doelmatig functioneren, de
reactie op de omstandigheden opgesloten van een levend wezen,
vanaf het ei waaruit het is ontstaan totaan het ei dat het zelf zal
produceren.
In deze ketting ligt het geheim van het leven. Als men de wetmatigheden, de regels, de systemen kent die worden gevolgd bij
de opbouw van deze ketting, dan heeft men het geheim van het
leven onthuld. Welnu, men heeft inmiddels een groot aantal van
deze kettingen kunnen ontleden, met als resultaat dat men geen
enkele wetmatigheid, regelmaat of systeem heeft kunnen ontdekken in de opeenvolging van de nucleotiden waaruit de DNA ketting is opgebouwd. Alle vormen van analyse, met name statistische analyse, waaraan men de volgorde van de aminozuren in
de ketting van een proteïne heeft onderworpen, wijzen in één
richting: het toeval.
Men kan dus op geen enkele wijze het ontstaan van de volgorde verklaren uit een vooraf bepaald bouwschema. Maar aan de
andere kant is de volgorde van de miljarden nucleotiden in de
genetische ketting van levende wezens ook helemaal niet wille129

keurig. Alleen deze éne volgorde resulteert in het betrokken wezen. Een bepaalde volgorde van nuclcotiden leidt altijd tot exact
hetzelfde wezen en één bepaald wezen kan alleen ontstaan uit
één bepaalde volgorde van nucleotiden.
Uit de volgorde van de aminozuren in een proteïne is op geen
enkele wijze te bepalen wat de functie zal zijn die deze proteïne
zal verrichten. Toch zal alleen deze volgorde een proteïne produceren met de vereiste functie. Deze schijnbare tegenstelling tussen de grote doelmatigheid van de levende wezens en de toevalligheid die spreekt uit hun blauwdruk is als volgt te verklaren: de
volgorde van de aminozuren wordt niet van tevoren bepaald om
een proteïne met een bepaalde functie te creëren. Nee, men probeert alle proteïne die men tegen komt totdat men er één vindt
die de gewenste functie verricht en legt dan de volgorde vast van
de aminozuren waaruit deze proteïne is samengesteld.
Hier zit een tegenspraak in: een proteïne wordt gevormd op
basis van een blauwdruk die exact vastlegt welke proteïne wordt
gevormd en die zichzelf telkens copieert om een nieuw wezen te
vormen. Als alles verloopt zoals wij hebben omschreven, verandert een soort wezen dat eenmaal is ontstaan nooit meer. Er is
dan geen sprake van 'proberen', van evolutie.
De oplossing is eenvoudig. Het proces verloopt niet altijd foutloos. Behalve invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld straling)
moeten wij ook bedenken dat het hele gebeuren van het vormen
van kettingen van nucleïne- en aminozuren plaatsvindt in de wereld van kleine moleculen, die slechts bestaan uit een beperkt
aantal atomen. Dit proces wordt dus beïnvloed door de wetten
die gelden op het niveau van het atoom. O p dat niveau gelden
niet de wetten zoals wij die kennen .bij gebeurtenissen uit ons eigen leven, dus bijvoorbeld wanneer wij een machine bouwen,
het land bewerken, en dergelijke. O p het gebied van de atomen
gelden de wetten van de zogenaamde quantum-mechanica. Het
bijzondere van deze wetten is dat zij nooit zeggen: 'als ik dit doe,
dan gebeurt er dat'. In de quantum-mechanica spreekt men alleen in termen van waarschijnlijkheid: 'als ik dit doe, gebeurt er
999.999.990 keer op de 1.000.000.000 dit en de andere tien keer
op de 1.000.000.000 gebeurt er iets anders'. Als ik voorspel wat
er met een atoom gebeurt, dan kan ik dat nooit met zekerheid
doen. Integendeel! Ik kan zelfs met zekerheid zeggen dat - welke
voorspelling ik ook doe - zij zo nu en dan fout zal zijn. Ik kan van
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tevoren bepalen wat de kans is dat er een fout zal optreden, maar
nooit exact wanneer die fout plaatsvindt, of welk atoom zich anders
gaat gedragen. Er blijft altijd een toevallig element over.
Nu is dat voor ons dagelijks leven meestal geen probleem. Als
wij een stuk staal hebben, dan zijn er in dit stuk staal altijd wel
enkele atomen die zich niet gedragen zoals zij zouden moeten
doen. Maar er zijn zoveel atomen in een stuk materiaal dat voor
mensen hanteerbaar is, dat de verhouding van het aantal atomen
met een afwijking tot het totaal aantal atomen in dat stuk materiaal binnen zeer nauwe grenzen blijft en dus deel uitmaakt van
de ons bekende eigenschappen van het materiaal. Met andere
woorden: in bovengenoemd voorbeeld zeil het aantal 'foute' atomen altijd liggen tussen ca. 950 en 1050 op de 100.000.000.000.
De kans dat het aantal 'foute' atomen buiten die grenzen komt is
zo klein dat wij gerust kunnen stellen dat wij met deze kans geen
rekening hoeven te houden. Dat gaat goed omdat wij grote groepen atomen gebruiken ais werkmateriaal. Ook voor een levend
wezen is een fout in de reeks aminozuren, waaruit een proteïnemolecuul is opgebouwd, van weinig belang. Er zal zich dan in
hel functioneren van dit individuele levende wezen een verandering voordoen, maar die is minimaal klein en wordt meestal door
cic regelmechanismen weer hersteld; als een proteïne-molecuul in
een huidcel uit elkaar valt, hoeft dit nog niet de ondergang van
dv7.i' (TI te betekenen. En als dat wel gebeurt, dan vormt zich
daar gewoon weer een nieuwe huidcel.
Maar als er zich een fout voordoet in de nucleïnezuurketting
in het bouwplan, dan loopt het heel anders. Dit plan zal dan blijvend de verkeerde proteïne aanmaken en herstel is niet mogelijk.
Erger, als het betrokken wezen in staat is zich te vermening\'ul(ligen, dan wordt dit 'foute' bouwplan steeds herhaald, totdat
een nieuwe 'fout' optreedt.
Zo"n spontane fout in de blauwdruk, in de nucleïnezuurketting, noemt men een mutatie. Deze fouten ontstaan onvermijdelijk, maar op ten dele toevallige wijze, omdat de moleculen van
de nucleotiden nog onderworpen zijn aan de gevolgen van toevallige afwijkingen in de atomen. Zij kunnen ook ontstaan door
invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld door straling. Er is nog een
andere bron van - eveneens toevallige - veranderingen in de afstammelingen ten opzichte van hun ouders; dat is de voortplanting door middel van geslachten. Cellen delen zich. Zolang er
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zich geen mutaties voordoen, zijn de twee nieuwe cellen zütijd exact gelijk aan dé cel die zich heeft gedeeld. Bij hogere levende wezens kennen wij de voortplanting via een combinatie van kettingen nucleinezuren van het mannelijk geslacht (sperma) met de
kettingen nucleinezuren van het vrouwelijke geslacht, de eicel.
De nazaat die dan ontstaat is een toevallige combinatie van elementen uit beide kettingen en zal dus - op een door het toeval bepaalde wijze - verschillen van zijn ouders. De verschillen zijn beperkt, omdat alleen stukken blauwdruk mogelijk zijn die al bij de
ouders bestonden. Maar deze variatie komt bovenop de variatie
die al is veroorzaakt door de mutaties waaraan het DNA in sperma en eicellen net zo onderhevig is als hij eencellige wezens die
zich vermenigvuldigen door celdeling.
Het toeval blijkt dus de bron te zijn van verandering bij de levende wezens. Hoe is dat nu te rijmen met het feit dat de hele opbouw van een levend wezen - tot in zijn details - een doel heeft?
Vrijwel elk van de duizenden verschillende cellen in een levend
wezen heeft een nauwkeurig bepaald doel. De cellen werken samen in een uitermate gecompliceerd netwerk van relaties dat
heel nauw luistert. Niets aan de meeste levende wezens lijkt toevallig, haast alles is doelgericht, heeft een taak.
Het antwoord ligt besloten in twee feiten:
—het proces van natuurlijke selectie; en
—de rijkdom van het toeval.
Van alle toevallige veranderingen worden alleen diegenen tot
voortplanting toegelaten, die ongeveer even goed of beter in staat
zijn zich voort te planten dan het wezen waaruit zij zijn ontstaan.
Met andere woorden: het allergrootste deel van de mutaties
wordt afgewezen, verdwijnt met het wezen waarin het is ontstaan. En de rijkdom van het toeval zorgt ervoor dat zoveel
variaties worden aangeboden aan de natuurlijke selectie dat, als
er een vziriatie mogelijk is die in de gegeven omstandigheden beter voldoet, deze Vciriatie vroeg of laat wordt gevonden.
De theorie van de evolutie stelt nu dat de hele ontwikkeling
van de levende wezens vanaf het eerste blauwwier tot aan de
mens toe, het gevolg is van dit proces van toevallige verandering
gecombineerd met natuurlijke selectie. Neo-darwinisten stellen
'uitsluitend', anderen zeggen 'vooreen deel'.
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5. De rol van het toevcd in de evolutie
De evolutie ontstaat dus doordat er in de reproductie van de levende wezens fouten worden gemaakt, maar deze fouten zijn relatief zeldzaam. De fouten moeten zo vaak voorkomen dat naast
de vele niet bruikbzwe mutaties ook voldoende bruikbare mutaties aan de selectie worden aangeboden. De fouten mogen niet zo
talrijk zijn dat een soort verdwijnt voordat dit geëist wordt door
de wetten der natuur, i.e., het moet niet door deze eigen mutaties verdwijnen. De oorspronkelijke soort moet steeds als toetssteen kunnen blijven dienen voor andere mutaties, totdat een
'betere' mutatie is ontstaan. De stabiliteit van de natuur om ons
heen is zodanig dat wij al gevoelsmatig accepteren dat aan de
voorwaarden van stabiliteit, dus van weinig fouten, is voldaan.
Dat er desondanks voldoende mutaties voorkomen om op basis
van toeval-plus-selectie de huidige levende natuur te kunnen
voortbrengen, is veel moeilijker door ons voorstellingsvermogen
te verwerken. Dat komt omdat deze mutaties plaatsvinden in de
wereld van het microscopisch kleine, van atomen en moleculen,
en daar is ons voorstellingsvermogen niet op ingesteld.
Wij zullen trachten om via cijfers een inzicht te geven in de orde van grootte van mutatie en stabiliteit. Een mutatie van een
gene die een merkbare invloed heeft op de functionele eigenschappen van een proteïne komt voor bij tussen de één op een
miljoen tot één op een miljard genen. De stabiliteit van de soort
schijnt dus erg groot te zijn. Schijnt, want in een glaasje water
kunnen zich enkele miljarden bacteriën ontwikkelen. Daarin zullen zich dus op elk ogenblik enkele tientallen tot enkele duizenden bacteriën bevinden die een mutatie hebben ondergaan. Gegeven de snelheid waarmee generaties bacteriën elkaar opvolgen,
is de mutatie in een bepaéüde bevolking van bacteriën geen uitzondering, maar regel. In een korte tijd van uren of dagen hebben zich miljoenen mutaties aan de selectie aangeboden. Zolang
de oorspronkelijke omstandigheden waarin deze bepaalde soort
bacteriën zich heeft ontwikkeld niet verzmderen, is de kans gering dat zich een mutatie voordoet die zoveel beter van deze om133

standigheden kan profiteren dat zij zich sterker vermenigvuldigt
dan de oorspronkelijke soort. Want vrijwel alle mogelijke afwijkingen ten opzichte van de huidige soort zijn in de ontwikkeling
van de bacterie al getest en afgewezen. Als de omstandigheden
echter veranderen, dan is er een goede kans dat er snel een mutatie wordt gevonden die een aangepaste bacterie voortbrengt, althans indien er überhaupt een mogelijkheid is om via een beperkte mutatie van de genen een bacterie te kweken die beter bestzind is tegen de nieuwe omstandigheden. O p deze wijze hebben
zich bijvoorbeeld de penicilline-resistente stammen van bacteriën ontwikkeld. Hogere wezens bereiken noch de aantallen, nog
de vermenigvuldigingssnelheid van de bacteriën. Maar het aantal genen in de totale ketting van nucleïnezuren waarin de erfelijke eigenschappen liggen opgesloten is bij hogere wezens zeer
groot. Tevens zijn de spermatozoïden en eicellen, die uiteindelijk
bij de reproductie worden betrokken, een aantal cel-generaties
verwijderd van de oorspronkelijke eicel en spermatozoïden waaruit het betrokken wezen is geboren. Bij elk van deze generaties
tussen de eicel waaruit wij zijn ontstaan en de eicel waaruit onze
kinderen voortkomen kan zich een mutatie voordoen. Hogere
wezens planten zich meestal tweeslachtig voort en dat is een
nieuwe bron van genetische veranderingen: mutaties, die elk op
zich weinig invloed hebben op het functioneren van zo'n hoger
wezen, kunnen wel van belang worden wanneer zij worden gecombineerd. Men schat dat bij de huidge wereldbevolking van
rond de drie miljard mensen, er bij elke generatie rond de honderd miljard mutaties optreden. Dit geeft u een idee van de enorme voorraad aan toevallige mutaties waarop de evolutie haar
selectie los kan laten. Als men zich nu de omvang van deze reusachtige loterij voorstelt en de snelheid waarmee wordt gespeeld,
dan is men niet meer zo verbaasd over de verscheidenheid aan levende wezens die de natuur ons toont, maar veel meer over de
stabiliteit ervan. De tongschelp is al 450 miljoen jaar oud, onze
oester 150 miljoen jaar.
En de cel, waaruit alle hogere wezens zijn opgebouwd, bestaat
met haar onveranderlijke chemische organisatie al 2 ä 3 miljard
jaren. Deze stabiliteit is alleen te verklaren door de enorme samenhang van het functionele systeem en de doelmatigheid ervan. Door de snelle en ongebreidelde aanbieding van alternatieven door het toeval, is bij deze wezens al lang geleden een niveau
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van innerlijke samenhang en doelmatigheid, van aangepast zijn
aan de huidige omstandigheden, bereikt dat onder de bestaande
omstandigheden niet merkbaar te verbeteren is.
Toevallige storingen in de gang van zaken zijn een algemene
regel in het heelal. O p het niveau van het uiterst microscopisch
kleine, zoals de atoomdeeltjes in de quantum-mechanica, kennen
wij zelfs alleen maar waarschijnlijkheden, geen exacte wetten.
Als wij zeggen dat iets toevallig is, dan verbinden wij daaraan
een gevoel van schraalheid, steriliteit. Ten onrechte. Hoe groot
de fantasie van iemand ook zou zijn, het toeval is altijd een rijkere bron van mogelijkheden: de rijkdom van het toeval is onbegrensd. Alleen het toeval kan elke willekeurige combinatie beproeven. De menselijke fantasie is beperkt tot de denkbare combinaties, en is dus beperkt tot de capaciteit van ons brein. Alleen
het toeval kent ook de ondenkbare - maar desalniettemin mogelijke - combinaties.

