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Verder vooruit kijken 
dan vier jaar 

'Bedrijven kijken alleen maar naar de korte termijn', 

is de kritiek van rechtgeaarde SP' ers als de zegenin

gen van privatiseringen verkondigd worden. Maar 

hoe zit dat bij politici? Ligt hun 

horizon wel zo veel verder dan de 

eerstvolgende verkiezingen? In 

deze Spanning, met als thema 

de toekomst, doen we in ieder 

geval een poging om wél verder 

te kijken. 

De aftrap wordt gegeven door twee professionele 

toekomstverkenners, die blijk geven van een forse 

dosis optimisme over wat de Nederlandse samenle

ving te wachten staat. Hun visie staat overigens in 

schril contrast met de verwachtingen van de meer

derheid van de bevolking- zo blijkt uit onderzoek 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover 

we ook schrijven. 

Toekomstverkennen is leuk, maar hebben we er ook 

wat aan? Daarover verscheen in 2004 het boek '25 

jaar later', waarin teruggekeken werd op de grote 

toekomstverkenning uit 1977. Spanning kijkt mee. 

Het thema wordt compleet gemaakt met de door

leestips, en met een verhaal van hoogleraar )orna, 

die een samenleving schetst waarin de trend naar 

meer marktwerking tot in het extreme is doorge

voerd. Zijn conclusie: dat wordt een wereld zonder 

samenleving. 
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Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nljopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Europese grondwet van alle kanten belicht 
In de aanloop naar het referendum zijn er de afgelopen maand veel 
opinies verschenen over allerlei aspecten van de Europese grondwet. 
Bijvoorbeeld: 
• Europese Unie wordt door grondwet ook militair bondgenoot

schap, door Tiny Kox 
• Vrouwvriendelijk Europa met grondwet nog ver weg, Kartika 

Liotard 
• 'ja' betekent: Buigen voor Europa, Ronald van Raak 
• Verzet christenen tegen grondwet EU begrijpelijk, Harry van Bommel 

Dienstenrichtlijn helaas nog springlevend 
Eind april kopten kranten over het einde van de EU-dienstenrichtlijn, 
nadat zowel de Franse president Chirac als de Duitse bondskanselier 
Schröder zich er negatief over uitlieten. Deze heren gaan er echter 
niet over legt Kartika Liotard uit. En omdat de Commissie Industrie 
van het Europese Parlement onlangs juist haar enthousiasme voor 
de richtlijn onderstreepte, is die- helaas- nog springlevend . 

Controle ontbreekt op genvoedsel 
De zorg over gentechnologie is wel degelijk gegrond, betoogt Krista 
van Velzen in dit artikel, dat op 22 april gepubliceerd werd in Trouw. 
We weten nog veel te weinig over de risico's en de etiketteringsplicht 
voor fabrikanten is zo lek als een mandje. 

Dienstenrichtlijn gevaar voor sociale volkshuisvesting 
Woningbouwcorporaties maken zich volgens Kartika Liotard te
recht grote zorgen over de kritiek van de Europese Commissie op 
hun interpretatie van de aanbestedingsverplichting. En als de Dien
stenrichtlijn ingevoerd wordt, nemen de bedreigingen nog veel 
verder toe. 
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Futurologen over toekomstverkenningen 

'Waarom geen schoolvak 
waarin we jongeren leren 
vooruitkijken?' 

'Optimisme is moral duty', het is een morele plicht om optimistisch te zijn. De opmerking 

valt halverwege het gesprek, als we het hebben over de opdracht aan politici om geen doem

verhalen uit te storten over de mensen. Maar de roep om optimisme zou ook prima hun 

eigen motto kunnen zijn. De futurologen Patriek van der Duin en Hans Stavleu zien veel 

positieve ontwikkelingen in de toekomst. Verslag van een gesprek met twee mensen die 

beroepshalve nadenken over wat ons allemaal te wachten staat. 

Stavleu en Van der Du in kennen elkaar vanuit de t ijd 
dat ze zich samen bezighielden met toekomstverken
ningen voor KPN-Research: hoe zullen mensen omgaan 
met telecommunicatie? Hoe zullen ze communiceren in 
de toekomst? Inmiddels doceert Van der Duin aan de 
faculteit Techniek, Bestuur en Management van de 
TU Delft en werkt hij aan een promotie-onderzoek naar 
de manier waarop bedrijven gebruik maken van toe
komstverkenningen bij innovatieprocessen. Stavleu is 

lector toekomstonderzoek op de 
Hogeschool Leiden, waar hij zich als 
doel gesteld heeft een studie toe
komstkunde te realiseren . 
De toekomst stond natuurlijk cen
traal in het gesprek met beide futuro
logen, in het bijzonder de toekomst 
van maatschappelijke en politieke 
processen . Opvallend was de nogal 
optimistische kijk van de heren, en 
de opmerkelijke overeenstemming in 
hun visies. Vanwege die eensgezind
heid hebben we in het artikel slechts 
bij uitzondering aangegeven wie 
precies wat heeft gezegd. 

Futurologen, dat zijn toch schrijvers 
van science-fictionboeken en mensen 
die voor hun werk in een glazen bol 
staren? 

'.Dat is in ieder geval wel het vooroordeel waartegen wij 
moeten opboksen. Maar het ligt in werkelijkheid an
ders. Wij zijn toekomstverkenners, geen toekomstvoor
spel/ers - al kunnen we het natuurlijk niet laten om op 
basis van die verkenningen af en toe ook voorspellin
gen te doen. Er is niets mis mee om van tijd tot tijd je 
nek uit te steken . 
Voorspellingen zeggen vaak meer over de tijd waarin ze 
gemaakt zijn, dan over de toekomst. 
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Het is vaak een smoes als politici 
zeggen maar de burgers willen dat niet 

Het doel van toekomstverkenn ingen is dat ze aanzet
ten tot nadenken over de toekomst: wat zou er kunnen 
gebeuren?Welke opties heb je, en hoe leer je daar keuzes 
uit maken? 
Neem de ICT, de informatietechnologie, het is zó be
langrijk om mensen te laten nadenken over wat je 

ermee kunt. En dat geldt niet alleen voor technische 
ontwikkelingen, maar veel breder. We hebben op scho

len het vak geschiedenis . Waarom dan ook niet een vak 
waarin we leren vooruitkijken?' 

We zijn hier bij jullie, omdat we als politieke partij willen 
nadenken over de toekomst. Maar gaan politiek en na
denken over de toekomst wel samen? Een politicus 
wordt elke week een beetje afgerekend in de nieuwe 
peiling en eens in de vier jaar definitief in het stembu
reau. 
'Die afruil van korte termijn tegenover lange termijn 
klopt niet, en de nadruk op het afrekenen van politici 

op de gevolgen op de korte termijn worden zwaar over
dreven. Burgers zijn juist sterk gecharmeerd van politi 

ci met een visie. Het is prima uit te leggen dat bepaal

de maatregelen niet meteen effect zullen sorteren. 
Maar dan moet je duidelijk maken vanuit welke visie, 

welk maatschappij- en mensbeeld je iets voorstelt: dit is 
mijn visie, dat wil ik bereiken, dus daarom stel ik voor de 
komende vier jaar dit voor. Het is vaak een smoes als 
politici zeggen maar de burgers willen dat niet. 
In de visie moet je een soort van transparantie inbou
wen : ik heb deze visie op de toekomst, en hij is geba

seerd op dfe aannames. Neem de vergrijzing. Je kunt 
uittekenen wat er met de samenstelling van de Neder

landse bevolking gebeurt en vervolgens in verschillen
de scenario's aangeven wat dat kan betekenen voor de 
samenleving: jonge mensen uit Turkije halen , ouderen 
op vrijwillige basis laten doorwerken, de AOW-leeftijd 
verhogen , noem maar op. Vervolgens maak je daar dan 
een keuze uit, en geef je ook aan waarom je daarvoor 
kiest. 

