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Zalig de eenvoudigen
naar het Evangelie volgens Mattheus, 5, 3

Na(ast) de Dienst voor Administratieve

Vereenvoudiging heeft de regering ter zake

ook een Task Force in het leven geroepen, en

nog wel onder leiding van Verhofstadt, die in

1999 de administratieve vereenvoudiging in

het regeerakkoord heeft laten opnemen en er

vervolgens een regeringscommissaris heeft

opgezet (en na verloop van tijd terug afge-

haald wegens uitzonderlijke verdiensten).

Bij ‘administratieve vereenvoudiging’ wordt

dan vooral - of zelfs uitsluitend - aan onder-

nemingen en zelfstandigen gedacht, confera-

tur het recent eindrapport van het Federaal

Planbureau met betrekking tot niet eenmali-

ge milieu-, fiscale en arbeidsmarktvereisten.

De ‘paperasserie’ ingevolge de ‘bureaucratie’

loopt kennelijk de spreekwoordelijke spuiga-

ten uit. Het zal wel zo zijn, en het is dan ook

niet onverantwoord werk te maken van ‘een-

voudige administratie’. Maar de tegenstanders

van ‘regelneverij’ blijken nogal eens voorstan-

der van nog een wet voor dit en nog een

besluit voor dat. Doch - nogmaals - als zij er

in slagen de ‘papierberg’ af te toppen zonder

de rechtszekerheid en de rechtsbescherming

in gevaar te brengen, ons niet gelaten.

Als beleidsdoelstelling is administratieve ver-

eenvoudiging voor ondernemingen en zelf-

standigen nochtans al te beperkt. Niet alleen

omdat werknemers in het bijzonder en bur-

gers in het algemeen te kampen krijgen met

belastingbrieven en volkstellingen die, om

(juist) begrepen te worden, een universitair

diploma zo al niet een academisch curriculum

veronderstellen. Maar ook omdat de com-

plexiteit zich geenszins beperkt tot het admi-

nistratieve.

De complexiteit betreft de hedendaagse wes-

terse samenleving als geheel, en het adminis-

tratieve is er slechts een betrekkelijk gering

onderdeel van. Van het administratieve zijn

we ons nog redelijk bewust. Andere ‘com-

plexen’ ondergaan we, zonder ons er van te

vergewissen.

Neem een aantal gebruiksvoorwerpen. Van

kerfsteen tot snijmes is maar een bescheiden

stap, doch van vuursteen tot aansteker veron-

derstelt al een hele reeks sprongen, om nog te

zwijgen van de uitvindingen en de ontwikke-

lingen die nodig zijn om van slagsteen alias

knots tot laserstraal of kruisraket te komen.

Want de snelheid van de verandering lijkt nog

steeds te versnellen, gelijk de valbeweging, al

houdt het vallen vroeg of laat ook op.

Met name de voorbije eeuw heeft een onge-

ziene vooruitgang annex complexiteit met

zich meegebracht, zoals mag blijken uit de

volgende voorbeelden.

• Van vulpen over balpen naar mechanische

typemachine, dat gaat nog. De structuur van

een vulpen en het functioneren van een bal-

pen liggen - ook letterlijk - voor de hand.

Zelfs de bouw of de werking van een mecha-

nische typemachine kent geen geheimen. Je

ziet en hoort hoe een druk van je vinger op de

toets een hendel in beweging brengt die een

metalen plakje tegen een in inkt gedrenkt lin-

tje duwt dat zelf tegen het papier duwt met

een meer of minder sierlijke vlek als resultaat.

Maar elektrische of elektronische schrijfma-

chines en rekenmachines of computers, dat is

andere koek. We hebben er geen benul van

wat er gebeurt tussen het induwen van de
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knop en het verschijnen van de e-mail-

berichten. We hebben er het raden naar wat

zich voordoet tussen het klikken op de muis

en het uitschakelen van het toestel. En het

meegeleverde handboek zal ons niet wijzer

maken, integendeel, als het ons al niet dom-

mer achterlaat.

• Gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, waar-

schuwingen en andere wegenkaarten maken

ons overigens wel wegwijs in de doolhof van

gebods- en verbodsbepalingen, maar belem-

meren ons - onbedoeld of niet - het zicht op

de doolhof als zodanig. We weten vaak wel

wat we moeten of niet mogen doen om de

klok te horen luiden. Maar we komen zelden

te weten wat we zouden kunnen doen om

ook nog de klepel te zien hangen.