6. De natuurlijke selectie
Veranderingen zijn regel in de natuur. Zij zijn geen bijzonder
kenmerk van de levende wezens.
De eigenschap die de levende materie scheidt van de dode, is
dat het leven deze verandering vasthoudt, beproeft en - wanneer
zij daartoe geschikt is - reproduceert. Door deze eigenschap kan
de (toevallige) verandering aangeboden worden aan de toets van
de natuurlijke selectie. De meeste veranderingen betekenen een
degradatie van de betrokken soort, een vermindering van die
speciale eigenschappen waarop de soort steunt voor zijn bestazm
(geheel in overeenstemming met de tweede wet der thermodynamica!). Deze 'fout' in de reproductie verdwijnt dan weer. M a a r
zo nu en dan blijkt dat een verandering een verbetering betekent
voor de capaciteit van de soort om voort te bestaan. Door getrouwe reproductie van deze verbeterde blauwdruk zal deze
'fout' zich dan handhaven, meestal door een nieuw gebied te
ontsluiten voor de nieuwe soort en soms door de oorsponkelijke
soort te verdringen.
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Wij hebben een vrij redelijk inzicht in de werking van deze selectie. Zij werkt in twee fasen. De eerste fase van de selectie richt
zich op de vraag of de mutatie de innerlijke samenhang, het in
harmonie functioneren van de diverse organen van het wezen
verzwakt of niet. Als door een mutatie het hart niet voldoende
bloed door het lichaam kan pompen, als de benen te zwak zijn
om het lichaam te dragen, etcetera, zal het aldus ontstane wezen
niet in staat zijn om alle energie en chemische bouwstoffen te
vergaren die het nodig heeft voor de voortplanting, gestdd dat
het lang genoeg in leven zou blijven om geslachtsrijp te worden,
respectievelijk tot celdeling te komen. Mutaties die de innerlijke
orde van het wezen verzwakken, komen dus geheel niet aan reproductie toe en verdwijnen. Alleen de zeldzame, maar statistisch wel te verwachten mutaties die de innerlijke samenhang van
het wezen onaangetast laten of vergroten worden tot de voortplanting, tot de reproductie, toegelaten.
De tweede fase van de selectie richt zich op deze zeer schaarse
'fouten' die achteraf geen fouten blijken te zijn. Het is deze tweede fase die wij meestal bedoelen als wij denken aan de evolutie en
de natuurlijke selectie. Het wonderbaarlijke van de evolutie, de
schijn van vooraf bepaald te zijn, van doelbewustheid van de
ontwikkeling van het leven op aarde, ontstaat doordat wij de hele
massa van ondoelmatige veranderingen die in de eerste fase van
de selectie al worden uitgerangeerd helemeial niet te zien krijgen.
Dit wonderbaarlijke, deze doelmatigheid van de evolutie zit hem
niet in een vooraf opgemaakt plan, maar in het proces dat de onuitputtelijke rijkdom aan mogelijkheden van het toeval combineert met het vasthouden van deze toevalligheden en het toetsen
daarvan aan wat er al is. Het is deze tweede fase die de doelmatigheid van de mutatie confronteert met de omgeving waarin het
wezen leeft. Deze mutaties zijn een belangrijk onderdeel van het
aanpassen van het leven aan veranderde omstandigheden, voor
het merendeel der levende wezens zelfs het belangrijkste middel
tot aanpassing en evolutie. Pas bij de mens - en misschien enkele
der allerhoogste dieren - is de aanpassing via verandering in nietaangeboren gedragspatronen het voornaamste middel geworden
om op een verandering in de omgeving te reageren.
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7. De richting van de evolutie
De omstandigheden waarin de levende wezens verkeren zijn
steeds aan het veranderen. Er zijn regelmatige veranderingen,
zoals de pendelbeweginen van de aardas die ons zo om de veertigduizend jaar verblijden met een ijstijd. Jaargetijden spelen een
grote rol, en dan is er nog de afwisseling van dag en nacht. Daarnaast zijn er onregelmatige toevallige veranderingen, veroorzaakt door zonnevlekken, vulkaanuitbarstingen, storingen in
magnetische velden door zeer verre maar ook zeer krachtige gebeurtenissen in het heelal en veranderlijk weer veroorzaakt door
de grilligheid waarmee depressies ontstaan in de gematigde weerzones. Over een heel lange tijd gezien gebeuren er dingen als het
plooien van de azirdkost, waardoor oceaanbodems worden opgetild tot bergtoppen en het land verzinkt onder de zee.
Het voortbestaan van de eerste levende wezens werd bepaald
door de capaciteit om zich aan te passen aan deze veranderingen.
Naarmate de levende wereld meer beslag ging leggen op de
ruimte van ons aardoppervlak, werd het bestaan van de ene soort
een omstandigheid waar de andere soort rekening mee moest
houden. Behalve veranderingen in de inerte wereld moesten levende wezens zich ook gaan aanpassen aan veranderingen in
andere levende wezens. De eerste druk van de natuurlijke selectie is in de richting van veranderingen in een soort die deze soort
beter geschikt maken tot voortplanting onder de bestaande omstandigheden. Matir direct daarop volgt een premie op mutaties
die een soort beter geschikt maken om zich aan te passen aan veranderingen in de omstandigheden. Eén van de manieren om
minder afhankelijk te worden van de omstandigheden is de capaciteit om omstandigheden naar zijn eigen hand te zetten. Een
middel daartoe is bijvoorbeeld de beweging waardoor een wezen
voedsel kan opzoeken en zich kan onttrekken azm bepaalde veranderingen in temperatuur door zich van de zon naar de schaduw te begeven.
Het leven evolueert naar aanpassingsmechzmismen die zo min
mogelijk energie verbruiken. In de loop van de tijd hebben zich
op deze wijze een paar hoofdvormen van aanpassingsmethoden
ontwikkeld. Wij kunnen deze wijze van aanpassing ook zien als
137

op deze wijze een paar hoofdvormen van aanpassingsmethoden
ontwikkeld. Wij kunnen deze wijze van aanpassing ook zien als
de wijze waarop een wezen reageert op zijn omgeving en met name op veranderingen in zijn omgeving:
—Genetische aanpassing: mutaties totdat een beter geschikt wezen is ontstaan.
—Samenwerkingsverbanden tussen diverse gespecizüiseerde
deelwezentjes, de cellen, met bijbehorende toename van de
omvang van het geheel;
—Gedragsaanpassing: het ontwikkelen van gedragsinstincten;
—Culturele aanpassing: het ontwikkelen van gedragspatronen
die niet meer via geërfde instincten worden overgedragen,
maar via aanleren.
Elk van deze vormen van aanpassing valt samen met een bepaalde opvallende verandering bij grote groepen levende wezens.
Kenmerkend is tevens dat elk individu in zijn ontstaan de stadia
doormaakt die zijn voorouders m hun evolutie hebben doorgemaakt, en dat elke nieuwere vorm van aanpassing ook de voorgaande vormen bevat.
De kenmerken van de vormen van aanpassing zijn:
1. Alleen genetische aanpassing. Zeer grote aantallen microscopisch kleine wezens van betrekkelijk eenvoudige structuur en
korte levensduur die zich uitsluitend voortplanten via celdeling (eenvoudige bacteriën en algen).
2. Samenwerkingsverbanden. Grote groepen van moleculen en
cellen van diverse vormen en samenstelling. Deze samenwerkingsverbanden kunnen grote maten aannemen en lang leven. Voorbeelden zijn platen en eenvoudige dieren als de hydra. Voortplanting geschiedt via deling, sporen en als combinatie van voortplantingscellen (sexuele voortplanting).
3. Gedragsaanpassing. Grote samenwerkingsverbanden (van
cellen, organen, e.d.) met als speciaal kenmerk een centraal
zenuwstelsel. Voorbeeld: de meeste diersoorten.
4. Culturele aanpassing. Grote samenwerkingsverbanden met
een centraal zenuwstelsel met een sterke ontwikkeling van de
voorhersenen. Komt voor bij hogere diersoorten zoals chimpansees, maar hoofdzakelijk bij de mens.
Wezens die alleen de genetische aanpassing kennen reageren als
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individu vrijwel geheel passief op hun omgeving. Als deze omgeving verandert, dan vinden zij alleen een antwoord in het steeds
maar uittesten van andere - toevallige - variaties van de soort.
Vereist is dat er een voldoende groot aantal mutaties plaatsvindt
binnen een korte tijd om een antwoord op de verandering van de
omstandigheden te vinden voordat de soort is uitgestorven. Gegeven dat een bepaalde mutatie slechts plaatsvindt één keer op de
10 of 100 miljoen individuen, eist deze aanpassing continu de
aanwezigheid van reusachtige aantallen die zich snel vermenigvuldigen. Bacteriën en algen voldoen aan deze eis. Er leven miljoenen bacteriën in een waterdruppel en de tijd tussen geboorte
en voortplanting is te meten in minuten. Waarschijnlijk was alleen deze vorm van azmpassing van de levende wezens bekend in
de eerste miljard jaren dat wij leven op aarde kunnen aantonen,
3 ä 4 miljard jaren geleden.
Deze genetische reactie eist wel een hoop energie: ontelbare
miljarden individuen moeten ontstaan en weer doodgaan voordat een antwoord is gevonden op deze veranderde omstandigheden. Daar zit een forse verspilling in: de genetische loterij eist
niet alleen miljarden en miljarden kettingen nucleïnezuren,
maar ook de veel grotere hoeveelheden proteïne die nodig zijn
om al deze kettingen nucleïnezuren te produceren, terwijl alleen
het voortplantingsapparaat (de nucleïnezuren) vereist is voor het
vinden van een antwoord.
Samenwerkingsverbanden
tussen gespecialiseerde cellen
brengen verbetering in deze situatie. De eerste - meest fundamentele - specialisatie is die in functionele en genetische cellen.
Deze specialisatie maakt het tevens mogelijk dat men de genetische informatie van twee wezens gaat combineren: sexuele
voortplanting. Grotere samenwerkingsverbanden kunnen meer
directe invloed uitoefenen op de omstandigheden: zij kunnen
zich beter bewegen, of bijvoorbeeld water laten stromen door
hun voedselopname-orgaan, et cetera. Zij kunnen zich dus ook
als individu enigszins aanpassen aan de omstandigheden.
Deze samenwerkingsverbanden kunnen alleen bestaan bij de
gratie van een organisatievorm die een grote rol speelt in de natuur: het hiërarchische beginsel (de holons en de holiarchie van
Arthur Koestier). Dit beginsel kan van grote waarde zijn voor de
verdere ontwikkeling van het sociaal evolutionisme. Ter wille
van de overzichtelijkheid zullen wij hierop niet verder ingaan in
dit boek.
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Uiteraard kunnen er minder van deze grotere wezens leven
per liter water dan de bacteriën en algen waarmee zij zich voeden. Ook duurt het voortplantingsrijp worden van deze grotere
wezens veel langer. De efficiëntere reactie van het individu op
zijn omgeving zou dan gepaard gaan met een verlies aan genetische aanpassingsmogelijkheden. In feite gebeurt het tegendeel:
door specialisatie van geslachtscellen produceert dit grotere wezen voor de voortplanting niet meer één extra copie van zichzelf,
maar een groot aantal, via sporen of sperma en eicellen. Hoewel
de voortplanting van een individu dus veel minder vaak plaatsvindt, wordt per voortplantingscydus niet één extra individu geproduceerd, maar direct een groot aantal. Toch neemt - naarmate de soort groter en complexer wordt - het aantal mutaties af dat
nodig is om altijd tijdig een aanpassing te vinden aan gewijzigde
omstandigheden.
Hierin brengt de sexuele voortplanting uitkomst. De combinatie van twee genetische kettingen afkomstig van verschillende individuen resulteert in een individu dat van beide ouders verschilt, en wel op een wijze die voor een belangrijk deel is veroorzaakt door het toevzü. O p deze wijze brengt elke combinatie van
een spermatozoïde met een eicel een hele reeks verschillen voort!
Het aantal alternatieven dat aan de natuurlijke selectie wordt
aangeboden is nu zelfs relatief toegenomen.
Dat is een voorwaarde om te komen tot de volgende stap in de
evolutie, de gedragsaanpassing, die veel complexere wezens eist.
Deze moeten een veel en veel langere genetische ketting hebben
teneinde alle benodigde informatie op te slaan. Een mutatie die
een 'beter' wezen oplevert wordt daardoor relatief zeldzamer. In
deze fase, die van de instinctieve gedragsaanpassing, hebben de
betrokken wezens een systeem ontwikkeld dat speciaal gericht is
op het registreren, aflezen en voelen van alles wat er in hun omgeving gebeurt. Dit systeem brengt ook de daarmee verbonden
reacties op gang. Dit eist een gecompliceerd samenspel van de
zintuigen, het een trede zenuwstelsel en de reacties van spieren en
organen, maar stelt het individu in staat om veel beter te reageren op zijn omgeving. Alle mogelijkheden om via gedrag op de
omgeving te reageren zijn in dit stadium aangeboren, of ze ontwikkelen zich tijdens het leven van het individu als instinctieve
verwerking van zijn ervaring. Hij 'leert' dus wel, maar alleen
van zijn eigen ervaring. Hij kan dit aangeleerde niet doorgeven.
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De culturele aanpassing is het gedrag dat niet meer alleen
steunt op de combinatie van aangeboren eigenschappen van het
individu en zijn eigen ervaring. Bij de culturele aanpassing worden bepaalde vormen van het gedrag van een individu doorgegeven aan zijn nakomelingen. Bij de diersoorten gebeurt dit in
hoofdzaak door het geven van het voorbeeld: een jong leert door
het naäpen van de ouder.
Dit is een enorme sprong in de evolutie. Tot nu toe was verwerken van de eigen ervaring van een individu ten behoeve van
de soort beperkt. Volgens de Darwinisten zelfs maar tot één mogelijkheid: de eigen genen voortplanten of niet. Een bepaald afwijkend maar gunstiger gedrag dat een dier vertoont in een bepaalde omstandigheid kan het alleen aan de soort 'meedelen' als
dit gedrag het gevolg is van een afwijking in zijn genen ten opzichte van zijn soortgenoten. Afwijkend en bijzonder effectief gedrag dat zijn oorzaak vindt in een ervaring van het individu,
zonder dat dit gedrag of deze ervaring door de erfelijke aanleg is
ontstaan, kan niet of zelden worden doorgegeven. Alleen de culturele aanpassing heft de beperkingen op, die genetische aanpassing stelt aan het doorgeven van de eigen ervaring. De hoogst
ontwikkelde diersoorten kennen deze culturele aanpassing al: de
jongen leren bepaalde vormen van gedrag van hun ouders. De
voorsprong die deze soort door de culturele aanpassing verkrijgt
is echter gering om drie redenen:
—communicatie tussen dieren is alleen mogelijk door direct persoonlijk contact;
—door gebrek aan een symbolische taal is het aantal gedragingen
dat men kan communiceren zeer beperkt:
—ook de structuur van de hoogst ontwikkelde dieren, met name
de gecombineerde ontwikkeling van hersenen, ogen en handen
blijft nog achter bij die van de mens en maakt ze minder geschikt dan de mens voor het vervaardigen van werktuigen en
het ontwikkelen van doelgericht gedrag. Daardoor is het aantal nuttige gedragsalternatieven dat een dier kan ontwikkelen
veel minder groot dan bij de mens en dus ook de noodzaak
voor communicatie geringer.
De volle waarde van de culturele aanpassing ontplooit zich pas
wanneer de faculteit voor het maken van instrumenten wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een symbolische taal.
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Monod meent dat van deze twee in hoofdzaak de symbolische
taal van doorslaggevende betekenis is geweest bij de evolutie van
de mens. De symbolische taal verhoogt de effectiviteit van de
groep als geheel enorm, ook al zou deze nog niet over instrumenten beschikken, terwijl de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel dat nodig is voor een symbolische taal het individu
eveneens geschikt maakt voor het ontwerpen van instrumenten
en het communiceren van dit ontwerp. Beiden vereisen een sterk
ontwikkeld voorstellingsvermogen. Het bijzondere van dit voorstellingsvermogen is, dat het vooruitgrijpt op wat gaat ge'jeuren.
Wanneer men een instrument maakt heeft men voordat men begint al in zijn hoofd hoe dat instrument eruit moet zien als het
klaar is. Hierin ligt het onderscheid tussen dit 'technisch denken'
en andere reacties van levende wezens, die alleen een antwoord
zijn op gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden.
Met de mens en zijn culturele aanpassing verscheen op de wereld een nieuwe stap, een nieuw niveau van evolutie. Het functionele apparaat van de mens heeft zich een nieuwe methode van
aanpassing toegeëigend: de symbolische taal. Een nieuw domein
kan worden ontsloten: dat van cultuur, ideeën en kennis. Een
unieke gebeurtenis, maar niet in tegenspraak met de evolutie.
Veeleer is ergens in het verre verleden een groep dieren een
nieuwe weg opgegaan. De communicatie door symbolen opende
voor hen een geheel nieuw niveau van samenwerking (en dus
van functionele effectiviteit) van de groep. Deze rijkdom aan
nieuwe mogelijkheden is waarschijnlijk de aanleiding geweest
voor één van de initiële 'keuzes' die de toekomst van een soort
bepalen, net zoals de 'keuze' van een vis om zoveel mogelijk aan
de rand van de zee te leven bepalend is geweest voor het ontstaan
van onze huidige op het land levende gewervelde dieren.
Sprongen in de lijn van de evolutie ontstaan meestal door aanpassing aan een verandering in de omstandigheden.
Eén theorie stelt dat het ontwikkelen van de hersenfunctie bij
onze voorouders is ontstaan als reactie op een verandering in klimaat, waardoor de tropische bossen waarin zij zich ontwikkeld
hadden sterk werden teruggedrongen. De tot dan toe in hoofdzaak in de bomen levende voorouders van de mens werden nu
gedwongen om op de grond te leven. De genetische aanpassing
van hun gecompliceerde vorm aan een emdere levenswijze zou
veel te lang duren. Dus ontstond er een sterke premie op de aan142