Bij toekomstverkenningen geef je aan : dit zijn demo
gelijkheden. Een politicus moet vervolgens zeggen: dit 
is mijn keuze. En , ook belangrijk als het gaat om de 
toekomst: je moet wendbaarheid inbouwen. Leg je niet 
vast voor een periode van 25 jaar, maar creëer wend
baarheid . Daarom zijn wij ook tegen de Europese 

Grondwet. Die is veel te breed en legt te vee l vast. Als 
je er iets in wilt veranderen, heb je te maken met een 

ingewikkelde procedure. Daardoor neem je vrijheden 
af. Dat moet je niet doen.' 

Wat gaat de toekomst brengen voor de politiek? 
'De bezopen keuze tussen links en rechts zal steeds 
meer verdwijnen , het personalisme rukt op en de ge
volgen van de informatietechnologie zullen enorm zijn: 
in het hele proces van meningvorming en besluitvor
ming. Er zal veel meer gewerkt worden met polls, die 
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ook steeds meer gewicht krijgen. Door de ontwikkeling 
van de ICT kunnen burgers eenvoudig met de wethou
der ma ilen en snel de notulen van de raadsvergaderin
gen inzien . Het openbaar bestuur wordt transparanter, 
en de politiek moet daarin meegaan, of ze wil of niet. 
Dat zal heellokaal beginnen, maar is niet tegen te 
houden. Een praktijkvoorbeeld : in een wijk die nog 
gebouwd moest worden, waren de toekomstige bewo
ners al met elkaar in contact gekomen via Internet. 
Toen kwam de gemeente met een voorstel voor straat
namen. Een aantal bewoners zag de voorgestelde na
men niet zitten, mailde met de andere bewoners en 
presenteerde vervolgens alternatieven die de gemeente 
overgenomen heeft. ' 

Directeur Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbu
reau (SCP) signaleert dat hoe meer mensen weten over 
de politiek, hoe cynischer ze worden. 
' Logisch, omdat ze er niets aan kunnen doen. Maar dat 
zal in de toekomst beter worden . Weten en kunnen 
zullen dichter bij elkaar gebracht worden . Peilingen 

zullen uitgroeien tot een vorm van stemrecht. Vormen 

van directe democratie zullen mensen meer macht 
geven.' 

Wat betekent die ontwikkeling voor de ideologie en voor 
de partijen? Is er nog wel ruimte voor beginselen in de 
toekomst? 
'In een politiek systeem waarin personen een grotere 

rol spelen , moeten die personen natuurlijk wel ergens 
voor stáán. Ze moeten wel consistent zijn . Een politi
cus die de ene dag dit roept, en de andere dag dat, redt 
het niet lang. Maar misschien heb je het dan meer over 
persoonlijke grondbeginselen dan over de ideologie 
van een partij . Partijen zullen overigens wel blijven: aan 
de ene kant is er de individualisering, aan de andere 
kant is er ook een tegenbeweging: mensen hebben 
elkaar nodig en zoeken elkaar op. Partijen zijn daarbij 
een bindmiddel, dat nodig blijft. Maar wellicht gaan 
partijen wel een veel dynamischer achterban krijgen, 
met mensen die om veel meer verschillende redenen 
en veel korter lid worden .' 

Het SCP presenteerde onlangs het rapport 'In hetzicht 
van de toekomst' met als conclusie dat Nederlanders een 
warme, sociale samenleving wensen, met goede collec
tieve voorzieningen, maar een kille, zakelijke samenle
ving verwachten, vol concurrentie. Hoe is dat te duiden? 
'Bij een vraag naar de toekomstverwachting trekken 
mensen dóór wat ze nu ervaren, dat is een algemeen 

gegeven. Hetzelfde rapport laat ook zien dat de per
soonlijke toekomstverwachting van veel mensen een 
stuk positiever is, dan de verwachting voor de samenle

ving als geheel. We gunnen iedereen een goed leven, 
maar staan machteloos om dat te realiseren en gaan 
dan maar zorgen dat we het zelf goed hebben.' 



Wat moet de politiek daarmee? 
'De mensen meer macht geven. Geef een buurt geld 
om de openbare ruimte in te richten, doe dat ook bij de 
buurt ernaast en kijk hoe er overleg tot stand komt om 
dingen gezamenlijk aan te pakken. Er wordt wel gezegd 
de burgers wantrouwen de politiek, maar andersom is 
het veel sterker. De politiek wantrouwt de burgers. Geef 
mensen vertrouwen en ook de middelen om zaken tot 

stand te brengen.' 

Er is een sterke trend in Nederland om op tal van terrei
nen het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen. 
ligt daar onze toekomst? 
'Nee, Nederland zal altijd iets Nederlands houden: 
kneuterigheid, zorgen voor elkaar. Van veramerikanise
ring in de vorm van verzakelijking, van een toenemen
de claimcultuur zal zeker sprake zijn, maar de verschil
len zijn heel groot. In de VS speelt religie een veel gro
tere rol , en is de samenleving veel meer vereconomi

seerd, hoeft men niet op een beperkte ruimte met veel 
mensen samen te leven. Daar is het veel meer slaan en 
terugslaan, terwijl wij hier meer om elkaar geven .' 

Ook op de ontwikkelingen op het terrein van de media 
hebben de toekomstverkenners een optimistische kijk. 

Tegenover de angst voor een toenemende invloed van 
mediahypes stellen ze ontwikkelingen als de zaterdag
bijlagen van de dagbladen, die voor grondige informa
tie zorgen . Een ontwikkeling naar 'versoaping' van het 
nieuws wordt onderkend . Maar: 'hypes worden steeds 

korter, en er is een tegentrend dat er steeds meer uitge

zocht wordt'. 

Hoe zal het met de integratie gaan? In 2015 is bijvoor
beeld meer dan de helft van de bevolking van Rotterdam 
allochtoon. Wat gaat dat betekenen? 
Van der Duin is ook op dit punt optimistisch. 'Is het zo 
erg als de Rotterdamse bevolking in meerderheid al
lochtoon is? Willem Alexander is ook allochtoon. Nu 

scoren allochtonen op alle punten gemiddeld slechter 
dan autochtonen, maar dat is een momentopname. Je 
moet naar de ontwikkeling kijken. Kijk eens hoeveel 
donkere jongens en meisjes hier op de hogeschool 
rondlopen. De stagnerende integratie is een achterhoe

degevecht, een non-issue.' 
Stavleu is voorzichtiger. 'Ik weet het niet. Dat hangt af 
van de snelheid waarmee de emancipatie van groepen 

allochtonen gaat.' 