• Hypermoderne keukenrobots verdringen

klassieke - en ondertussen al gedateerde -

huishoudapparaten, zoals een handmatige en

handzame fruitpers, een verticaal draaiende

snijmachine of een horizontaal draaiende

groentepletmachine. Zo’n robot afwassen lukt

nog net. Maar zo’n robot ook herstellen valt

toch tegen. 

• Cassette, cd(-rom en -rewritable), DVD en

andere geluidsdragers verdrijven platenspe-

lers op amper een decennium naar de com-

merciële prehistorie of de industriële archeo-

logie. Een ‘pinneke’ of een ‘toppeke’ vervan-

gen, ça va encore. Maar het reading mecha-

nism in de disc drive aanpassen, ça va aussi,

naar de winkel, ja.

• Het ‘repareren’ van de automobiel is ook al

geen evidentie. Zelfs een fiets laat zich niet

zomaar ‘maken’ zonder aangepast gereed-

schap. En werktuigen zelf vergen een heuse

vooropleiding om adequaat en accuraat aan

te wenden.

• Over mobiliteit gesproken. Complexiteit

geldt niet alleen vervoermiddelen. Die zijn in

verhouding misschien wel gebruiksvriendelij-

ker, maar toch ingewikkelder geworden.

Behalve de voertuigen zijn er ook nog de ver-

keersregels en de weginrichting met inbegrip

van de bewegwijzering en de ruimtelijke

(wan)ordening. Die zijn stuk voor stuk talrij-

ker respectievelijk moeilijker geworden. Het

toegenomen aantal wagens plus de toegeno-

men snelheid, het toegenomen aantal ver-

plaatsingen plus de toegenomen afstand, het

toegenomen aantal bedieningstoetsen plus

de toegenomen stroom audio-visuele prik-

kels, het toegenomen aantal gebouwen plus

het toegenomen aantal verbindingen, het

toegenomen aantal verkeersborden plus het

in omslachtigheid toegenomen wegennet

maken het besturen van een wagen tot een

stresserende en riskante bezigheid.

Ontelbaar zijn de voorbeelden die aantonen

dat de samenleving ingewikkelder en het

samenleven moeilijker wordt, of toch moeilij-

ker te vatten. De ondoor- of -overzichtelijk-

heid neemt onrustbarende verhoudingen aan

en de onzekerheid is navenant. Niet voor

niets wijst wetenschappelijk onderzoek op de

behoefte - en a contrario dus ook het gebrek

- aan zekerheid. Mensen verliezen greep op

de zowel materiële als sociale omgeving en

uiteindelijk ook op zichzelf.

De dubbele uitdaging voor adviseurs en con-

sultants, specialisten en experts, theoretici en

andere studaxen bestaat er dan in de com-

plexiteit te vermijden en te bestrijden - Niklas

Luhmann indachtig - en de betrokkenen uit

te rusten met een gezonde dosis weerbaar-

heid tegen overdreven ingewikkeldheid en a

fortiori overbodige ‘moeilijkdoenerij’. Al blijft

argwaan tegenover eenvoud terecht. “De

grootste eenvoud leidt soms tot de grootste
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ingewikkeldheid”, aldus Anton Vloemans,

want “stel u voor dat we allen Janssens heet-

ten”. Alles wel beschouwd zal het er waar-

schijnlijk niet eenvoudiger op worden.

Denken we maar aan de kennelijk onstuitba-

re doorbraken in gentechniek en biotechno-

logie.

Als ACW geven we graag stem aan de samen-

leving. Het betekent aan de ene kant de

bekommernissen vertalen en de bezorgdhe-

den vertolken van de christelijke werknemers.

Ook als het gaat om de verhouding tussen de

eisen en de verwachtingen van onze com-

plexe maatschappij enerzijds en onze simpele

vermogens om er aan tegemoet te komen

anderzijds. Uiteraard zonder in simplisme,

anekdotiek, vooroordelen of gemeenplaatsen

te vervallen. Aan de andere kant betekent het

- nog steeds - de christelijke werknemers als

groep en als mens mee helpen ontvoogden,

hen wapenen met een kritische houding

tegenover de complexiteit van zowel de staat

en de markt als de media of de laboratoria,

hen mondig maken.

Want zwijgen is instemmen, zegt de sterke

tegen de zwakke, die nog naar woorden

zoekt…
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