passing van het gedrag, en wel van culturele en genetische aanpassing van dit gedrag. Omdat deze mensachtigen toch al als
groep leefden, lag een verbetering van de samenwerking voor de
hand: door gecombineerde acties zouden zij hun individuele tekortkomingen op fysiek gebied - bijvoorbeeld relatief langzame
voortbeweging op de grond - kunnen compenseren. Een primitieve vorm van communicatie was er al, namelijk via symbolen
zoals krijsen, tanden knarsen, en dergelijke. De behoefte aan een
effectieve samenwerking zal ervoor hebben gezorgd dat telkens
wanneer door toevzü een nieuw symbool was ontstaan dat nuttig
bleek, dit werd vastgehouden. Aanvankelijk zal dat een langzaam proces geweest zijn. Maar eenmaal op deze weg, bevorderde de selectie het ontwikkelen van de functie van de taal en dus.
van het orgaan dat daarvoor nodig is, het centrale zenuwstelsel,
de hersenen. Deze ontwikkeling kon op gang komen omdat de
hersenen van de groep dieren waar de mens uit voortkomt, de
mensachtigen, wel degelijk voldoende zijn om een primitieve taal
te kunnen gebruiken. Dit is tegenwoordig overtuigend aangetoond door experimenten met chimpansees. De omvang van de
hersenen blijkt niet evenredig met de feitelijke getoonde intellectuele prestatie. Alleen het haalbare maximum wordt daardor gesteld. Hoewel de ontwikkeling van de denkende mens (homo sapiens) dus wel kon beginnen bij wezens met hersenen in omvang
gelijk aan die van de aap, kon het huidige niveau van de mensheid alleen bereikt worden door de ontwikkeling van zijn schedel
plus inhoud. Het schijnt vast te staan dat de Chinese oermens
(Siniantrophe) prestaties verrichtte op het gebied van het gebruik
van primitieve instrumenten die ongekend waren bij gorilla's en
dergelijke, ofschoon het gewicht van zijn hersenen niet groter
was. Ook was deze oermens in staat om met succes op gevaarlijke
dieren zoals de neushoorn te jagen, hetgeen een niveau van samenwerking van een groep jagers vereist, dat waarschijnlijk zilleen via een vorm van taal te bereiken was.
Bovengenoemde experimenten met chimpansees doen vermoeden dat een relatief kleine en eenvoudige verandering in de
werking van het centrzile zenuwstelsel voldoende is om het gebruik van symbolen toe te laten als communicatiemiddel van
persoonlijke gevoelens, wensen, en dergelijke. Het is evident dat
wanneer deze stap eenmaal genomen is, zelfs de meest primitieve
taal de waarde van de intelligentie voor het overleven enorm om143

hoog doet schieten en dus een enorme druk op de natuurlijke
selectie uitoefent ten gunste van de hersenen. Zodra er een systeem van symbolische communicatie was ontstaan, kregen groepen individuen die door grotere intelligentie beter uitgerust waren voor het gebruik van een taal een veel grotere voorsprong
door deze toename van de intelligentie dan groepen waar deze
intelligentie alleen door het individu kon worden gebruikt voor
het regelen van zijn eigen gedrag.
Er is een nauw verband tussen de ontwikkeling van de tzial en
ontwikkeling van de capaciteit om kennis te vergaren en te gebruiken. Zonder taal is de ontwikkeling van onze kennis, onze
cultuur, en dergelijke, ondenkbaar. Volgens Monod heeft de taed
bij haar verschijning in de soort mens niet alleen de ontwikkeling
van de cultuur mogelijk gemaakt. Zij heeft ook een doorslaggevende invloed gehad op de lichamelijke ontwikkeling van de
mens, met name van zijn centrale zenuwstelsel, de hersenen. Er
ontwikkelen zich in de hersenen van de mens bepazüde schakelingen en verbanden die het een kind in zijn tweede, derde en vierde levensjaar mogelijk maken om een taal te leren, inclusief een
structuur, een grammatica, die het pas tien jaar later - en dan
nog met moeite - leert te doorzien. De eigenschap om een taal te
kunnen leren is dus een onderdeel van de 'epigenese', de physieke ontwikkeling van de mens, in dit geval van bepaalde schakelpatronen in de hersenen. Deze ontwikkeling vindt zoals gezegd
pas plaats na de geboorte: de hersenen ontwikkelen zich nog tot in
de puberteit. Chomsky stelt dat in de enorme verscheidenheid
vém alle talen een gemeenschappelijke structuur schuilgaat, die
men volgens hem als aangeboren moet zien bij alle mensen, net
zoals twee ogen en vijf vingers per hand.
Als dit juist is, dan maakt de eigenschap om een taal te leren
dus deel uit van de genetische code van de mens. Een wonder?
Jawel, omdat deze genetische code - zoals wij hebben gezien uiteindelijk een product van het toeval is. Maar op de dag dat de
Siniantrophe, of één van zijn kameraden, voor de eerste keer een
voor anderen duidelijk te begrijpen symbool heeft gebruikt niet
om een bepaald ding, maar om een hele soort, een categorie van
deze dingen aan te duiden, heeft hij de kans enorm vergroot dat
er op deze wereld ooit eens een brein zou ontstzian dat de theorie
van de evolutie zou kunnen opbouwen.
De richting van de evolutie is nu ook duidelijk geworden. Zij
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gaat uit van soorten die zich alleen kunnen aanpassen via genetische verandering, naar soorten waar de individuen zelf een
groot aanpassingsvermogen hebben. Zij gaat van passieve aanpassing aan de omgeving via verandering in de opbouw van het
individu naar actieve aanpassing waarin het individu zijn omgeving verandert door zijn gedrag. Zij gaat dus naar steeds complexere structuren die steeds grotere invloed krijgen op hun omgeving. De hoofdrol bij de processen die een soort doen overleven wordt steeds meer verlegd van de eigenschappen van de
soort, naar de eigenschappen van het individu. Terwijl bij de
oerbacteriën het gedrag van een individu geen enkele rol speelde,
is het voortbestaan van de mensheid voor een belangrijk deel afhankelijk geworden van het gedrag van individuen.
In dit proces vindt men echter nauwelijks veranderingen in de
scheikundige en natuurkundige processen die levende wezens gebruiken. Dezelfde reacties en materialen verzorgen de opbouw
van de genetische ketting, proteïne en enzymen, zowel in de oerbacterie als in de mens. De evolutie zit hoofdzakelijk in de wijze
waarop informatie, vergaard door individuen gedurende hun leven, wordt verwerkt, en de hoeveelheid informatie die kan worden verwerkt. De genetische ketting wordt steeds langer. Totaan
de mens toe werd informatie uitsluitend verwerkt en vastgehouden in deze genetische ketting, behalve enkele gevallen van culturele aanpassing bij de hogere dieren. Met de symbolische taal
en met name door betere registratie-methoden en verwerkingsmethoden voor deze symbolen, heeft de mens een geheel nieuwe
dimensie gegeven aan de hoeveelheid informatie uit ervaringen
van individuen die kan worden verwerkt en bewaard.

8. Het verschijnsel mens
Toen voor de eerste keer jagers in de oertijd symbolen bedachten
om een plan voor de jacht te maken waarin een ieder een bepaalde taak had, symbolen die ook geschikt waren om dit plan aan
te passen aan alle wijzigingen van de omstandigheden, had de
mens een enorme voorsprong genomen op zijn voorouders. Toch
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betekende dit geen breuk in de lijn van de evolutie, zoals eerder
geschetst. De evolutie werkte nog altijd volgens het oude beginsel: toevallige mutaties en selectie van die mutaties die 'beter'
waren; in dit geval van mensen die meer dan anderen geschikt
waren voor het verwerken van symbolen. De ontwikkeling richtte zich dus in hoofdzaak op het centrale zenuwstelsel, met name
dehersenschors.
De echte breuk met de dierlijke evolutie was het gevolg van
een ander aspect van deze communicatie met symbolen. een aspect dat misschien in het begin slechts een toevallig bijproduct
was. Door de taal werd het mogelijk om de eigen ervaring als het
ware te condenseren en in te blikken, en aan de medemens door
te geven. Hierdoor werd de belangrijkste beperking van de evolutie opgeheven, namelijk de beperking dat de ervaringen die
een individu gedurende zijn leven opdeed, voor het overgrote
deel met zijn dood weer verdwenen. De 'ervaring' van een individueel dier werkte op de evolutie in hoofdzaak via een enkel,
zeer primitief, kanaal: bleek het individu bestand tegen zijn ervaringen om zich te vermenigvuldigen of niet? De hoofdbron van
vooruitgang was de genetische loterij.
Door behalve zijn genen ook zijn ervaring door te geven, werd
de bron waaruit de vooruitgang kon putten opeens verveelvoudigd. De mens kon aan de vooruitgang van zijn soort ook gedurende zijn leven werken, niet alleen door te 'overleven' en zich te
vermenigvuldigen, maar nog meer door wat hij gedurende zijn
leven deed om een ander erfgoed dan zijn genen na te laten. Dat
zijn in eerste instantie wat materiële zaken zoals instrumenten,
ontgonnen velden, bouwwerken, en dergelijke. Maar dat is maar
franje. Het belangrijkste erfgoed dat een mens achterlaat is bewerkte en ingeblikte ervaring, namelijk kennis. Hij heeft langzamerhand een zee van kennis opgebouwd die in beginsel voor een
ieder op deze aarde toegankelijk is, een ware geestelijke wereld,
een kennissfeer, die net zoals de atmosfeer de hele aarde omspant.
De titel van dit hoofdstuk is niet willekeurig gekozen: het is de
Nederlandse titel van het bekende boek van Theilhard du Chardin, waarin voor het eerst werd gewezen op deze geestelijke
wereld. Theilhard zelf werd door twee omstandigheden beperkt
in de uitwerking van zijn constateringen. Ten eerste moesten de
ontdekkingen van de biologische scheikunde, zoals in het vorige
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hoofdstuk omschreven, nog worden gedazm. Ten tweede was
Theilhard weüswaar een bioloog en anthropoloog, maar hij was
ook een jezuïetenpater in hart en nieren. Daardoor werd hij beperkt in de interpretatie van zijn ontdekkingen. Toch heb ik een
zwak voor deze jezuïetenpater: hij heeft mij attent gemaakt op de
mogelijkheden van de biologie en de anthropologie voor een
vruchtbare aanpak van onze maatschappelijke problemen. Door
hem heb ik begrepen wat de beperkingen zijn van de abstracte
bouwsels waarop de thans gangbare maatschappij-visies zijn gefundeerd.
Het zal de lezer opvallen dat ik maar steeds spreek over taal,
cultuur, kennis, kortom over informatie, terwijl toch het meest
opvallende aan de mens is wat hij masikt: gereedschap, huizen,
kanalen, auto's, etcetera. Onze producten mogen dan wel het
meest in het oog springen, een feit is dat alles wat wij maken ontstaat doordat wij materialen die al bestaan bewerken via natuurwetten die eveneens al bestaan. Ook de processen die wij ontwikkelen om deze materialen te verwerken ontstaan uit combinaties
van materialen en natuurwetten. Essentieel is de keuze uit de natuurwetten en materialen; in wezen is elk menselijk product een
combinatie van materialen en wetten die er al waren, met een informatie die er nog niet was. Deze informatie is de voorstelling
van het product dat iemand wil gaan maken. Deze voorstelling
wordt dan - nog steeds in het brein van de maker - uiteengerafeld
in voorstellingen van de materialen die ervoor nodig zijn en
voorstellingen van de wijze waarop hij deze materialen zal gaan
samenvoegen en bewerken, daarbij gebruik makend van de ons
bekende natuurwetten. De voorstelling - i.e., informatie - over
wat wij zullen gaan maken gaat vooraf aan de uiteindelijke creatie van het product. Ditzelfde voorstellingsvermogen is een
voorwaarde voor het gebruik van een symbolische taal. Juist omdat de taeil niet de zaak zelf, maar een abstractie daarvan oproept. Ik heb mijn hond geleerd te gaan zitten als ik een keer
fluit, en te komen wanneer ik twee keer fluit. Deze fluittonen zijn
echter geen symbolen voor mijn hond, maar prikkels om een bepaalde handeling uit te voeren. Wanneer hij de fluittoon hoort,
dan gaat hij zitten - of niet - maar in elk geval komt daar geen
voorsteUing van 'het gaan zitten' aan te pas.
Het gebruik van symbolische taal eist daarentegen per
definitie altijd een vertaling van het symbool in een voorstelling
147