Nog een paar vragen die we misschien beter aan een 
waarzegger zouden kunnen stellen: maken we in 2020 
deel uit van een Europese natiestaan 
'Nee, dat zou betekenen dat we onze soevereiniteit 
opgeven en bijvoorbeeld ook ons koningshuis. Dat 
gebeurt niet voor 2020.' 

Zijn we tegen die tijd een emigratie- of immigratieland? 
'Een immigratieland. Door de vergrijzing zullen we 
mensen uit andere landen hard nodig hebben. De 
emigratie zal niet sterk toenemen: ook nu al zijn er 
volop mogelijkheden om in het buitenland te gaan 

werken, en dat gebeurt nauwelijks.' 

Naast de verzakelijking is momenteel ook een terugkeer 
van religie en moraal waar te nemen in de samenleving. 
Waar leidt dat toe? 
De heren zijn het erover eens, dat de publieke moraal 
snel belangrijker wordt. Over religie stelt Van der Duin 
kort en krachtig: 'Religie is dood in Nederland. Kijk 
naar de cijfers van het SCP: het geloof in kerkelijke 
normen en waarden verdwijnt, en ook het geloof in een 
opperwezen. Spiritualiteit is wat anders: die zal blij

ven.' 

Geldt het ook voor de moslimgemeenschap dat religie 
minder belangrijk wordt? 
'Dat hangt af van de snelheid van het emancipatiepro
ces , en daarin speelt ook de rest van de samenleving 

een rol.' 

Zet die emancipatie door dankzij of ondánks politieke 
bemoeienis? 
'Ondanks. Al die inburgeringscursussen helpen niet. 
Wet écht wat voorstelt, is het afschaffen van artikel 23 

van de gro.ndwet, over onderwijsvrijheid. Maar dat 

gebeurt niet.' 
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Terugkijken op de verkenningen uit 1977 

De onvoorspelbare toekomst 

De WRR-verkenning uit 1977 was 
de eerste grote toekomstverken 

ning in Nederland . Het ambitieuze 

doel ervan was om op zeventien 

terreinen een samenhangend beeld 

te schetsen van de Nederlandse 
samenleving rond de eeuwwisse

ling. Daarbij ging het er vooral om, 
aan te geven welke knelpunten 

voorzienbaar waren , zodat het 

beleid daar rekening mee zou kun

nen houden . De voorspellingen 

zouden dus door gerichte maatre

gelen nfet uit moeten komen. 

Voor de verkenningen uit '77 zijn de 

toekomststudies gebruikt die een 
aantal deskundigen heeft gemaakt, 

ieder op zijn eigen terrein . Bij de 

presentatie waren de reacties over 
het algemeen nogal sceptisch . De 

studie zou niet baanbrekend ge

noeg zijn, te weinig aanknopings
punten geven voor het beleid en te 

veel gericht zijn op voorspellen in 

plaats van het construeren van 
scenario's. 

Inmiddels is er brede overeenstem

ming over dat de ATV er in ieder 

geval aan heeft bijgedragen dat 

politiek, overheid en wetenschap 

meer aandacht kregen voor de 

toekomst, en aan het besef dat 

kennis over die toekomst altijd 

onvolkomen is. 
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Hoe helder is de kristallen bol van de toekomstverkenners? 

En wat hebben we eigenlijk aan voorspellingen over de 

richting waarin de samenleving zich ontwikkelt? Om daarop 

een antwoord te vinden keek het Netwerk Toekomstverken

ningen in 2004 kritisch naar de Algemene Toekomstverken

ning (ATV) uit 1977 van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR). 

Vrees voor afkoeling van de aarde 
door menselijk handelen 
In 1972 heeft het rapport van de 

Club van Rome de wereld wakker 
geschud op het punt van de eindig

heid van de natuurlijke hulpbron

nen. De echo daarvan dreunt dui

delijk na in de Toekomstverkennin

gen van '77. 
Olieschaarste leidt tot een verdrie

voudiging van de olieprijs en tot 

het gebruik van andere energie

bronnen, is de verwachting. Aard

gas wordt ook schaars, vanaf 2010; 
de rol van steenkool kan niet verder 

groeien en alternatieve energie 

komt erg langzaam van de grond. 
Maatregelen als een overheidscam

pagne om de thermostaat in ieder 

huis een graad lager te zetten, 

worden daarom onontkoombaar 

geacht. 

Ook het 1977-beeld van de toestand 

van natuur en landschap rond 

2000, is ronduit alarmerend. Gewe

zen wordt op de grote schade die al 

vóór 1977 is toegebracht, en ge
vreesd wordt dat het alleen maar 

erger wordt. De verwachting is, dat 

landschap en natuurlijk milieu 

omstreeks 2000 buiten natuurge

bieden en landschapsparken nau

welijks nog enige betekenis kunnen 

hebben . En ook in beschermde 

gebieden gaat het slecht door are

aalverkleining, wegenaanleg en 

recreatied ruk. 

Verrassend is het hoofdstuk over 

klimaatverandering en de mogelijke 

gevolgen daarvan. In de jaren ze

ventig is het nog geen uitgemaakte 
zaak dat er een relatie bestaat tus

sen menselijk handelen en de tem

peratuur op aarde. Toch gaat de 

ATV er nadrukkelijk op in, waarbij 

overigens vooral een daling van de 

temperatuur gevreesd wordt. (De 
toenemende vervuiling van de 

atmosfeer met stofdeeltjes zou 
afkoeling van de aarde veroorza

ken .) Geconstateerd wordt, dat 

over het algemeen hogere tempera

turen voordelig kunnen zijn, en 

lagere temperaturen negatief. 

Voorspelling: de rol van de over
heid in de samenleving neemt toe 
Ook al somber zijn de verkennin

gen over de polit iek-bestuurlijke 

toekomst. De wetenschappers die 

dat terrein beschrijven, voorspellen 

dat de bestaande structuren in het 

jaar 2000 in staat van ontbinding 

verkeren . Invoering van nieuwe 

ordeningstechnieken is volgens 
hen een cruciaal proces . Terugkij 

kend concluderen de onderzoekers 



van nu dat het proces van verande

ring veel minder ingrijpend en 
turbulent is geweest. 

In 1977 is de verwachting dat de 
invloed van de overheid op de 
samenleving zal toenemen, en dat 
'wellicht nog binnen de komende 

25 jaar de normen en waarden in de 
verzorgende sectoren (medische 
zorg, maatschappelijk werk, vor
mingswerk e.d.) model zullen staan 

voor sturing, organisatie en partici
patie in de Nederlandse samenle
ving.' Dat is dus heel anders ge
gaan, luidt de conclusie nu. De rol 
van de overheid is juist afgenomen 

ten gunste van marktwerking als 
belangrijkste sturingsprincipe, en 
de daarbij behorende normen en 

waarden, zoals efficiëntie en presta
tiemeting, zijn ook bij de overheid, 
in het onderwijs en de gezond
heidszorg dominant geworden . 

Een opvallende misser in de ver
wachtingen van 1977 is de ge
schetste ontwikkeling van de aan
sturing van de ondernemingen. 
Daarover meldt de ATV: 

• de participatie van de eigen werk
nemers in het bestuur van de 
ondernemingen neemt toe; 

• dit leidt tot een verzelfstandiging 
van de lokale vestigingen van 
grote concerns; 

• de tegenstelling tussen kapitaal 
en arbeid binnen de onder

nemingen neemt in betekenis af; 
de tegenstelling tussen onderne
mingsbelang en externe belangen 
neemt toe; 

• ter bescherming van exte'rne 

belangen neemt de overheids
bemoeienis met de onderne

mingsbeslissingen verder toe. 
Geen van deze stellingen is bewaar

heid geworden . 

Een andere ontwikkeling die duide

lijk verkeerd is ingeschat, is de groei 
van de deeltijdarbeid. Voorzien was 
dat in 2000 38 procent van de vrou

wen in het arbeidsproces in deeltijd 

zou werken, en 

20 procent van alle werknemers. De 
werkelijkheid in 2001 was als volgt: 
71 procent van de vrouwen werkt in 

deeltijd en 42 procent van de hele 
werkzame beroepsbevolking. 

De verkenningen zeggen vooral 
veel over de tijd waarin ze ge
maakt zijn 
De postindustriële samenleving, 

die in 1997 voorspeld wordt, is 
inderdaad gekomen en inmiddels 
al weer voorbijgestreefd door de 
kennissamenleving, concluderen 

de onderzoekers van 2004. Ze 
kijken op dit punt zelf ook naar de 

toekomst, en signaleren 'dat er een 
nieuw label staat echter al weer 
staat te dringen: de creatieve 

samenleving. Daarin worden de 
dienstverlenende en kennisklassen 
door een creatieve klasse vervan

gen. De toekomst zou aan deze 
klasse van architecten, grafisch 
vormgevers, journalisten, gamers, 
homo's, kunstenaars, maar ook 
onderzoekers, technologen en 
ondernemers zijn. De kruisbestui
ving tussen technologie, cultuur en 

ondernemerschap moet zorgen 
voor de begerenswaardige 
innovatie.' 

Op basis van hun beoordeling van 
de verkenningen uit 1~77 komen de 
onderzoekers van 2004 tot een 
aantal aanbevelingen voor toekom
stige toekomstonderzoekers : 
• De verkenningen moeten het 

heden meer loslaten bij het 

bekijken van de toekomst. Bij
voorbeeld door minder te leunen 

op de inbreng van wetenschap
pers die de mainstream verte
genwoordigen. 

• De tijdshorizon moet' niet voor 
alle terreinen gelijk gelegd wor
den, en is in veel gevallen een te 
lange termijn die haast wel moet 
leiden tot gefantaseer. Voor 

beleidsontwikkeling zal een 
periode van tien, hooguit twintig 
jaar vaak betekenisvoller zijn . 

• In de verkenningen moet meer 

gewerkt worden met de scena
riomethode: als dit en dit gebeurt, 
dan zal dat en dat het gevolg zijn. 
Daardoor komt er beter zicht op 
mogelijke toekomstige 'afhanke
lijkheden'. 

Het doel om op basis van de toe
komstverkenning beleid te maken 
waardoor de voorspelling niet uit
komt, is op veel terreinen niet ge
haald. Soms was het niet nodig, 
omdat de voorspelling er ver naast 
zat, en soms ook is het niet gelukt 
de ontwikkeling te beïnvloeden. 
Een terrein waarop enkele sombere 

voorspellingen wel degelijk tot 
affectieve maatregelen hebben 
geleid, is dat van natuur en milieu, 

concluderen de onderzoekers van 

2004. Daarbij wijzen ze op zaken 
als de aanpak van de oppervlakte

watervervuiling, het verbod op een 
aantal bestrijdingsmiddelen en het 
tegengaan van de versnippering 
van natuurgebieden. 

Terugkijkend in 2004 luidt de con
clusie dat de WRR-verkenningen in 
sterke mate een kind van hun tijd 
zijn : 'een tijd van grote bevlogen
heid en pretenties; een tijd waarin 
men ook probeerde vat te krijgen 
op de ontwikkelingen op de lange 
termijn. De idee de toekomst in de 
hand te hebben, al is het maar een 
beetje, lijkt tegenwoordig daarente

gen (weer) ver weg. Tegenwoordige 
en toekomstige toekomstverken

ningen zijn methodologisch wel
licht verder, maar vergeleken met 
die uit 1977 tevens meer oefenin
gen in bescheidenheid. Ook daarin 
hebben we blijkbaar geleerd.' 

Vijfentwintigjaar later, de 
Toekomstverkenning van de Wrr uit 
1977 als leerproces 
P.A. van der Duin, C.A. Hazeu, P. 
Rademaker en IJ. Schoonenboom 
(red.) 
Amsterdam University Press, Amster
dam 2004 
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De toekomst van De Markt: 

'Een wereld zonder 
samen lev i ng' 
Waarheen leidt de ontwikkeling die we nu meemaken in Neder

land? Een toekomstdroom van René Jorna, hoogleraar kennis

technologie en kennismanagement aan de Rijksuniversiteit 

Groningen, als waarschuwing aan de beleidsmakers van nu. 

In zijn prachtige, maar veel te weinig bekende, utopi 

sche roman 'De wereld van Professor Caritat' (1995) 
schetst de schrijver Steven Lukes* de wonderlijke avon
turen van de geleerde Caritat. Wanneer Caritat in zijn 
eigen land problemen heeft en kan kiezen voor de 

gevangenis of een gevaarlijke reis langs verschillende 
landen , kiest hij voor het laatste. Caritat moet onder
zoeken welke van de vele staatsvormen in de omrin 
gende landen de beste is. Hij reist daartoe naar ver
schillende landen die alle één organisatie- of staats
vorm tot in het extreme hebben doorgevoerd . Zo be
zoekt hij achtereenvolgens Utilitaria, Communitaria, 
Libertaria en Egalitaria . Ik denk dat de namen van deze 
landen wel voor zich spreken . Utilitaria werkt met nut 
in elke denkbare situatie. Communitaria is georgani
seerd in kleine, volledig zelfstandige gemeenschappen , 
en Libertaria zorgt voor optimale vrijheid voor al haar 
onderdanen . Tijdens de bezoeken aan de verschillende 
landen ontdekt Caritat dat geen enkel land volledig op 
één principe kan varen . Ik zal hier niet de verdere af

loop van de avonturen van Caritat vertellen . Dit zelf 
lezen is erg de moeite waard. 

Stel nu eens dat wij Caritat vragen een vergelijkbaar 
bezoek te brengen aan een land dat volledig volgens 

marktideologische principes is ingericht. Dat land zou 
Nederland in 2020 kunnen zijn . Sinds 1990 is Neder
land zich steeds meer gaan richten op de marktideolo
gie als leidend principe voor het inrichten en organise-

• Steven Lukes (1999) . De wereld 
van Professor Caritat. Breda: De 
Geus (oorspronkelijke Engelse tekst 
1995 The Curious Enlightment of 
Professor Caritat. Londen: Verso.) 

8 Spanning mei 2005 

ren van de 'samenleving' . Voor alle duidelijkheid, dit 
Nederland is zich uit volle overtuiging ook anders gaan 

noemen. Het heet sinds 2015 Marktaria(NL). Caritat is 

in dit land (van de toekomst) op bezoek geweest en 
vertelt ons bij terugkomst over de spannende dingen 
die zich in Marktaria hebben ontwikkeld . We geven 
Caritat het woord. 