van hetgeen het symbool wilde aanduiden, en pas daarna volgt
begrip voor de boodschap die via dit symbool wordt overgebracht. Die boodschap kan dan resulteren in een handeling.
De handelingen die kenmerkend zijn voor de mens verschillen
van de normale handelingen van een dier, doordat menselijke
handelingen worden voorafgegaan door een voorstelling van deze
handeling en haar gevolgen. De producten van de mens verschillen van de creaties van de natuur doordat menselijke producten
worden gemaakt op basis van informatie die van tevore" is ontstaem. De natuur creëert doordat zij via toeval - zonder vooropgezet model - veranderingen aanbrengt aan bestaande wezens.
Men wil wel eens vergeten dat voor beide voortbrengselen wel
hetzelfde beginsel van beoordeling geldt, namelijk: werkt het in
de praktijk of niet?
Nog een ander aspect van de evolutie van de mens is van belang. Roofdieren hebben een aangeboren instinct en een aanted
rituelen die voorkomen dat onder normale omstandigheden een
roofdier een ander roofdier doodt. Dit instinct ontbreekt vaak bij
dieren die van nature niet zijn uitgerust met wapens waarmee zij
soortgenoten kunnen doden. De voorouders van de mensen waren toonbeelden van onschuld: geen klauwen, geen spitse snavel,
geen gevaarlijk gebit. Een sterke instinctieve remming tegen het
doden van soortgenoten was niet nodig, en heeft zich bij de mens
dan ook niet ontwikkeld.
De wapens waarmee de ene mens de ander te lijf gaat, heeft hij
zelf ontwikkeld, buiten de lijn van de biologische evolutie om. Zij
zijn ontwikkeld middels zijn kennis, zijn denken, en hij zal dan
ook bij zijn kennis en denken terecht moeten teneinde zijn vindingen te gebruiken voor het welzijn van zijn soort. Dat is ons
aardig gelukt... binnen de directe groep waartoe een mens voelt
dat hij behoort. Het behoort tot de grote uitzonderingen dat een
Nederlander een ander vermoordt, en zo'n moord wordt door de
groep gestraft: culturele aanpassing. Waeir de culturele regeling
van intermenselijke verhoudingen ontbreekt, zien wij de gevolgen van dit gebrek in zijn volle glorie: kruistochten, oorlogen en
vernietigingskampen.
Een kenmerk van de mens is dat wij in ons bestaan actief kunnen bijdragen tot de overlevingskracht van de mensheid. Wat
een enkel individu kan bijdragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van zijn soort valt echter in het niet verge148

leken bij de mogelijkheden die worden ontsloten wanneer men
deze bijdragen van individuen kan combineren en doorgeven
aan de volgende generatie, die deze op haar beurt - aangevuld
met haar eigen bijdrage - achterlaat aan haar kinderen.
O m het te kunnen moet de mens het ook willen! Het lijkt daarom waarschijnlijk, en geheel in de lijn waarin de evolutie werkt,
dat naast de capaciteit om te werken met symbolen, de selectie
eveneens het ontstaan van mensen bevoordeeld heeft die deze capaciteit in dienst willen stellen van het voortbestaan van de
groep. De behoefte om in groepsverband te leven en te werken
wordt alom erkend als een fundamentele - eigenschap van de
mens. Gezien de hele aard van de evolutie lijkt het eveneens
waarschijnlijk dat deze behoefte van 'deel-uit-te-maken-van-de-.
groep' in dienst staat van het voortbestaan van de soort, en dat
het meebouwen aan het gezamenlijke erfgoed van de kennis één
van de belangrijkste en daarom de meest gestimuleerde activiteiten is van deze groepsmens.
De mensheid is aangewezen op kennis voor zijn voortbestaan.
De kennis die een individu geheel op zijn eigen kracht kan verwerven valt - zoals gezegd - in het niet vergeleken bij de totale
groepskennis. Voor de mens is zijn deelname aan de groep dus
even belangrijk voor zijn voortbestaan als zijn individuele capaciteit om te leven en zich te vermenigvuldigen. De termen egoïstisch en altruïstisch hebben daarom weinig betekenis: de mens is
doorlopend op zoek naar een evenwicht tussen het gedrag dat nodig is om als individu te blijven voortbestaan, en het gedrag dat
de groep doet voortbestaan. Beide zijn noodzakelijk: een mens
kan immers alleen een optimale bijdrage leveren voor de groep
zolémg hij als individu goed functioneert.
De stelling dat egoïsme meestal de overhand heeft, wordt niet
door de feiten ondersteund. Integendeel: wanneer er een duidelijk conflict is tussen het voortbestaan vzm een individu en de
groep, heeft het voortbestaan van de groep altijd voorrang. Wanneer iemand zijn gezin of dorp van een dreigende ondergang kan
redden door zichzelf op te offeren, zal hij dat vrijwel altijd doen,
en uit eigen beweging! Wanneer het individu in concurrentie is
met andere individuen, overheerst daarentegen het egoïstische
gedrag. En terecht! De grens aan het egoïstische gedrag wordt
daar gesteld waar dit gedrag afbreuk doet aan de vooruitgang en
het voortbestaan van de groep.
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Het is een merkwaardige soort blindheid voor de feiten waardoor het menselijk egoïsme maar steeds weer gezien wordt als
bron van al het kwaad.
Ik had Koestier niet nodig om te ontdekken dat de moorden
- gepleegd door individuen voor hun persoonlijke doeleinden geheel in het niet vallen vergeleken bij de moordpartijen die zijn
verricht ter meerdere glorie van God en Vaderland, of erger nog,
voor hersenschimmen van paranoïde volksmenners.
Alle morele en instinctieve remmingen die het gedn.g tussen
individuen in goede banen leiden vallen weg wanneer hetzelfde
individu niet meer handelt in naam van zichzelf, maar in naam
van de groep. De stelling dat hij zich dan kan uitleven, met andere woorden, dat hij ook als individu zo zou handelen wanneer
de maatschappij daar geen straf op zou stellen, is - naar ik mag
aannemen - definitief weerlegd door de experimenten van Milgram c.s., ook beschreven in Koestier's yanuj. Hij wijst erop dat
het instinct van individuele solidariteit van het individu met de
groep (door hem genoemd 'integrative tendencies') snel ontaardt
in een volstrekte overgave van het 'ik' aan de groep, inclusief alle
kritische faculteiten die ons eigen zijn. De geschiedenis van deze
eeuw is er een sprekend bewijs van, maar de tachtigjarige oorlog
en nog verder terug Troje, bewijzen dat het vroeger ook al niet
anders was.
De mens is aangewezen op szmienwerking met andere mensen. De evolutie eist daarom dat hij een instinct ontwikkelt voor
deze samenwerking. De evolutie eist eveneens een bepaald evenwicht, een bepaalde wisselwerking, tussen dit instinct voor solidariteit en het instinct voor concurrentie (door Koestier respectievelijk 'integrative and self-assertive tendencies' genoemd). Dit
evenwicht blijkt bij de mens onder bepaalde omstandigheden
verloren te gaan. Het instinct tot zelfhandhaving, dat de grondslag vormt voor concurrerend gedrag, wordt dan door het
instinct voor solidariteit geheel uitgeschakeld.
Koestier wijt dit aan een fout in de evolutie van onze hersenen,
vermoedelijk veroorzaakt door de ongekend snelle groei van het
'denkende' gedeelte. Ik ben niet bevoegd om hem in deze tegen
te spreken. Maar er is een andere, meer voor de hand liggende,
verldaring. De meeste dieren die voor hun voortbestaan zijn aangewezen op de groep kennen dit instinct voor de opoffering van
hun eigen leven wemneer het voortbestaan van de groep in ge150

vaar komt: dit instinct is een voorwaarde voor dit voortbestaan!
Zolang het betrokken dier niet is behept met het denkende vermogen van de mens, hoeft dit instinct geen invloed uit te oefenen
op zijn andere instincten en faculteiten. Bij de mens ligt dit anders. Zijn voorstellingsvermogen (meer exact: zijn vermogen tot
reflectief denken) stelt hem in staat om een rationele keuze te
maken tussen concurrerend gedrag en solidair gedrag. Zodra het
een zaak is van leven en dood, zal de rationele keuze altijd zijn:
blijven leven, ook als daardoor de groep in gevaar wordt gebracht. De besluitvorming ziet er als volgt uit:
Besluit

Uitkomst

Egoïsme

blijven leven

Solidariteit

dood gaan

—ben blij dat ik nog leef
—had beter dood kunnen zijn
—dood zijn

Stel nu dat men kiest voor egoïsme, en men blijkt achteraf zo'n
spijt te hebben van deze keuze dat men liever niet meer wil
leven. Dan kan men nog altijd de tweede oplossing kiezen, namelijk sterven, bijvoorbeeld door zelfmoord. Het onherroepelijke besluit om zijn leven te riskeren voor de groep zzü daarom
veelal niet worden genomen.
Er zijn maar twee mogelijkheden om te waarborgen dat een
mens bereid is om zijn leven op te offeren voor de groep. De
eerste is dat de mens zelf een voorkeur heeft voor het voortbestaan van de groep boven het voortbestaan van hemzelf als individu. Ik kan maar één omstandigheid bedenken waar dit te verwachten is, en wel wanneer de groep bestaat uit de hele mensheid, en het individu een evolutionist is.
De tweede mogelijkheid is om een rationele keuze gewoon uit
te schakelen. Het is zelfs het enige middel zolang evolutionisme
geen algemeen aanvarde levensbeschouwing is, en dat is het tot
nu toe nooit geweest.
Daarom was het geen fout in de evolutie. De kortsluiting die
bij mensen kan ontstaan wanneer zij deel uitmaken van een
groep is veeleer noodzakelijk om, wanneer nodig, zijn instinct tot
zelflaehoud uit te kunnen schakelen. Toen de mens nog in kleine,
van elkaar gescheiden groepen leefde, was deze kortsluiting alleen nuttig. De situatie is nu - zoals eerder geschetst - totaal veranderd. In het kruitvat van op elkaar gepakte en met atoombommen bewapende mensen, kan zo'n kortsluiting de vonk zijn die
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de hele wereld opblaast.
Terug naar ons betoog: de plaats van de mens in de evolutie.
Een echte breuk in de evolutie is dus ontstaan door dat de mens
de ervaringen, opgedaan gedurende zijn leven, kan laten bijdragen aan de evolutie. Maar er is ook een versnelling ontstaan in
deze evolutie door de wijze waarop deze ervaring wordt geselecteerd. Het gebruik van een symbolische taal, de daarmee gepaard gaande capaciteit om in symbolen te denken, en het voorstellingsvermogen dat beiden eisen, breiden de wereld van de erveu-ing reusachtig uit. Tot aan de mens was de ervaring uitsluitend gebaseerd op direct contact met de buitenwereld. Het herbeleven van deze ervaring bestaat ook bij de hogere dieren.
Maar bij de mens heeft zich dit vermogen zodanig ontwikkeld,
dat hij in staat is een model van de werkelijkheid te bouwen in
zijn verbeelding. Daardoor kan hij een nieuwe vorm van gedrag
die hem voor ogen staat toetsen aan de vermoedelijke uitkomst
voordat hij dit gedrag daadwerkelijk toetst aan de werkelijkheid.
Het uiteindelijke oordeel over de waarde van een bepaalde handeling, een bepaald gedrag, voor de vooruitgang van de mens
wordt echter altijd bepaald door het resultaat van de toepassing
ervan. Slechts de toepassing van een vinding in de praktijk kan
ons de waarde van deze vinding tonen. Maar dit experiment is
kostbaar en tijdrovend in een reële situatie. In wezen is een idee,
dat afwijkt van hetgeen aü is gedacht, analoog aan een mutatie.
En analoog aan een mutatie is het overgrote deel der spontaan
opgekomen ideeën minder bruikbaar dan hetgeen we al hebben.
Exacte cijfers zijn hierover uiteraard niet te geven, maar de orde
van grootte van de bruikbare ideeën ten opzichte van de
onbruikbare zal ver onder de één op een miljoen liggen.
Door ons voorstellingsvermogen, gecombineerd met de kennis
van vroegere mislukkingen bij onze voorouders en medeburgers,
kunnen wij een groot aantal ideeën die bij ons opkomen, onmiddellijk afkeuren. Voor een deel gaat dit zelfs automatisch, op
grond van denkpatronen die ons in onze jeugd worden bijgebracht.
Dazirnaast heeft de mens een fantastisch instrument in zich
ontwikkeld dat hem in staat stelt de uitkomst van een bepaald gedrag onder bepaalde omstandigheden te voorspellen. Dit instrument is de logica. Alle abstracte wetten van de logica doen niets
anders dan met woorden en symbolen uitdrukking geven aan
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denkregels die in onze hersenen zijn" ingebouwd. Het is een
denkapparaat dat wij hebben ontwikkeld in de loop van onze
overgang van voormens naar homo sapiens, teneinde de gevolgen van diverse alternatieve gedragingen in een bepaalde situatie
zo goed mogelijk te kunnen voorspellen en züdus de meest gunstige te kiezen. De logica is dus geen vrijblijvende fantasie van
een paar filosofen of wiskundigen. De logica is een integraal onderdeel van het menselijk bestaan. Behalve dat de mens in de logica een instrument heeft voor de selectie van ideeën zonder dat
hij deze via ervaring aan de praktijk hoeft te toetsen, kan de
mens ook ervaring creëren in zijn geest, via zijn fantasie. In zijn
verbeelding laat hij allerlei situaties ontstaan en zoekt hij naar het
juiste gedrag in deze situaties. O p deze wijze kan hij een hele
reeks van mogelijke situaties confronteren met gedrag, en zich
aldus voorbereiden op een reële situatie voordat deze is ontstaan.
En hij kan het resultaat van deze geestelijke ervaring mededelen
aan zijn medemensen.
Fantasie en logica spelen in de ontwikkeling van onze geestelijke wereld een rol die sterke gelijkenis vertoont met de rol van
het toeval en de natuurlijke selectie in de materiële wereld.
Hoewel deze wereld van kennis dus als het ware boven en buiten
de materiële wereld ligt, is zij daaruit ontstaan, en dient zij tot
een betere beheersing van materiële omstandigheden. En al
speelt zich dit alles af op het niveau van onze geest, het heeft
niets te maken met een wereld van geesten, het is geen metafysica.
Dat ik mij geen andere manier van denken kan voorstellen is
het gevolg van het feit dat ik een mens ben. Misschien zijn er op
andere planeten denkende wezens die een andere wijze van verwerking en communicatie van hun ervaring kennen. Daarmee is
niets afgedaan aan de waarde van de logica: voor de mens is er
(nog) geen andere werkbare wijze van denken, en zij is ook niet
nodig. De grenzen van het logisch denken zijn nog lang niet bereikt, en de wereld lijdt eerder aan een tekort dan aan een teveel
aan logisch denken.
Soms rijst er verzet tegen de 'ijzeren wetten' van de logica.
Men ziet haar als oorzaak van allerlei kwalen, een verschraling
van ons gevoelsleven, en dergelijke. Wie zich bewust is van het
wezen van de logica als onderdeel van onze geest zal direct aanvoelen dat het even onzinnig is om een oordeel te vellen over de
153

logica als over de handen, voeten, of onze ogen! Het zijn allemaal onderdelen van een mens zonder welke de mensheid niet
zou kunnen leven. Misschien nog wel zonder voeten, maar niet
zonder logica.
Waar de biologische evolutie alle alternatieven alleen kon toetsen op basis van daadwerkelijke levensvatbaarheid, kan de mens
een zeer snelle en qua energieverbruik zeer goedkope voorselectie plegen en slechts die zilternatieven voor daadwerkelijke toetsing toelaten die een grote waarschijnlijkheid hebben om een
vooruitgang te betekenen.
Wij werken met symbolen, wij creëren een geestelijke wereld
van verwerkte en ingeblikte ervaring om een maximum aan efficiëntie te bereiken bij het aanpassen van de mensheid aan de natuurlijke omstandigheden. Dat houdt per definitie in, dat wij afstand moeten nemen van deze natuurlijke omstandigheden, inbegrepen de mens zelf, zoals die is ontstaan als product van de
evolutie in het verleden. Alleen door in gedachte afstand te nemen van de realiteit, is de mens in staat om deze te gebruiken
voor het scheppen van nieuwe realiteiten, bijvoorbeeld een fiets.
Men moet eerst de natuur analyseren, uit elkaar rafelen, voordat
men begrijpt hoe men haar kan gebruiken, voordat men het ijzererts uit de aarde, en het ijzer uit het ijzererts heeft gehaald.
Analyse, het uiteenrafelen van de natuur, leveren nog geen fiets
op. Er moet ook een plan zijn om deze losse bestanddelen weer
tot een nieuw geheel, de fiets, samen te voegen. Dit proces van
afstand nemen en weer bij elkaar voegen in een nieuwe creatie is
de enige interpretatie van de dialectiek (van Hegel) die in overeenstemming is met het leven, die bruikbaar is voor het krijgen
van begrip voor ons doen en laten. Gewapend met dit inzicht in
de wijze waarop de mens zijn geestelijke wereld - en de materiële
voorzover het zijn scheppingen betreft - opbouwt, kunnen wij
wat precieser twee begrippen omschrijven die wij geregeld tegenkomen in vrijwel alle literatuur over de maatschappij die in de
laatste tien jaar is verschenen, en begrippen waarmee wij te pas
en te onpas door met name Marxistische politici om de oren worden geslagen: revolutie en vervreemding. Wij zullen hier in een
ander geschrift op terug komen.
De hele levende wereld - inclusief de mens - is het product van de
evolutie. Dit inzicht is van diepe betekenis voor alles waar een mens
zich mee bezig houdt, maar is nog nauwelijks verwerkt in de intellectuele fundamenten waarop onze maatschappij is gebouwd.
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APPENDIX IL
DIVERSEN
1. De wetenschap en sociaal evolutiotionisme: bijzondere kenmerken van
sociale wetenschap
De mensheid bestaat bij de gratie van een bijzondere eigenschap:
zij kan de ervaringen van een individu ter beschikking stellen aan
andere individuen op andere manieren dan alleen via genen. Behoudens informatie die deel uitmaakt van zijn genetisch erfgoed,
kan een individu putten uit informatie die is opgebouwd door alle
andere individuen die leven of geleefd hebben: de wereld van de
kennis. Hoofddoel van de kennis is om het individu en de mensheid
beter in staat te stellen om te overleven. Gegeven het belzmg van de
kennis voor het overleven van de mensheid is het verbazingwekkend dat zo weinig mensen zich bemoeien met de vraag: hoe horen
wij als mensen ons te gedragen ten opzichte van de kennis? Er is een
ethiek voor jilles en nog wat. Een gerespecteerde Nederlandse professor heeft zelfs een dik boek geschreven over de ethiek van de inkomensverdeling. Maar waar kan ik iets lezen over de ethiek van de
kennis? Jacques Monod, de biochemicus op wiens werk het vorige
deel is gebaseerd, meent dat slechts zo'n ethiek van de kennis een
bruikbare basis kan vormen voor echt socialisme. Ik wil hier niet
verder op ingaan, en noem het alleen als suggestie voor wie zich verder in deze materie wil verdiepen.
Kennis is de bron van onze macht, en de wetenschap is een deel
van deze kennis. Het eerste doel van de wetenschap is dus hetzelfde
éils dat van de kennis in het algemeen: een bijdrage leveren voor het
vermogen van de mensen om zich te kunnen aanpassen aan de omstandigheden. De wetenschap onderscheidt zich van andere vormen van kennis in hoofdzaak door twee eigenschappen:
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1. Wetenschappelijke kennis stelt niet ä priori dat zij waar is, maar
onderwerpt zich aan de eis dat zij bewezen moet worden;
2. Binnen het hele gebied van de kennis dat zich onderwerpt aan
de sanctie van het bewijs, bestrijkt de wetenschap dat deel dat
zoekt naar algemeen geldende verbanden tussen feiten, naar algemeen geldende 'wetten' die een voorspelling mogelijk maken
van de gevolgen van een bepaalde handeling in alle situaties
waar twee feiten het onderzochte verband vertonen.
Het eerste onderscheid is van absolute aard, waardoor deze kennis
zich afzet tegen bijvoorbeeld de theologie of de kunst. Het is een
noodzakelijke voorwaarde om een vorm van kennis te kunnen bestempelen als wetenschap. Het tweede onderscheid is van beperktere betekenis en van practische aard. Zij dient in hoofdzaak tot afbakening ten opzichte van het terrein van de techniek. Het grensgebied tussen wetenschap en techniek is het toegepaste wetenschappelijk onderzoek.
Het onderscheid tussen wetenschap en techniek is zinvol omdat
het vaak beter is, de activiteiten op het gebied van de wetenschap
anders te organiseren dan de activiteiten op het gebied van de techniek. Dat ligt in hoofdzaak aan de invloed die uitgaat van diegenen
die de kennis moeten gebruiken, op diegenen die de kennis moeten
vergaren. Hoe algemener de verbanden waarnaar men zoekt, hoe
anoniemer de gebruiker, en hoe geringer zijn directe invloed. De
afname van de directe invloed van de individuele gebruiker moet
door één of ander mechaniek worden gecompenseerd om de waarde van de wetenschappelijke ontdekkingen voor de gebruiker te bepalen , en om voor de wetenschapsbeoefenaar aan te geven aan welke soort kennis de meeste behoefte bestaat. Een en ander in relatie
tot de energie die met het vergaren van deze kennis is gemoeid.
Het tweede kenmerk van de wetenschap is voor ons betoog van
belang omdat daaruit de eis volgt dat deze kennis algemeen bruikbaar moet zijn. Hierbij doel ik niet zozeer op geheimhouding, maar
op de wijze waarop de kennis wordt gepresenteerd. Wil de kennis
algemeen bruikbaar zijn, dan moet de gebruiker niet alleen de mogelijkheid hebben om er kennis van te nemen, maar eveneens kunnen bepalen in hoeverre zij voor zijn eigen probleem van toepassing
is. Hier komt de eis van de objectiviteit naar voren, zoeils die is uitgelegd in hoofdstuk 8 van deel III, getiteld 'Informatie en Democratie'. Naast het uitbannen van misleidende informatie hoort bij
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de objectiviteit ook het bepalen van de grenzen waarbinnen de betrokken kennis geldig is. Slechts dan kan een gebruiker, die niet betrokken was bij het ontstaan van de informatie, bepalen of deze informatie bruikbaar is voor zijn doel.
Het eerste kenmerk van de wetenschap is echter absoluut en ondubbelzinnig: accepteert men het om zijn kennis te onderwerpen
aan een bepaidde, buiten deze kennis staande selectiemethode of
niet? Popper heeft dit nader omschreven in de eis, dat een wetenschappelijke theorie slechts aanspraak op deze titel mag maken als
zij 'falsificeerbaar' is. Zij moet zo zijn gesteld dat men op basis van
objectieve, algemeen aanvaarde criteria de uitspraak kan doen dat
deze theorie niet juist is, voor het geval deze inderdaad niet juist zou
zijn. Hoewel deze eis later iets is afgezwakt (Lakatos, Latsis c.s.)
blijft als voorwaarde voor de qualificatie 'wetenschap' staan, dat
men een buiten de theorie staand bewijs accepteert.
Op het gebied van de wetenschap betekent 'juist' nooit een absolute geldigheid door alle tijden heen. Een theorie, een wetenschappelijke wet, is 'juist', is geldig, wanneer zij ons beter dan andere
theorieën in staat stelt, de gevolgen van bepaalde handelingen te
voorspellen. Daarom ook is de selectie-methode negatief gesteld:
het is mogelijk om aan te tonen dat een theorie niet voldoet, of dat zij
minder goed voldoet dan een andere theorie. Het is niet mogelijk
om aan te tonen, dat zij de enige juiste is. Ook hier zien wij weer de
evolutionaire aanpak: wij selecteren een theorie alleen op basis van
het feit dat zij beter is dan bestaande theorieën, waarbij de hypothese 'wij weten het niet' altijd tot de bestaande theorieën moet
worden gerekend. Wanneer nog geen speciale theorie is ontwikkeld op een bepaald gebied, dzm komt de eis van falsificeerbaarheid
neer op het bewijs dat de theorie een betere voorspelling doet dan
wanneer wij het geheel zonder die theorie moeten doen. Daarom
verwerpt men een theorie altijd wanneer zij in tegenspraak is met
de feiten: men is dan beter af met een beslissing gebziseerd op het
toeval of op gezond verstand, intuïtie, en dergelijke.
Blijft de vraag van de criteria. Conform de eis van het evolutionisme is een theorie beter dan een andere wanneer de toepassing tot
een betere voorspelling leidt van de gevolgen van ons handelen.
Daar hebben wij echter niet veel aan, want wij moeten de beslissing
om te theorie te gebruiken nemen voordat wij handelen. De winst
aan effectiviteit via het gebruik van de wetenschap ligt besloten in
de mogelijkheid om vooraf al een uitspraeik te kunnen doen over de
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kans dat wij door gebruik van een bepaalde theorie de uitkomst
van onze handelingen kunnen voorspellen. Er bestaein bij mijn
weten slechts twee criteria die het ons mogelijk maken om te bepalen of één theorie betere voorspellingen doet dan een andere,
en dat zijn het experiment en de logica.