De douane-ondernemers zijn verwikkeld in hevige con
currentie met elkaar 
'Toen ik vanuit Egalitaria over de grens werd gezet, 
moest ik mij melden bij de douane van Marktaria. Het 
bleek echter moeilijk de douane te vinden . Er waren vijf 
douane-ondernemers die in hevige onderlinge concur

rentie probeerden na te gaan of ik kon blijven of moest 
worden teruggestuurd. Ik had maar een beperkte hoe
veelheid geld bij en ik heb erg moeten onderhandelen 
voor een doorgang. Gelukkig leverde de competitie 
tussen de douanes een flinke prijsreductie op, zodat ik 
genoeg geld over had om me een goed hotel te kunnen 
veroorloven. Na het gesprek met de douane kon ik niet 
zo maar gaan en staan waar ik wilde. Ik kreeg een be

geleider mee, een zekere De Witte, gelukkig een goed 
opgeleid persoon , die mij ook een aantal basisprinci 
pes van Marktaria kon uitleggen. Ik zal jullie mijn ver
haal over de onderhandelingen met de hotels bespa
ren, maar ik heb er uiteindelijk één kunnen vinden. In 
overleg met mijn begeleider de Witte hebben we in 
mijn hotel een agenda gemaakt om onderdelen van 
Marktaria te bezoeken . Ik wilde meer weten van de 
gezondheidszorg, van het onderwijs, van hoe mensen 
aan een baan komen en ook hoe in Marktaria huwelij
ken tot stand komen . Ik ben vroeg gaan slapen omdat 

De Witte me niet alleen wees op de fysieke inspanning 
van de volgende dag, maar ook op de verbazing en 
misschien ongeloof dat ik de volgende dag zou onder-



vinden. Het zou wel eens emotioneel belastend kun
nen zijn. Hij beloofde me dat hij contacten zou leggen 
met de organisaties die ik de volgende dag wilde be
zoeken. De Witte legde me nog uit dat ik niet van orga
nisaties maar van markten moest spreken, maar ik was 
al zo moe, dat ik het wel geloofde. 
Ik werd de volgende morge'1 al vroeg wakker en ver
baasde me over de vele bedienden in het hotel. Ik 
begreep dat niemand een vaste baan had, maar dat 
iedereen een eigen ondernemer was, die in volledige 
mededinging met anderen mij zijn gunsten aanbood. 
'Bediende' was dan ook absoluut verkeerd gekozen. 
Maar wist ik veel. Ik koos zo'n 'bediende' om mijn 
ontbijt te regelen, naar ik dacht voor een redelijke ver
goeding. Maar na mij koffie te hebben gebracht, meld
de hij mij dat een andere hotelgast meer geld bood en 
dat hij dus niet door kon gaan met mij te bedienen. Ik 
begreep dat extreem opportunisme essentieel was in 
Marktaria . Moest ik mij daar nu bij aanpassen en 
voortdurend met nieuwe bedienden onderhandelen. Ik 
vond het maar moeilijk. Later begreep ik ook dat deze 
bediende zeer beschaafd was door mij zijn weggaan te 
melden. Meestal blijft men zonder reden weg en dit 
heeft een grove verruwing van de omgangsregels tot 
gevolg. 

Gelukkig melde De Witte zich al 
spoedig bij mij, zodat ik de 'bedie
ningsondernemers' even kon verge
ten . In de auto nam de Witte me 
eerst mee naar het stadhuis. Onder
weg zag ik grote bergen afvalstoffen 
en ik vond ook de lucht niet erg 
schoon . De Witte vertelde mij dat 
de markt van duurzaamheid niet 
veel voorstelde. Niemand wil beta
len voor het opruimen van afval en 

evenmin voor schone lucht. En investeren kon ook niet, 
want daarvoor moest je een lange termijnvisie hebben 
en dat gafzeker geen winst op de korte termijn. De 
Marktaria MededingingsAutoriteit (M MA) had de regel 
om altijd te werken met een zo laag mogelijke prijs al 
laten vallen, maar het wantrouwen zit zo diep in ons 
land, zei De Witte, dat niemand gelooft dat dit serieus 
is. De MMA denkt dat de onzichtbare hand van de 
markt op een later moment wel weer zijn gewone werk 
zal doen, zei De Witte op een hoopvolle toon. 

Het stadhuis is een marktplaats van diensten geworden 
Toen we bij het stadhuis aankwamen, vertelde De Witte 
mij dat dit geen stadhuis in de oude betekenis was. 
Voor ons, zei hij, is een stadhuis een marktplaats van 
diensten. Zodra een overheid het alleenrecht op die 
diensten heeft, grijpt de MMA in door de prijs gedwon
gen te verlagen dan wel door nieuwe concurrenten in 
het leven te roepen. Dat heeft wel enige nadelen, zoals 
het ontbreken van enige gemeenschappelijk opslag van 
persoonsgegevens, maar we hebben dat opgelost door 
ieder zijn eigen persoonsgegevens te laten beheren. Ik 
vroeg hem hoe men dan huwelijken en geboorten regis
treerde. De Witte was heel duidelijk. We hebben geen 
huwelijken, immers dan leg je een monopolie op ie-
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mand en dat vinden we in strijd met de elementaire 
marktrechten van individuen. ledereen kan op elk mo

ment met een andere partner doorgaan. De kinderen 
worden gedurende tien jaar bij een van de ouders gere
gistreerd. Dat wordt geregeld via onderhandelen en 
een goede kosten-baten analyse. Na tien jaar kan een 
kind zelfzijn marktplichten en marktrechten in volledi
ge competitie met anderen uitoefenen. Dat gaat meest
al goed. Ik was verbaasd , zei Caritat, dat De Witte zo 
vol gloed over mededinging in plaats van over samen
leving en over opportunisme in plaats van over loyali
teit praatte. 

ledereen is zijn eigen·gezondheidsspecialist 
We zetten ons ·reis voort door de langs te gaan bij een 

school. Ik kwam aan bij een plek waar vele mensen met 
elkaar in onderhandeling waren. Het was een mengel
moes van leraren en leerlingen. Omdat, zei De Witte, in 
Marktaria ieder individu een rivaal is van elk ander indi

vidu, kan van lesgeven natuurlijk geen sprake zijn. Een 
leerling sluit een contract af met een leraar voor een 
bepaalde periode en over een bepaald onderwerp en 
simuleert dat hij de leraar vertrouwt en iets van hem of 
haar wil leren. Echter op ieder moment kan zo'n con
tract ontbonden worden, omdat natuurlijk ieder individu 

(dus ook een leerling) zelfhet beste weet wat voor hem 

of haar goed is. We zien als gevolg daarvan, zie De Wit
te, dat onze totale kennis achteruit gaat, maar we heb

ben dat graag voor onze principes over. En de gezond-

heidszorg dan, vroeg ik aan De Witte. Die hebben we 
niet meer, zei hij . Het werd te duur, het opleiden van 

artsen duurde veel te lang en bovendien bleken die art
sen zich voor te laten staan op deskundigheid in plaats 
van te concurreren. ledereen in Marktaria is zijn eigen 
gezondheidsspecialist en als hij echt advies nodig heeft, 

dan koopt hij of zij dat wel in. Een nadeel daarvan is dat 
onze leeftijdsverwachting is afgenomen, maar een groot 
voordeel ervan is wel dat degenen die overblijven tegen 

een stootje kunnen. Bovendien hebben we geen ge
meenschappelijke kosten meer voor de gezondheids
zorg. Dat mag ook niet vanuit onze marktprincipes. Ik 
zuchtte maar eens, zei Caritat, want als ik nu ziek werd, 
wat dan? Ik besloot niet te lang in Marktaria te blijven.' 