De logica
De logica heeft een enorm voordeel: zij stelt ons in staat om een
besluit te nemen zonder energieverslindende experimenten. Binnen het gebied dat zij bestrijkt is zij vrijwel onfeilbaar.
De bruikbaarheid van de logica wordt beperkt doordat zij
slechts verbanden kan leggen tussen abstracte begrippen, nooit tussen concrete dingen. Hoewel de logica deze verbanden tussen begrippen feilloos kan leggen, is de voorspellende waarde van
theorieën die op haar zijn gebaseerd, afhankelijk van de vraag
hoe nauwkeurig deze begrippen overeenstemmen met de feiten
die door deze begrippen worden vertegenwoordigd. O m exact te
zijn, logica is niet het leggen van verbanden, maar het beoordelen op hun voorspellende waarde, op hun 'juist' zijn, van verbanden die wij via ons voorstellingsvermogen of via onze ervaring ontdekken. Een belangrijke bron van ervaring is de
geestelijke ervaring van anderen, zoals die is samengevat in bijvoorbeeld de wiskunde. De wiskundige legft op basis van intuïtie
en voorstellingsvermogen verbanden tussen zuiver abstracte begrippen (een punt, lijn, vector, getal, etcetera) en selecteert het
'juiste' verband daartussen uitsluitend op basis van de logica.
De logica vindt haar oorsprong in de faculteit van de mensen
om logisch te denken. Het is de faculteit om begrippen met elkaar in verband te brengen op zo'n manier dat - wanneer de begrippen gedekt worden door de feitelijke situatie - het verband altijd de juiste uitkomst voorspelt. Het is moeilijk te aanvaarden
dat de mens zulk een feilloos instrument heeft ontwikkeld in
hoofdzaak op basis van de genetische evolutie. Het wordt begrijpelijker wanneer wij aan de volgende twee punten denken.
1. De prijs van het falen was hoog. De oermens moest belissen
over de vraag of hij deze winter in de bergen zou blijven of
naar het dal zou afdeden. Hij moest de beste tactiek verzinnen
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om een mammoet te overwinnen, om een wintervoorraad aan
te leggen. Maar hij mocht zich niet vergissen, want de straf
voor een vergissing was de dood.
2. De logica beweegt zich op het gebied van abstracte begrippen
die op een groot aantal situaties en op alle mensen van toepassing zijn. Het getal 2 is een abstract begrip dat geldig is voor
alle materialen, dingen, levende wezens, ideeën, etctera,
waarvan er twee zijn. Twee + twee is 2 x 2 = 4 is dus een ervaring die door iedere mens door alle tijden overal en vrijwel
dagelijks wordt opgedaan. De mens had tevens de mogelijkheid om relaties tussen abstracte begrippen te toetsen op hun
voorspellende waarde ook wanneer de uitkomst van geen
belang voor hem is, zonder dat hij speciaal daarvoor een experiment hoefde op te zetten. Twee appelen en twee peren die
onze maaltijd vormen, twee paar eenden in de sloot, overal is
er gelegenheid om zulke abstracte verbanden te controleren.
Door de onverbiddelijke strengheid waarmee de natuur foute besluiten afstraft, werden mensen die foute beslissingen namen uitgeschakeld van de vermenigvuldiging. De veelheid van mogelijkheden om op basis van logisch denken een gedragspatroon te ontwikkelen dat leidt tot juiste beslissingen, dus de mogelijkheid om
zijn logische faculteit te testen, maakte het mogelijk dat de natuurlijke selectie betrekkelijk snel en nauwkeurig kon werken:
éénzelfde soort verband kon in een groot aantal verschillende gevallen in het leven van elke mens getoetst worden. Zodra de culturele aanpassing een minimaal niveau had bereikt - een symbolische taal en wat primitieve instrumenten - en de mens vanuit de
beschermende tropische bossen andere gebieden ging koloniseren, werd een gebrek aan de faculteit van logisch denken snel afgestraft. Zeer zeker bij een sociaal levend wezen als de mens. De
universaliteit van de logica maakt haar tot een zeer krachtig middel - en daarom de facto ook tot een voorwaarde - voor effectieve
communicatie van informatie.
De symbolische taal werkt - en dat blijkt al uit haar naam - met
abstracte begrippen. Ook daaruit ontstaat een premie om een faculteit te ontwikkelen die verbanden feilloos op hun juistheid
weet te selecteren: de communicatie van kennis straft fouten af
op twee punten, zowel bij de gever als bij de oAtvanger van de informatie. Zij eist dat zender en ontvanger beiden zoveel mogelijk
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dezelfde verbanden leggen tussen begrippen: dat maakt communicatie pas cÜectier. Zulk een overeenstemming wordt alleen bereikt wanneer beiden eenzelfde - en dat is dus een feilloze - manier hebben om verbanden te beoordelen. Feilloos moet hier
worden opgevat op dezelfde wijze als waarop wij zeggen dal de
de levende wereld de informatie in een DNA ketting zich via de
voortplanting copieert in een andere DNA ketting, namelijk in
de zin dat het aantal fouten uitermate gering is ten opzichte van
het aantal juiste beoordelingen. Fouten kunnen leiden tot het
ontstaan van nieuwe en vruchtbare alternatieven, maar alleen
wanneer zij de uitzondering zijn die de regel bevestigt. De wijze
waarop de mens geleerd heeft logisch te denken, is (nog) niet bekend. Wal ik zojuist heb verteld dient alleen om aan te tonen, dal
de kracht en de (bijna totale) onfeilbaarheid van de logica geheel
in overeenstemming is met ons beeld van de mens als product
van de evolutie.
Het experiment
Waar een onderwerp de grenzen van de abstracte begrippen
overschrijdt, moet de wetenschappelijke kennis worden geselecteerd op basis van het experiment. De selecterende kracht van
het experiment wordt bepaald door de vraag: zijn de feilen, de
relevante omstandigheden die gelden wanneer ik de betrokken
kennis toepas, identiek aan de omstandigheden die golden ten
tijde van het experiment? (Relevante omstandigheden zijn die
omstandigheden die van invloed zijn op de handeling wier uitkomst wij via kennis willen voorspellen.) Het antwoord op deze
vraag hangt geheel af van het onderwerp van de kennis. Wordt
dit onderwerp slechts beïnvloed door factoren, die wij in onze
hand hebben, die wij volledig kunnen controleren, dan kan men
met een beperkt aantal experimenten een algemeen geldende uitspraak doen. Dat is het geval mei veel natuurkundige processen.
Het andere uiterste zijn processen waar een groot aantal levende
en lerende wezens aan te pas komen. Een experiment geeft dan
nauwelijks nog betrouwbare informatie omtrent de waarde en de
kennis in andere omstandigheden.
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De wetenschap en sociale vraagstukken
Dat het experiment niet altijd een betrouwbare of bruikbare
maatstaf is maakt de wetenschap echter niet waardeloos voor sociale vraagstukken. Hoewel een maatschappij continu verandert,
verandert zij slechts geleidelijk en niet overal tegelijk. Kennis gebaseerd op een analyse van hoe vandaag de dag een groep mensen heeft gereageerd op een bepaalde gebeurtenis kan nog een redelijke voorspelling mogelijk maken van hoe een soortgelijke
groep van andere individuen in dezelfde maatschappij morgen
zal reageren op eenzelfde soort gebeurtenis, en ook nog over een
jaar. Maar niet meer over 25 jaar! En de reacties van Nederlanders zullen weinig voorspellende waarde hebben voor de reacties
van Eskimo's, Kenyanen of Sowjet Russen op dezelfde gebeurtenis.
De basisbeginselen van de wetenschappelijke kennis zijn dezelfde voor zowel technische als voor sociale problemen, en de
waarde van de wetenschap is voor beiden even groot: het is verreweg de meest doelmatige methode van culturele aanpassing,
daar waar de omstandigheden toepassing van deze methode mogelijk maken. O p één voorwaarde: ook de toepassing van de wetenschap dient op een wetenschappelijke wijze te gebeuren.
De wetenschap is de enige hechte basis voor sociale vooruitgang, maar dan wel aangepast aan de eigenschappen van sociale
problemen. De al zo vaak genoemde onmogelijkheid om de omstandigheden waaronder kennis wordt opgedaan op een algemeen geldende wijze in overeenstemming te brengen met de omstandigheden waaronder kennis wordt toegepast, maakt het zoeken naar algemeen geldende wetten voor de sociale wetenschappen tot een chimère, een nachtmerrie, behalve waar wij relaties
leggen tussen abstracte begrippen.
De allereerste stap op de weg naar vooruitgang in de sociale
wetenschappen is de erkenning van de beperkingen die de feitelijke toestanden aan deze wetenschappen opleggen. Men moet
gewoon afzien van het zoeken naar wetten en modellen die een
algemene geldigheid hebben in de reële wereld. Men moet het
minderwaardigheidscomplex
teniet
doen
dat
zoveel
wetenschapsmensen ten deel valt wanneer hun theorie niet de
zuivere universaliteit heeft van bijvoorbeeld de relativiteitstheorie. De quantummechanica heeft het dan wel mogelijk gemaakt
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om atonien te splitsen en er een atoombom van te maken, maar
wanneer men wat dieper in het wezen van dat probleem duikt,
clan blijkt dat het ontwerpen van een atoombom kinderlijk eenvoudig is vergeleken bij het voorspellen van de gevolgen van een
bepaalde verandering in dit jaar in de rentevoet, de geldpolitiek,
of het overheidsbudget op de werkeloosheid in Nederland over
vijfjaar. Een realistischmodel van onze economie is zoveel gecompliceerder dan de modellen van een atoomgeleerde, dat elke
analogie die ik kan bedenken tekort schiet. Het verschil in complexiteit tussen het produceren van een atoombom en het betrouwbaar voorspellen van alle consequenties van concrete economische maatregelen is groter dan het verschil tussen het in elkaar zetten van een kinderpuzzel van 12 deeltjes en het produceren van een atoombom.
Uitgaande van de veronderstelling dat diegenen die zich bezighouden met de sociale wetenschappen weliswaar niet onderdoen voor de geleerden van de NASA en dergelijke, maar daar
ook niet ver bovenuit steken, kunnen wij concluderen dat wij gewoon andere maatstaven moeten aanleggen bij de beoordeling
van wat wij moeten nastreven in de sociale wetenschappen.
Allereerst en bovenal moeten wij afzien van het zoeken naar
practische regels en wetten die algemene geldigheid hebben. Er
is maar cén uitspraak die wij met een grote mate van vertrouwen
kunnen doen: elk model waarmee wij pogen om voorspellingen
te doen over sociale gevolgen van sociale handelingen heeft een,
naar plaats en tijd, zeer beperkte geldigheid. Bij elke volgende
toepassing van dit model kan het slechts dienst doen als één van
de mogelijke modellen waaruit wij moeten kiezen. Met andere
woorden: geeen sociaal model is compleet zonder een ingebouwd
waarschuwingssignaal dat ons erop attent maakt dat het niet
(meer) voldoet aan de omstandigheden. Zodra deze waarschuwing wordt gehoord, dienen a/fe onderdelen van dit model in beginsel ter discussie te worden gesteld, tenzij wij een diagnosesysteem in het model kunnen inbouwen dat ons aangeeft waar de
fout zit. Ook zo een diagnosesysteem zal echter een beperkte geldigheid hebben, en dus niet méér kunnen zijn dan een indicatie
welke onderdelen van het model het eerst onder de loupe moeten
worden genomen. Ook economen hebben dezelfde neiging als
generaals: zij lossen altijd de voorlaatste of de laatste crisis op,
zelden de lopende. Zij geven aan oplossingen voor de vorige crisis
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en aan de daaraan ten gronde liggende modellen een algemene
geldigheid die deze modellen niet hebben en niet kunnen hebben. Daarom is de strijd tussen kapitalisme en communisme zo
onzinnig: het is gewoon onmogelijk om zulke algemene uitspraken te doen dat men daaruit een rechtvaardiging zou mogen
putten om zich actief te bemoeien met de economische orde in
andere landen, of grote schade aan te richten aan de welvaart in
eigen land bij een poging om de economische orde omver te werpen. Anderzijds kan de bestaande economische orde eveneens
geen algemeen geldende argumenten ontlenen aan een economisch model om haar voortbestaan te rechtvaardigen. De enige
bestaansrede voor een economische orde is, dat zij de facto er
blijk vam geeft beter te voorzien in de vergroting van de overlevingskansen van de betrokken gemeenschap. Zij zal zich continu
moeten onderwerpen aan de vergelijking met andere systemen
en haar bestaansrecht alleen kunnen ontlenen aan het continu
bewijzen van haar 'beter' zijn. En zij zal continu moeten evolueren, i.e., zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Het bestaan en de werking van andere systemen zijn zulke omstzmdigheden!
Gegeven de onmogelijkheid om totale maatschappelijke systemen met elkaar te vergelijken, is het dan ook voornamelijk de
taak van de sociale wetenschappen om te helpen bij de verbetering, de evolutie, van de thans bestaande systemen. Of wij over
100 jaar edlen in kaptitalistische, communistische of ...istische
maatschappijen leven is volstrekt irrelevant. Een maatschappijvorm die over 100 jaar de beste is, is niet per se de beste voor
over 10 jaar; laat staan dat een maatschappijvorm die 100 jaar
geleden voldeed, op basis van dat feit enige aanspraak zou kunnen maken op geldigheid voor vandaag.
Nee, op sociaal gebied moet de wetenschap zich in allereerste
instantie bezighouden met het besturen van processen en het
ontwikkelen van terugkoppelingsmechanismen, en niet met het
ontwikkelen van plannen en blauwdrukken.* Wiskundige modellen hebben wel degelijk een zeer belangrijke functie in de sociale wetenschappen: zij kunnen ons helpen bij de ontwikkeling
en besturing van deze terugkoppelingsmechanismen. Via de we-

• Tenzij deze een onderdeel uitmEiken van de terugkoppelingsniechanismen.
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tcnschap, en alleen via de wetenschap, kunnen wij vaststellen
wal de voorwaarden en eisen zijn waaraan zulke terugkoppelingsmethanismen moeten voldoen.
De kostbaarheid van het experiment en de naar tijd en ruimte
beperkte geldigheid van concrete regels leggen een premie op het
maximale gebruik van de logica en de wiskunde in de sociale wetenschappen. Juist de logica en de wiskunde zijn bij uitstek instrumenten om misbruik van het technisch denken bij sociale
vraagstukken te voorkomen. Zij kunnen ons wijzen op de grenzen van de geldigheid van sociale modellen. Ditzelfde geldt trouwens ook op andere terreinen van de menswetenschappen, met
name de geneeskunde. De op wetenschappelijke wijze toegepaste
wetenschap kan ons helpen om een methode van denken te ontwikkelen die is aangepast aan de eigenschappen van de levende
wereld. Zij kan daarmee een alternatief bieden aan het technisch
en het religieus denken, die zo vaak" ten onrechte worden gebruikt bij sociéüe vraagstukken.
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2. De wetenschap en sociacd evolutionisme: waardevrijheid en verantwoordelijkheid van de wetenschap
De wetenschap dient waardevrij te zijn! De wetenschap dient
zich te beperken tot 'zijn' oordelen! Of niet?
Voor- en tegenstanders van deze stelling vliegen elkaar nog
steeds in de haren. Tegenstanders van de waardevrije wetenschap hebben twee goede en één slecht argument. Het slechte argument is dat der marxisten, die de waardevrije wetenschap verwerpen op grond van het historisch materialisme. Ik wil hier niet
verder op ingaan, want het is een 'geloofsargument', een zaak
van welles of nietes. Het eerste goede argument is de eenvoudige
en onweerlegbare constatering da de wetenschap nooit geheel
waardevrij kan zijn, ook al zouden wij dat willen. Maar ik heb al
uitgelegd in het hoofdstuk over informatie, dat het bewijs dat wij
iets niet kunnen bereiken geen reden hoeft te zijn om er niet naar
te streven: een half ei is beter dan een lege dop. Als men tenminste eieren lust!
Het tweede argument is dat de wetenschapsbeoefenaar een
verantwoordelijkheid heeft tegenover de maatschappij, dat deze
verantwoordelijkheid in conflict kan komen met de waarde vrijheid, en dat dan de waardevrijheid het veld moet ruimen. Met
andere woorden: als iemand meewerkt aan een atoombom, dan
is hij ook verantwoordelijk voor de gevolgen die het bestaan van
deze atoombom heeft voor de mensheid. De wetenschap helpt
vaak de bestuurders van een maatschappij. Voor zover dat het
geval is, is de wetenschapsbeoefenaar tevens medeverantwoordelijk voor wat deze bestuurders doen met die wetenschap. Het beoefenen van de wetenschap kan daarom nooit waardevrij zijn, en
de eis van de waardevrijheid moet derhalve worden afgewezen.
Het uitgangspunt van dit argument is juist, de conclusie is echter
fout.
De wetenschap moet altijd waardevrijheid nastreven in de zin
van objectiviteit. Alleen dan is het namelijk mogelijk om te ko165