We laten het verhaal van Caritas hier eindigen. Er is nog 
veel meer te vertellen, maar als we goed om eens heen 
kijken, zien we reeds in 2005 vele teken van dit markt
fundamentalisme. Als oplossing voor alle maatschappe

lijke problemen, wordt standaard gewezen naar een 
marktsystematiek als de beste oplossing. Daarbij gaat 
men uit van wantrouwen, mededinging, rivaliteit, con

currentie en opportunisme als kernbegrippen. Vaak 
onderbouwen economen deze oplossing met wiskundi
ge modellen. Die worden gepresenteerd als wetenschap, 
maar zijn in feite niets anders dan ideologie. Zou ik in 

2020 in de Nederlandse variant van Marktaria willen 
leven? Nee, absoluut niet. Ligt de toekomst vast, nee 
gelukkig ook niet. 



~DOORLEESVOE_R _ 
Meer over de toekomst 

Online 

http:ffwww.nidi.knaw.nlfwebfhtmlfpublicfdemosf 
DEMOSis een bulletin van het Nederlands Interdisciplinair 

Demografisch Instituut, een onderzoeksinstituut van de Konink· 
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. DEMOS be· 
oogt de kennis en de meningsvorming over bevolkingsvraagstuk· 
ken te bevorderen. De website bevat vele tientallen artikelen uit 
het bulletin DE MOS, over onderwerpen als de opmars van Aids 
en overgewicht tot de partnerkeuze van joden en de toenemende 
fysieke afstand tussen familieleden. 

http:ffwww.greenfacts.orgf 
Op de website Greenfacts .org staat een grote verzameling stu
dies met gegevens over natuur, milieu en gezondheid . Het uit

gangspunt is om het materiaal op een laagdrempelige wijze te 
presenteren, zodat ook niet-academici er iets mee kunnen . De 

studies worden in principe in verschillende vormen gepresen
teerd: een vereenvoudigde samenvatting, een verdieping en een 
zeer gedetailleerde uitwerking, inclusief de nodige voetnoten en 
verwijzingen. De onderwerpen variëren van veranderingen in het 
ecosysteem tot de effecten van fluoride in het drinkwater. 

http: ffwww.u nep.orgf geo fgeo3/ englis h fi ndex.htm 
'Giobal Environment Outlook 3 (Past, presentand future per
spectives)' is een rapport van de United Nations Environment 

Program. Het bevat een uitgebreide terugblik op de ontwikke
lingen tussen 1972 en 2002 op gebieden als sociaal-economi
sche ontwikkeling, biodiversiteit, zoetwaterkwaliteit, de atmo

sfeer en verstedelijking. Maar centraal staat een blik op de 
toekomst en de kwetsbaarheid van mens in deze snel verande
rende wereld . 

http:ffwww.millenniumassessment.orgffenfproducts.aspx 
Onlangs verscheen het Millennium Ecosystem Assessment Syn

thesis Report. Meer dan 1300 wetenschappers werkten mee aan 
een wereldwijde inventarisatie van de ecosystemen op aarde. 
Het resultaat is een VN -rapport van 2500 pagina's dik met een 
alarmerende toon : Tweederde van onze natuurlijke hulpbronnen 

zijn opgebruikt. 

Gedrukt 

Futureshock (1970), The third wave (1980) en Powershift (1990) 
van Alvin Toffler. Onder meer te bestellen via 

Managementboek.nl 

Toffier is een eminent futuroloog die verschillende boeken heeft 

geschreven over fundamentele veranderingen in ons tijdge
wricht Hij heeft een opmerkelijke visie op grote veranderingen . 
Lang voordat de internetrevolutie invloed ging uitoefenen op het 
leven van menigeen , gaf hij al de ingrediënten van die verande
ring, waarin het individu weer centraal staat en er nieuwe manie
ren ontstaan om macht te verwerven . 

Volgens Toffier gaan nieuwe technologieën en sociale structuren 

gaan ons leven bepalen . In zijn analyse komen veranderingen 
van leefpatroon, werk en seksueel gedrag aan de orde. De opvat
tingen over liefde en gezin en de economische en politieke struc

turen worden in een veranderende wereld geplaatst. Tevens geeft 
hij aan hoe we de nieuwe verworvenheden kunnen aanwenden 
om een nieuwe maatschappij te realiseren, die gezonder, ver
standiger en ook democratischer kan zijn. 

De toekomst van de democratie, Auteurs o.a. )os de Beus, 
Michael Dauderstädt, Piet Dankert en Wim Derksen. 

Uitgeverij De ArbeiderspersfWiardi Beekman Stichting € 17,02 
Dit '21ste Jaarboek voor het democratisch socialisme' uit 2000 
is ook in de meeste bibliotheken nog te vinden. Vijftien jaar 

geleden werd Francis Fukuyama wereldberoemd met zijn artikel 
over het einde van de geschiedenis. Tien jaar na de val van de 

Muur werd de vraag gesteld: hoe staat het er eigenlijk voor met 
de democratie? Biedt het huidige ontwikkelingsbeleid, met zijn 
nadruk op good gavernanee het beste instrument voor democra
tisering van andere werelddelen? De wijze waarop democratie in 
internationale samenwerkingsverbanden (Europa, de Verenigde 
Naties) vorm krijgt- en zou moeten en kunnen krijgen- vormt 
daarom een derde hoofdthema van dit boek. Na de machtsgreep 
van de neoconservatieven in Washington, de aanslagen van 

11 september, de export van oorlog tegen terreur en het naar de 
vrijheid bombarderen van Irak leest dit boek als een inkijkje in 
een totaal andere wereld . 
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Hetrïke . 
rooteleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

Deels: 

.Beeld 
In 1917 werd in Nederland het alge
meen kiesrecht voor mannen inge
voerd -in 1919 volgden de vrou
wen. Tot dan toe hadden alleen 
mannen die voldoende belasting 
betaalden stemrecht. Om het veelal 
ongeletterde volk te mobiliseren 
volstond het niet om politieke ver-
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halen te schrijven. Aan het begin 
van de twintigste eeuw werd het 
beeld steeds belangrijker in de 
politiek. Albert Hahn was een poli
tieke tekenaar die het socialisme 
een eigen gezicht gaf. Zo tekende 
hij de beroemde prent bij de spoor
wegstaking van 1903 (zie Spanning 
van vorige maand). In 1913 ont
wierp Hahn de eerste geïllustreerde 
verkiezingsposter in Nederland, 
met de eenvoudige oproep 'Stemt 
rood!' (afbeelding 1). 