men tot 'beter' gedrag. Stel dat een atoomgeleerde een ontdekking doet; dan moet hij besluiten of hij deze ontdekking wel of
niet bekend zal maken. Hoe komt hij tot dit besluit? Door zich
een voorstelling te maken van de gevolgen die deze ontdekking
zal hebben, afhankelijk van de vraag in wiens handen zij terecht
komt. Hoe kan hij zich nu een beeld vormen van deze gevolgen?
O p basis van informatie, ten dele verschaft door andere wetenschappen. Maar als deze nu eveneens niet waardevrij gehouden
wordt, bijvoorbeeld door het achterhouden van inforrr itic die
onze atoomgeleerde nodig heeft om een correcte voorspelling te
doen, dan kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
gevolgen van zijn beslissing. Als hij nu van tevoren weet dat hij
geen waardevrije informatie krijgt waarop hij zijn besluit kan baseren, dan zal hij zich ook niet meer verantwoordelijk voelen
voor de gevolgen van de bekendmaking van zijn vinding, omdat
men hem de middelen heeft ontnomen om deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk uit te oefenen.
Er is maar één uitweg uit dit dilemma. De wetenschap zelf
dient zo waardevrij mogelijk te worden gehouden, maar er moet
een evenwicht worden bereikt tussen de kennis die tot doel heeft
de mens meer middelen te verschaffen die hem kunnen helpen
bij het overleven, en de kennis die de mens helpt om deze middelen op de juiste manier te gebruiken. De allereerste eis voor het
correcte gebruik van de wetenschap is een voldoende objectieve
- i.e., waardevrije - wetenschap, zodat de gebruiker op een zo
juist mogelijke wijze kan voorspellen wat de directe consequenties zijn van dit gebruik. Maar dat is niet genoeg. De mens moet
een correcte beoordeling kunnen maken van de betekenis van deze consequenties, i.e., van de consequenties van de consequenties, etcetera. Dus vrijwel elke vooruitgang op het gebied van de
wetenschap eist vooruitgang op andere gebieden, om tot een goede toepassing van deze wetenschap te komen. Naarmate de mens
gevaarlijker wapens ontwikkelt, stijgt de noodzaak om iets te vinden dat het gebruik van wapens terugdringt. Een atoomgeleerde
zou zich bijvoorbeeld kunnen kwijten van zijn verantwoordelijkheid door zich in te spannen bij het zoeken naar middelen die de
gevaren van het misbruik van atoomenergie voorkomen. Hij kan
deze taak vervullen op twee manieren. Ten eerste kan hij direct
bijdragen met zijn eigen specialiteit, door zijn onderzoek te gaan
richten op bijvoorbeeld de mogelijkheden om controle uit te oefe166

nen op de productie en opslag van uranium, de verwerking van
atoomafval en dergelijke, maar ook door bij te dragen aan verspreiding van zo objectief mogelijke informatie. Ten tweede kan
hij indirect bijdragen door het onderzoek van beoefenaren van
andere wetenschappen te stimuleren dat een correct gebruik van
zijn eigen wetenschap steunt. Dit mag. wat utopisch klinken,
maar de kans dat deze aanpak tot een beter gebruik van de wetenschap leidt is - hoe klein ook - in elk geval stukken groter dan
wat te bereiken is via de vermenging van waarden en feiten in de
wetenschappelijke kennis zelf: wie dit namelijk wel doet, gaat uit
van een wel bijzonder naïeve veronderstelling, namelijk dat hij
zelf alle consequenties kan overzien van het al of niet toepassen
van zijn wetenschap. Dat is niet altijd uitgesloten (denk aan oorlog en dergelijke situaties) maar wel een zeer grote uitzondering
die de regel bevestigt.
Voor een wetenschapsmens anno 1979 betekent verantwoordelijkheid dat hij zich - voor zover dit binnen zijn mogelijkheden
ligt - inzet voor de ontwikkeling van de sociale wetenschappen
zodat wij de achterstand ten opzichte van de technische wetenschappen kunnen inlopen, en weer controle krijgen over deze op
hol geslagen dienaar. Dit eist in allereerste instantie de toepassing van de algemeen geldende criteria voor de wetenschapsbeoefening ook in de sociale wetenschappen, met als gevolg het afzweren van alle pretenties van algemene geldigheid van bepaalde
theorieën op dit gebied, een rigoureuze onderworpenheid aan de
logica, het nastreven van objectiviteit; kortom, een echte ethiek
van de kennis. En natuurlijk werk, veel werk.
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3. Evolutie en schepping
Stonden er in uw schoolboek biologie ook van die plaatjes mei
sterk vergrote delen van een bij? De ogen samengesteld uit duizenden en duizenden deeloogjes, de voelsprieten, de spe^-iale haren op de poten voor het vasthouden van het stuifmeel' Wat is
dat een kunstig bouwwerk. Maar helemaal boeiend is hoe alles
werkt. Hoe in z o n bijengemeenschap iedere bij haar taak heeft,
hoe ze elkaar sturen in de richting waar het voedsel zit, hoe de bij
zorgt voor de bestuiving van de planten die honing leveren aan
de bijen. De darren, de huwelijksvlucht van de koningin. Kan
dat allemaal zijn ontstaan zonder een" plan vooraf? Dat is toch
ondenkbaar!
Ondenkbaar voor ons. Als wij denken aan het ontstaan van
iets, dan denken wij aan 'maken'. Want zo ontstaan onze eigen
producten. Wij maken een bijl, een auto, volgens een van tevoren bestaand plan. Daar zijn wij zo aan gewend dat wij ons
geen andere manier van ontstaan kunnen voorstellen. Maar
'maken' kun je alleen dode dingen! Als wij wat verder doordenken, dan blijkt al direct datje nooit een levende wereld kunt 'maken' zoals wij iets maken. Als wij iets maken, dan hebben wij
eerst een idee in ons hoofd van wat wij gaan maken. Dan zoeken
wij materiaal bij elkaar, fatsoeneren de delen, zetten de delen in
elkaar, geven het nog een verfje, en voila, daar is het. Alleen,
tussen het idee en het kant en klare ding is wel wat tijd verstreken . Daar zit het probleem.
Een eerste kenmerk en een onmisbare eigenschap van de levende
wezens is dat zij reageren op omstandigheden. Zodra een levend
wezen bestaat, gaat het bijvoorbeeld energie en materiaal uit zijn
omgeving verbruiken. Daardoor verandert het de omgeving voor
alle andere levende wezens.
Een tweede kenmerk van de levende wereld is dat alles op elkaar is
ingespeeld, alles van elkaar afhangt. Wil de bij er zijn, dan moet
de bloem er zijn. Wil de bloem er zijn, dan moet de aarde er zijn.
Wil de aarde er zijn, dan moeten er bacteriën, schimmels, algen
en wormen zijn.
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Het eerste kenmerk houdt in dat een plan voor een levend wezen moet worden uitgevoerd zodra dit plan is ontstaan (behzilve
voor het eerste wezen). Zodra er levende wezens zijn, veranderen zij continu de omstandigheden voor andere levende wezens,
en wanneer er teveel tijd verstrijkt tussen het ontwerp en de uitvoering van het plan voor een levend wezen, dan is de rest van de
levende wereld te veel veranderd om het oorspronkelijke plan
nog geldig te doen zijn.
Het tweede kenmerk houdt in dat alle levende wezens tegelijk
moeten worden geschapen. Men kan niet volstaan met alleen een
kippeëi te scheppen, nee, als het eerste ei er ligt, moet er al een
kip zijn om het ei uit te broeden en de kuikens te verzorgen
(daarmee is het raadsel van de kip of het ei opgelost).
Beide kenmerken leiden tot de slotsom dat de huidige wereld
alleen kan zijn geschapen - in de zin zoals een mens iets maakt indien de hele levende wereld op hetzelfde tijdstip is gereedgekomen. Omdat alle organische en ook de meeste niet organische
materialen die eenmaal zijn ontstaan direct gaan veranderen,
moeten alle materialen die niet volstrekt stabiel zijn onmiddellijk
worden verwerkt. De hele levende wereld moet dan niet alleen
gelijktijdig gereedkomen, maar de schepping van dit geheel moet
zich ook binnen enkele ogenblikken afspelen. Het plan van deze
schepping moest voordien in alle details - tot de kleinste toe - gereed liggen. Dat is een hele toer. Zou er dan geen gemakkelijker
manier zijn om een levende wereld te scheppen? Die is er inderdaad, op voorwaarde dat men over een zee van tijd beschikt. Deze gemakkelijker manier is de door ons omschreven evolutie. Het
enige wat nodig is om onze huidige levende wereld tot stand te
brengen volgens de thans bekende wetten van de evolutie, is een
planeet zoals de aarde en een zeer beperkt aantail natuurkundige
wetten (wetten die wij trouwens nog niet zdlemaal kennen; er zijn
aanwijzingen dat buiten het door mij beschreven proces van het
toeval en de selectie in de evolutie zaken meespelen die de werking van dit proces enorm versnellen). Het is best mogelijk dat
uil verdere ontwikkelingen in de natuurkunde zal blijken dat de
aarde en de elementen door de werking van het toeval èn de natuurkundige wetten zijn ontstaan, bijvoorbeeld door het tot
stand brengen van een initiële, reusachtige ontploffing van een
oorspronkelijk aanwezige dode massa, waaruit dan de condities
zijn ontstaan voor de geboorte van planeten zoals de aarde. Hoe
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verder men in de tijd teruggaat, hoe eenvoudiger de scheppingsdaad, maar hoe groter het geduld moet zijn om op de uitkomst te
wachten.
Maar laten wij voorlopig beginnen met een aarde waarop nog
geen teken van leven is te vinden. En laten wij het door ons geschetste proces der evolutie op gang brengen door het scheppen
van het meest eenvoudige wier dat in staat is uit zonne-energie,
water en in water opgeloste mineralen copieën te maken van
zichzelf, weliswaar met een grote mate van nauwkeingheid,
maar met toch hier en daar een fout die berust op t o e v J . Zo'n
proces, dat alleen gelijkwaardige of betere copieën - gemeten
naar hun levensvatbaarheid - tot voortplanting toelaat, zou in
theorie afdoende zijn om een wezen als een bij te laten ontstaan.
In theorie! Maar is het reëel om dat aan te nemen? Is het waarschijnlijk dat op basis van het toeval zulk een gecompliceerd wezen kan ontstaan als een bij?
Wanneer deze theorie ons onwaarschijnlijk aandoet, dan komt
dat door ons gebrekkige voorstellingsvermogen. Elk onderdeeltje
van een bij is perfect afgestemd op zijn taak. Wij kunnen ons niet
voorstellen dat dit toevallig is. Dat is het dan ook niet. Steeds
maar weer worden wij gevangen in onze eigen ervaring in het
maken van dingen: daarbij staat steeds voorop het beeld van wat
er uiteindelijk uit moet komen. De kans dat op basis van het toeval in één klap een wezen zou ontstaan dat zo efficiënt in elkaar
zit cds een bij is inderdaad nihil. Maar de evolutie werkt niet op
basis van het toeval alleen, en zij schept niet ineens, maar in een
hele lange rij van hele kleine stappen. Wat uit het proces van de
evolutie moet komen is wel degelijk bepaald, en wel door de omstandigheden. Als de temperatuur van een omgeving daalt, of als
naast het gebied dat door een wezen wordt bevolkt een ander gebied ligt met lagere temperaturen, dat onbewoond is, dan staat
er een premie op een alternatief dat beter is aangepast aan deze
lagere temperaturen. Wanneer er nu op basis van toevallige mutaties en wezen ontstaat met een dikkere vacht, dan is het beter
aangepast aan de lage temperaturen. In het eerste geval (verlaging van de temperatuur in een gebied) zal het de oorspronkelijke soort vervangen, en in het tweede geval zal er een nieuwe
soort ontstaan in dit tot dan toe nog onbewoonde gebied. De
doelmatigheid van de dikkere vacht openbaart zich achteraf, mziar
hoeft niet ten grondslag te hebben gelegen aan de mutatie waar170