Albert Hahn 
Albert Hahn (1877-1918) groeide op 
in een Gronings arbeidersgezin. Op 
jonge leeftijd kreeg hij tbc en ook 
de rest van zijn leven had hij last 
van een slechte gezondheid. Hahn 
werd tekenleraar op een ambachts
school in Amsterdam. Na een schil
dersstaking in 1900 besloot hij lid 
te worden van de Sociaal Democra
tische Arbeiderspartij (SOAP). Twee 
jaar later werd Hahn tekenaar voor 
het sociaal-democratische dagblad 
Het Volk en later voor het blad De 
Notenkraker. In een tijd waarin de 
fotografie nog in de kinderschoe
nen stond was de tekening het 
belangrijkste beeld in kranten en 
tijdschriften en op posters en pam
fletten. Hahn maakte meer dan 
drieduizend politieke tekeningen. 
De hier afgebeelde prenten zijn erg 

serieus, maar Hahn maakte ook 
spotprenten van vooraanstaande 
politici, een traditie die nog steeds 
wordt voortgezet door bijvoorbeeld 
joep Bertrams (in Het Parool), )os 
Collignon (in de Volkskrant) en Len 
Munnik (in Trouw- en natuurlijk 
elke maand in Spanning). 

Algemeen kiesrecht 
Het algemeen kiesrecht was begin 
vorige eeuw een belangrijk strijd
punt voor socialistische partijen en 
vakbonden. Arbeiders vormden de 
meerderheid van de bevolking en 
hun kiesrecht zou de socialisten 
aan de macht brengen. In 1911 

ontwierp Hahn een poster voor een 
volkspetitionnement, waarin werd 
afgebeeld dat het algemeen kies
recht het morgenrood zou zijn van 
het socialisme (afbeelding 2) . Bij 
de eerste algemene verkiezingen 
van juli 1918 groeide de SOAP 
sterk, van 15 naar 22 zetels (van de 
toen nog honderd zetels), maar 
kreeg Traelstra niet de gehoopte 
meerderheid . Het rode succes ging 
vooral ten koste van de liberale 
partijen, die daalden van 39 naar 15 

zetels. De christelijke partijen, die 
de helft van de zetels behaalden, 
groeiden eveneens. Traelstra had 
gehoopt de eerste socialistische 
regeringsleider in Nederland te 
worden, maar het algemeen kies 



recht bracht de eerste katholieke 
minister-president Ruys de Beeren
brouck aan de macht. 

Wereldbrand 
In 1918 speelde de religieuze ver
deeldheid van de bevolking de so
cialisten parten . Veel katholieke en 
protestantse arbeiders stemden 
immers op de christelijke partijen. 
In 1914, toen de Eerste Wereldoor
log was uitgebroken, hadden socia
listen te maken gekregen met nog 
een andere verdeeldheid. Neder
land bleef buiten de oorlog. Toch 
was ook hier de tegenslag t€ voelen 
die de oorlog betekende voor de 
internationale arbeidersbeweging, 
die immers naar het devies van 
Marx de proletariërs van alle landen 
wilde verenigen tegen het interna
tionale kapitalisme. Op de Europe
se slagvelden vochten Franse, Bel
gische, Duitse, Britse, Italiaanse en 
Russische arbeiders niet tegen de 
bourgeoisie, maar tegen elkaar. 
'Oorlog is het ware gezicht van het 
kapitalisme' stelde een teleurgestel
de Hahn. In afbeelding 3, een prent 
uit 1915 uit De Notenkraker met de 
titel 'Wereldbrand', blaast een fi
guur die symbool staat voor het 
internationale kapitalisme het oor
logsvuur in Europa op. 

Traelstra's vergissing 
Mede door de invloed van de Eer
ste Wereldoorlog brak begin no
vember 1918 in Rusland een revolu
tie uit, waarbij de bolsjewisten 
onder leiding van Lenin de macht 
grepen en de basis legden voor de 
Sovjet-Unie. Ook in andere landen 
braken revoluties uit, zoals in 
Duitsland, waar socialisten keizer 
Wilhelm 11 van de troon stootten
die vervolgens naar Nederland 
vluchtte. Op 11 november stelde 
Troelstra op een partijbijeenkomst 
in Rotterdam dat de revolutie niet 
aan Nederland voorbij zou gaan: 
'De arbeidersklasse in Nederland 
grijpt thans de macht' . In De No
tenkraker van 16 november tekende 
Hahn een trotse Troelstra, die de 
jonge koningin Wilhelmina met een 
zweep bedreigde (afbeelding 4). 
Maar de Nederlandse bevolking 
liep niet warm voor een rode repu
bliek en katholieken en protestan
ten betoonden massaal hun aan-

4 

~~~----------------------------------

hankelijkheid aan het huis van 
Oranje. De leiders van de andere 
politieke partijen zouden Troelstra 
zijn 'vergissing' nog lang nadragen. 
Tot 1939 weigerden christelijke en 
liberale partijen bijvoorbeeld om de 
SDAP toe te laten tot de regering. 
Volgende maand zullen we zien dat 
het ook voor socialisten moeilijk 
was om samen te werken . 

3 
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'Het wordt er niet beter op' 
Wat verwachten we van de toekomst? Niet veel goeds- afgaande op het Sociaal en Cultureel 

Rapport uit 2004, waarin de gegevens verwerkt zijn van een grote enquête naar de toekomst

verwachtingen van de Nederlandse bevolking. Enkele onderdelen. 

Integratie 
Meer dan 70 procent van de Nederlanders verwacht in 
2020 het bestaan van 'gettowijken waar veel mensen 
niet durven te komen'. Een kleine meerderheid (SS 
procent) voorziet dat de 'meeste etnische minderhe
den in 2020 veel beter in de Nederlandse samenleving 
geïntegreerd zijn dan nu', maar alleen een minderheid 
(38 procent) verwacht dat de 'spanningen tussen 
autochtonen en etnische minderheden veel kleiner 
dan nu' zullen zijn. 31 procent van de Nederlanders 
verwacht over vijf jaar 'meer vriendschappelijke con
tacten met etnische minderheden' dan nu te hebben. 
Men is duidelijk minder optimistisch over de sociaal
culturele dan over de sociaal-economische kant van 
de integratie. 
Bijna driekwart van de bevolking denkt dat de dreiging 
van het moslimfundamentalisme in 2020 groter zal 
zijn dan nu en 8o procent wil in de komende jaren een 
strenger toelatingsbeleid . 

Sociale zekerheid 
De Nederlandse burgers denken in meerderheid (74 
procent) dat de sociale zekerheid de komende jaren 
'minder zal worden'. Bijna niemand (3 procent) voor
ziet een uitbreiding. Als belangrijkste redenen voor de 
achteruitgang worden genoemd de bezuinigingen van 
het kabinet (37 procent), de vergrijzing (2S procent) en 
de instroom van minderheden (12 procent). 77 procent 
voorziet dat er in 2020 een groter verschil is tussen 
uitkering en loon dan nu. 29 procent zou dat ook wen
selijk vinden en so procent vindt dat het verschil onge
veer hetzelfde moet blijven als nu. Vooral hoogopgelei
de, werkende mannen in de leeftijd van 3S-S4 jaar wen
sen een groter verschil. 
Niet minder dan 66 procent van de bevolking verwacht 
dat de pensioenleeftijd in 2020 hoger dan 6s jaar zal 
zijn, maar slechts weinigen (9 procent) achten dat ook 
wenselijk. Bijna de helft zou graag een pensioenleeftijd 
lager dan 6s jaar zien, niet meer dan s procent ver
wacht echter dat die er zal komen. De gemiddelde 
gewenste pensioenleeftijd is iets minder dan 63 jaar. 
De meeste mensen (79 procent) geven er de voorkeur 
aan dat het aanvullende pensioen op 70 procent van 
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het eerder verdiende loon uitkomt, maar een bijna 
even groot deel (74 procent) is van mening dat de 
werknemers zelf moeten kunnen beslissen of zij via 
een pensioenfonds pensioen opbouwen. Een vrijwel 
even groot deel verwacht ook dat dit laatste in 2020 

het geval zal zijn. 

Zorg 
De vraag naar zorg overtreft in de komende decennia 
het aanbod, zo is de verwachting. Meer mensen zullen 
een beroep op hulp in de eigen omgeving moeten doen 
en meer mensen zullen in een kwetsbare situatie 
terechtkomen. De bevolking verwacht dat ook: 8o pro
cent denkt dat in 2020 meer mensen vereenzaamd en 
vervuild worden aangetroffen en go procent verwacht 
dat er dan meer zieke mensen afhankelijk zijn van hun 
familie. Vrijwel iedereen vindt dat (zeer) onwenselijk. 
Dat geldt ook voor de verwachting (8o procent) dat 
mensen met relatiefhoge inkomens in 2020 gemid
deld betere zorg krijgen. Zeker voor langdurig zieken 
en kwetsbare mensen met beperkingen (bejaarden, 
verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten) 
voorzien de meeste mensen in de toekomst minder 
zorg en ook minder goede zorg, terwijl men nu in 
meerderheid al niet erg positief oordeelt over de 
geboden zorg. 

Veiligheid 
Ruim 8s procent van de bevolking vindt meer camera
toezicht wenselijk tot zeer wenselijk en dat oordeel 
geeft zelfs bijna 100 procent als het gaat om de toepas
sing van dna-technieken ter identificatie van daders. 
Grote bezorgdheid bestaat er over de toename van 
geweldsdelicten. Opnieuw bijna 100 procent van de 
bevolking wil deze delicten in de toekomst strenger 
bestraft zien, 74 procent vindt dat zelfs zeer wenselijk, 
al verwacht maar 61 procent dat dit in 2020 ook wer
kelijk het geval is. Het gebruik van geweld hangt in 
veel gevallen samen met het gebruik van alcohol of 
met het plegen van delicten in de sfeer van drugsge
bruik en -handel. Decriminalisering van het drugsge
bruik, zelfs van het softdrugsgebruik, is internationaal 
niet aan de orde. Van de Nederlanders verwacht maar 



27 procent dat in 2020 de drugs uit het strafrecht ge
haald zijn . 
Voor de toekomst voorziet bijna niemand dat de ver
schillende vormen van criminaliteit minder vaak zullen 
optreden. Twee derde tot driekwart van de bevolking 
vermoedt dat in 2020 de problemen groter tot veel 
groter zullen zijn . Weliswaar verwacht men ook meer 
preventie en een actievere aanpak van de problemen, 
maar het optimisme over de effectiviteit ervan is be
perkt. Bovendien verwacht men dat burgers meer zelf 
verantwoordelijk zullen zijn voor de veiligheid in hun 
woonomgeving (83 procent), hoewel bijna 40 procent 
te kennen geeft dat niet wenselijk te vinden. Wel wen
selijk vindt men een versterking van de rol van particu
liere beveiliging. 

Internet 
Onder de Nederlandse bevolking steeg het pc-bezit 
van 18 procent in 1985 naar 81 begin 2004, de toe
gang thuis tot internet nam tussen 1995 en 2004 toe 
van 3 tot 74 procent. Begin 2004 had 56 procent van 
de Nederlandse bevolking al een eigene-mailadres. 
De verwachting is, dat in 2007 84 procent van de 
bevolking een pc zal hebben en 82 procent een inter-

netaansluiting. Dat het internet in de komende twin
tig jaar de kwaliteit van het leven zal verbeteren, ge
looft echter slechts 18 procent. 

Vrije tijd 
In meerderheid verwacht de Nederlandse bevolking 
zeker niet dat er in 2020 meer vrije tijd is dan nu. 42 

procent denkt dat er dan meer gewerkt zal moeten 
worden en minder vrije tijd zal zijn, 33 procent ver
wacht dat de verdeling ongeveer zal zijn zoals nu en 
slechts 14 procent denkt dat er meer vrije tijd zal zijn. 
Gevraagd naar de eigen voorkeur over ongeveer vijf 
jaar zegt 7 procent van de nu werkende mensen dan 
graag meer te willen werken, 57 procent houdt het 
graag zoals het nu is, en 36 procent zou minder willen 
werken en meer vrije tijd willen hebben. 

De besteding van de vrije tijd zal tegen 2020 naar 
eigen verwachting vaak anders zijn dan nu . Over de 
hele bevolking gezien wil men dan meer tijd geven 
aan achtereenvolgens de kinderen of kleinkinderen, 
internetten, vrienden en reizen . Minder tijd zal er 
gaan naar vrijwilligerswerk, gewoon niets doen, mu
seum- en theaterbezoek. 
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Zomerscholen met de SP betekent vier dagen lang samen discussiëren en erop uit trekken, 

deelnemen aan boeiende excursies en luisteren naar gastcolleges van mensen die echt iets te 

vertellen hebben. Ontspanning is ook inbegrepen, maar creatieve inspanning staat voorop in 

het behoorlijk pittige programma. 

Op de Zomerschool 2005 is het centrale thema: 
'Democratie: droom, doel, daad?' 

Die vraag gaan we samen uitdiepen aan de hand van 
onderwerpen als : 
• SP en democratie 
• democratie van het volk 
• referendumdemocratie 
• uitverkoop van de democratie 
• democratie in de wereld . 

De Zomerschool 2005 kent drie edities: 
• donderdag 2 1 juli tjm zondag 24 juli 2005 

• donderdag 11 augustus tjm zondag 14 augustus 2005 

• donderdag 18 t{m zondag 21 augustus 2005 
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We verbl ijven in het Stayokay hostel in Dordrecht, omringd door 
de prachtige omgeving van de Hollandsche Biesbosch . 

De SP subsidieert de ZomerschooL Daarom bedraagt je eigen 
bijdrage slechts 100 euro. Daarvoor bieden we je het hele pro
gramma, inclusief excursies , scholingsmateriaal , eten, drinken en 
een bed . Er zijn geen bijkomende kosten, behalve natuurlijk voor 
eventuele drankjes 's avonds. 

Deelname aan de zomerschool staat open voor alle SP-leden. 
Het aantal plaatsen per editie is echter beperkt tot 50. Daarbij 
geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wees er dus snel 
bij en bel voor meer informatie of om je aan te melden met 
Rosita van Gijlswijk: (010) 243 55 64 
Een e-mail sturen kan ook: studiecentrum@sp.nl 
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