uit zij is ontstaan. Alleen de combinatie van een groot aanbod
van variaties met een selectiemethode die de goede variaties vasthoudt op basis van bewezen doelmatigheid, resulteert in de evolutie. Als u de weg vzm de evolutie bewandelt, dan weet u van tevoren niet wat er exact uit de bus zal komen, maar u weet wel dat
er wezens zullen ontstaan die (beter) aangepast zijn aan de omstzmdigheden waarin zij moeten leven. Het tot stand komen van
zulke wezens is wel een lange weg, maar eist weinig informatie
vooraf.
Neem nu de andere weg. Stel, u wilt een wezen ontwerpen dat
in dezelfde omstandigheden moet leven als de bij, maar u weet
nog helemaal niet hoe het eruit moet zien, en hoe het moet werken. U kunt zo'n wezen «dleen ontwerpen als u exact de omstandigheden kent waarin het moet leven. U moet aan alles denken!
U hebt geen enkel voorbeeld: de bij er is nog niet, niemand heeft
ooit aan zoiets gedacht. Goed, u begint, u maakt een ontwerp,
en op papier lijkt het te voldoen. Maar u hebt niet alleen met de
bij te maken! U moet in uw ontwerp ook alle reacties incalculeren van alle andere levende wezens die met de bij in contact komen. Wanneer deze door het bestaan van de bij worden beïnvloed, en hun gedrag wijzigen, dan moet u de invloed daarvan
weer incalculeren op alle wezens die met deze beïnvloede medeschepselen te doen krijgen, etcetera.
Als u eens nagaat, wat voor energie er gaat zitten in het ontwerp van een plan voor een wereld als de onze, vergeleken met
de energie nodig om zulk een wereld op basis van het toeval èn
de natuurlijke selectie tot stand te laten komen, dan ziet u opeens
de evolutie in een heel ander daglicht. Als u de schepper was, als
u eeuwig was, u had de tijd, dan zou u altijd de weg van de evolutie verkiezen boven de weg van de blauwdruk vooraf! Vooral
als u niet al te veel eisen stelt aan hoe de wereld die u gaat scheppen er precies uit gaat zien, en in hoofdzaak als doel had een
goed functionerende wereld te scheppen met denkende wezens
zocds mensen die zichzelf in stand zouden kunnen houden.
De faculteit van het denken ligt besloten in de evolutie. Elke
stap in de evolutie van de levende wezens is gericht op het zich
beter kunnen aanpassen aan de omstandigheden, het beter dienbaar maken van de inerte wereld aan de levende wereld. De
faculteit van het denken vergroot deze capaciteit tot aanpassing
aan de omstandigheden enorm, getuige het feit dat de mensheid
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thans de wereld beheerst, een vak waarin zij trouwens nog veel te
leren heeft.
Het ontstaan van de mens volgens de theorie van de evolutie
was dus weliswaar toevallig, in die zin dat hij niet is ontstaan volgens een tevoren gemaakt plan, maar het was geheel niet toevallig wanneer deze evolutie eenmaal op gang is gebracht. Zij zal
zich dan vanzelf ontwikkelen in de richting van een denkend wezen zoals de mens.
De theorie van de evolutie is helemaal niet in strijd met het geloof in een God die de wereld heeft geschapen. Zij is wrj in strijd
met het idee dat zich bij velen heeft ingenesteld over de wijze
waarop God de wereld heeft geschapen. Een idee dat is gevormd
door het scheppingsverhaal in de bijbel, en de interpretatie die
wij aan dit verhaal geven onder invloed van onze eigen ervaring
in het 'maken' van dingen. Nu is iedereen gerechtigd om de bijbel letterlijk op te vatten. Maar voor diegenen die de theorie van
de evolutie verwerpen omdat zij in strijd zou zijn met de letter
van de bijbel heb ik wel een vraag: 'Stel dat u als Schepper inderdaad de weg van de evolutie hebt gevolgd, hoe zou u dat dan uitleggen aan mensen die leefden ten tijde van Isaac, Moses, of zelfs
ten tijde van Christus?'
O p grond van de huidige stand van de wetenschap moeten wij
aannemen dat de thans levende wereld inderdaad een product is
van het proces van de evolutie.
Onze gevoelsmatige afkeer van zo'n opvatting kunnen wij
overwinnen door ons in te denken in de situatie van iemand die
een wereld zoals de onze zou moeten creëren: elke andere methode is dan nog veel onacceptabeler.
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4. Evolutie en geloof
Een sociale theorie die in directe tegenspraak is met de levensbeschouwing van het merendeel van een volk zal weinig kans maken om te worden aanvaard. Bepaalde groeperingen voeren een
krachtige campagne tegen de theorie van de evolutie, die de
grondslag vormt voor deze beschouwing. Zij menen dat de theorie van de evolutie onverenigbaar is met het Christelijk geloof.
Als u een gelovige Christen bent, dan zult u sociaal
evolutionisme alleen kunnen accepteren als u de stelling dat de
mens het product is van de evolutie, kunt verenigen met uw geloof. Uiteraard moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken, maar
ik kan u daarbij helpen door u duidelijk te maken wat de evolutie
pretendeert te zijn, en wat niet.
De wetenschap in het algemeen en de evolutie-theorie in het
bijzonder geven nooit een antwoord op de vraag: 'Waarom,
waartoe, wat is de zin hiervan?' Zij beantwoordt slechts de vraag
'Hoe?'. De evolutie-theorie bemoeit zich op geen enkele wijze
met de vraag wat de zin van het leven is. De evolutie-theorie
geeft ook geen antwoord op de vraag, hoe het leven is ontstaan.
Wat dit laatste betreft wordt wel eens gezegd dat de evolutionisten kunnen bewijzen dat het leven is ontstaan door een toevallige
samenloop van omstandigheden.
Er was net de nodige verzameling van materialen bij elkaar.
Een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een blikseminslag in de
buurt, zou door samensmelting van deze materialen de eerste
voor vermenigvuldiging vatbare molecule hebben gevormd.
Onzin! Men is nog lang niet zover: men weet zelfs nog niet hoe
de eerste cel is ontstaan! En een cel is al een zeer gecompliceerde
vorm van leven, die het gevolg moet zijn geweest van een lange
ontwikkeling. Het lijkt uitermate onwaarschijnlijk dat men ooit
in de aardkorst bewijzen zal vinden voor een bepaalde theorie
over het ontstaan van de cellen, laat staan van de eerste moleculen die de basis vormden voor het ontstaan van de cel. Men zal
niet verder komen dan een aantal theorieën over hoe het eerste
levende organisme zou kunnen zijn ontstazm, gestaafd door bij173

voorbeeld een nabootsing in het laboratorium van deze geboorte.
Wat betreft het geloof betekent dit dat men iemand die pertinent niet wit geloven in God als schepper, een mogelijkheid biedt
om het leven te aanvaarden zonder geloof in God. Maar het
vormt geen enkel bewijs dat God niet het leven op gang heeft
gebracht. Zelfs al zou men bovengenoemde theorie over het ontstaan van het leven accepteren, dan is dat alleen maar een verschuiven van het probleem. Want waar komt dan de aarde vandaan, en de bliksem? De wetenschap zaJ nooit kunnen bewijzen
dat er wel of dat er geen God is. Zij zaJ nooit de eerste st?p van de
schepping kunnen achterhalen. Hoever terug men het ontstaan
van onze wereld ook zal kunnen naspeuren, tot aan de door de
huidige astronomen veronderstelde oerknal waaruit het heelal
zou zijn ontstaan, de vraag zal dan nog altijd blijven: 'Waar
komt dan die knal vandaan?'
De wetenschap kan alleen uitvissen met welke middelen en
langs welke weg God (of wat men daarvoor in de plaats wil zetten) de mens, het leven en de aarde heeft geschapen. Het doel en
de eerste oorsprong van de schepping zal - misschien wel voor altijd - het domein blijven van de religie.
Of de evolutie-theorie al dan niet verenigbaar is met het Christelijk geloof staat of valt met het antwoord op de vraag: 'Gelooft
u dat de bijbel letterlijk moet worden aanvaard, of gelooft u dat
de bijbel de uitdrukking is van een waarheid die zo alomvattend
is, dat het niet mogelijk is om ze zo onder woorden te brengen
dat ze voor iedereen op elk tijdstip te begrijpen is? En dat daarom de bijbel voor een belangrijk deel symbolisch is, zoals altijd
daar waar een alomvattende waarheid in concrete zaken wordt
vertaald?' Er zijn goede redenen om dit laatste aan te nemen.
Het bevattingsvermogen van de mensen wordt bepaald door
de cultuur waarin zij leven. Stel dat de schepping zich inderdaad
zou hebben voltrokken volgens de theorie der evolutie, maar dat
daarbij de eerste basis - de eerste zich vermenigvuldigende macromolecule - door God zou zijn geschapen. Hoe had u dit verhaal aan de mens van vierduizend jaar geleden willen vertellen?
Het verhaal van de schepping kon Isaac wel begrijpen, en
symbolisch opgevat is het niet in tegenspraak met de evolutie.
Samenvattend: de theorie van de evolutie is geheel niet in tegenspraak met de geest van de bijbel, maar wel met de letter van
het scheppingsverhaal. Wie van mening is dat de bijbel nooit
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symbolisch, maar altijd letterlijk moet worden opgevat, zal de
theorie van de evolutie verwerpen. Maar ik denk dat zo iemand
ook weinig zal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een
theorie van de sociale vooruitgang, die voor anderen dan directe
geloofsgenoten van betekenis is.
Christenen die meer naar de geest dan de letter der bijbel kijken, met name waar het materiële zaken betreft, zullen daarentegen in sociaal evolutionisme een basis kunnen vinden voor een
maatschappijvisie die beter in overeenstemming is met hun geloof dan de thans overheersende liberale en marxistische. De
sociaal evolutionistische maatschappijvisie verwijst het streven
naar materiële welvaart naar het tweede plan, waar het thuis
hoort.
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5. Is de evolutie wreed?
Evolutie: natuurlijke selectie, strijd om het bestaan, overleven
van de sterkste, strijd van iedereen tegen alle zmderen. Dat is het
beeld dat de evolutie bij velen oproept. Een vertekend beeld!
Het leven zelf is een constante strijd: men moet eten, drinken,
ruimte hebben, beschutting hebben, enzovoorts. Deze strijd
heeft niets met de evolutie te maken. Ook als de wereld nooit
meer zou veranderen, en alle thans bestaande soorten van leven
ongewijzigd zouden blijven voortbestaan, is die strijd er. Valken
zullen muizen en mussen blijven vangen, en muizen en mussen
zullen proberen uit de klauwen van de valken vandaan te blijven.
Haal de strijd uit het leven en er blijft geen leven over. Stel dat
eten en drinken zo maar aangewaaid zouden komen, in een
vorm die geen kauwen of vertering meer vereist. Dat bed en onderdak vanzelf voor u klaar steian, beschermd voor altijd. D a t j e
vanaf je geboorte tot je dood in bed zou kunnen liggen zonder
iets te doen, en stel d a t j e inderdaad niets zou doen. Wat is dan
het verschil tussen jezelf en een steen? Als er geen reden, geen
noodzaak was om iets te doen, anders dan niet op een steen te
lijken, waarom zou je dan iets doen?
Waarom lijkt het beeld van de evolutie ons dan zo onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar wreed? Omdat het in tegenspraak
lijkt met wat wij dagelijks ervaren: het leven is niet alleen een
strijd van allen tegen allen, maar veel meer nog een strijd van
ons allen samen om het leven in stand te houden. Het samen
strijden komt veel vaker voor dan het tegen elkaar strijden. Valk,
muizen en mussen brengen hun jongen met evenveel zorg groot.
Duizenden en duizenden bijen werken samen in een bijenkorf en
strijden - bij grote uitzondering - tegen de bijen wolf. Werken is
een vorm van strijd, samen werken een gemeenschappelijke
strijd, bijvoorbeeld tegen de honger. Hoewel er op individueel
niveau wel eens strijd kan zijn, bestaan de meeste soorten levende wezens in hoofdzaak bij hun al dan niet opzettelijke
samenwerking met een groot aantal andere soorten, de zogenaamde symbiose. Zonder honderden soorten bacteriën zouden
176

wij geen voedsel kunnen verteren, zouden wij geen bescherming
hebben tegen tal van agressieve bacteriën. De term 'biologisch
evenwicht' is genoegzaam bekend en is een vertaling van het feit
dat de levende wezens elkaar nodig hebben.
Datzelfde geldt ook heel duidelijk voor de menselijke gemeenschap: als men eens rustig gaat nadenken, dan zal men al gauw
tot de conclusie komen dat de relaties van 'samenwerken' veel
vaker voorkomen dan 'tegen elkaar strijden'. Alleen maakt de
strijd meer indruk op ons: de evolutie is dan ook niet in eerste instantie een strijd van soort tegen soort. De evolutie betekent veel
eerder het selecteren van die wezens die beter met elkaar en hun
omgeving kunnen samenwerken, dan het selecteren van agressievere wezens. Het is meer het vinden van soorten die in omstandigheden kunnen leven waarin de huidige dat nog niet kunnen, dan het verdringen van soorten die aan de huidige omstandigheden ook waren aangepast, maar iets minder. Dat een groot
deel van de fauna en flora uit het tertiaire tijdperk (de grote Sauriers en varens) zijn verdwenen is niet toe te schrijven aan hun
vernietiging of verdringing door andere soorten, maar door een
verandering van de oppervlakte van de aarde, een verandering
waaraan zij zich niet tijdig konden aanpassen.
Eén van de oorzaken van het ontstaan van het verwrongen
beeld van de evolutie dat nog bij velen leeft, is d a r d e eerste grote
protagonist van deze theorie, Darwin, slechts een zeer oppervlakkig en onvolledig beeld van de evolutie had. Dat kon niet anders. De grote ontdekkingen van de biochemie die in appendix 1
werden geschetst zijn pas een eeuw na Darwins werk gedaan. Ook
is het accent op de strijd niet door Darwin zelf gelegd, maar door
zijn volgelingen. De eerste evolutionisten hebben met name één
element over het hoofd gezien, namelijk de eis dat het leven zich
in stand moet houden en moet evolueren met een minimum verbruik van energie. Een strijd op leven en dood is daarentegen altijd energieverslindend. Daarom zien wij meer harmonie dan
strijd in de natuur. Daarom wordt waar mogelijk informatie verwerkt: gevechten tussen mannetjes die naar de gunsten van een
vrouwtje dingen zijn meestal meer symbolisch, meer een bewijs
van kracht, en eindigen maar zelden in de dood van één der
kemphanen. De selectie werkt in hoofdzaak eliminerend ten opzichte van de uitzonderingen, de mutaties, de fouten.
De evolutie en de natuurlijke selectie zijn niet wreder dan het
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komen en gaan van zomer en winter, van geboorte en dood.
Stellen dat de evolutie slecht is, is stellen dat het leven slecht is,
dat het heelal, de hele schepping slecht is.
De wreedheid van de theorie van de evolutie is een sprookje,
net als het verhaal van de boze wolf. Het is een sprookje dat verzonnen is door lieden die hun eigen theorieën over het leven aangetast zien door de ontdekkingen van de wetenschap, en voor wie
alle middelen goed zijn om het gezag van hun theorieën - en
dciarmee hun eigen gezag - veilig te stellen.
De versterking van de levenskracht van een bepazilde soort
door een mutatie kan even zo goed ontstaan doordat deze mutatie de waarde van deze soort voor anderen vergroot, namelijk
van alle wezens die in symbiose daarmee leven. Dat zijn er veel
meer dan de soorten die in concurrentie leven. Ook dit is weer
het resultaat van de evolutie: symbiose draagt bij tot een vergrote
levenskracht van een bepaald ecosysteem, en z o n ecosysteem is
daarom beter in staat om te groeien dan een systeem waarin de
concurrentie een grotere rol speelt dan de symbiose. Een
bepaalde concurrentie tussen diverse individuen blijft natuurlijk
bestaan: ik heb al in de aanhef erop gewezen dat een leven zonder strijd geen leven is. En er is geen vooruitgang zonder dood.
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Oorlog, stagflatie, rassenrellen, staking - auto, landing
op de maan, harttransplantatie. Vanwaar dit contrast
tussen onze enorme technische kundigheid en ons
geklungel op het gebied van maatschappelijke
organisatie? Volgens de auteur omdat wij de
problemen van maatschappelijke organisatie trachten
op te lossen met dezelfde methoden, die tot de
technische vooruitgang hebben geleid. En waar dat
niet kan, vallen wij terug op filosofie en geloof.
Geen van deze methoden is van toepassing op de
konkrete problemen van een levend en lerend systeem
zoals onze maatschappij.
De moderne biochemie wijst ons op een ander model
voor vooruitgang: evolutionistisch denken. Geen
Darwinisme: dat is slechts één van de vele mogelijke
vormen van evolutionisme.
Sociaal-evolutionisme biedt een alternatief
ontwikkelingsmodel voor wie met de auteur van
mening is, dat het huidige Marxisme een dood spoor
is, en Liberalisme een veel te nauwe weg, die
belangrijke aspecten van de mens als sociaal wezen
buiten sluit.
il:

ISBN 90.6323.031.1

