
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

Mevrouw dr. Mady A. Thung (1926) is secretaris van het 
Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving; zij 
verricht op eigen titel godsdienstsociologisch onderzoek 
en bekleedt diverse redactionele en verenigingsfuncties 
op dit gebied. 

Denkt het CDA monocausaal? 

Stoplichten en druktoetsen 
Waarschijnlijk staat u ook wei eens voor een 
rood stoplicht terwijl er nergens verkeer is te 
bekennen. U kunt dan twee dingen doen: 
oversteken en dus een verkeersvoorschnft 
overtreden, of stompzinnig blijven wachten 
tot het groen wordt. Stand er nu maar bij 
'oversteken op eigen ns1co', maar zulke 
bordjes zijn te gevaarliJk voor kruispunten die 
doorgaans druk zijn. Er is teveel kans op 
onvoorspelbare situaties waarin verkeers
deelnemers hun eigen risico niet kunnen 
overzien. 
Wat wil ik met dit voorbeeld zeggen? Sinds 
we technische middelen hebben ingescha
keld om onszelf te beveiligen, zijn we van 
veel eiger-1 uitkijken ontlast. Oat is nodig ook, 
want onze omgeving wemelt van - even
eens door techniek gegenereerde- situaties 
die zo onoverzichtelijk zijn dat weer zelfstan
dig onze weg niet in kunnen vinden. Rijdt u 
maar eens op een. knooppunt van snelwe
gen, bijvoorbeeld het Darmstadt Kreuz. Na 
een paar bochten bent u uw richtingsgevoel 
kwijt. Als u niet goed op de borden let, zit u 
z6 op de verkeerde snelweg. 
Een laatste voorbeeld, aileen bekend voor 
treinreizigers. In de meeste hedendaagse 
treinstellen krijg je de deur niet anders open 
dan via een druktoets 'openen'. Door een 
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geheimzinnige centrale bediening functio
neert die pas als de trein stilstaat. In dit geval 
kunnen we niet eens enig eigen risico op ons 
nemen. Onlangs maakte ik mee dat een 
moeder haar zoontje tot verantwoordelijk
heid wilde opvoeden. Hij speelde met de 
druktoets. 'Niet doen', waarschuwde zij, 
'straks gaat de deur open en val je eruit'. Het 
was overbodige pedagogische inspanning. 

Kijken naar cultuur 
Deze voorbeelden dienen om aan te geven 
hoe je als socioloog naar culturele verande
ringen zoals verschuivende waarden en nor
men, kunt kijken. Oat IS het enige wat 1k 1n 
deze luttele bladzijden wil doen. Gewoonlijk 
heb ik niet de ambitie om me in politieke 
d1scussies te mengen. Voorzover ik me vak
matig heb gewaagd aan analyses van onze 
tijd, was het vanuit godsdienstsociolog1sch 
gezichtspunt. Zo'n gezichtspunt 1s te funda
menteel om veel praktische politieke ideeen 
op te leveren. Maar het kan achtergronden 
van hedendaags politiek geworstel belich
ten. Bijvoorbeeld door het volgende te SIQ

naleren: 
1 . dat we al een paar generaties lang met 

ingrijpende verschuivingen van de le
vensverwachtingen, de fundamentele 
doelstellingen, waarden en normen van 
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de mensen te maken hebben; 
2. dat we bij de vraag hoe dat zo gekomen 

is, ons niet tot een oorzakelijke factor 
kunnen beperken. Sociologen zijn het 
vaak met elkaar oneens, maar dat zoge
naamde 'monocausale' analyses van cul
turele veranderingen wat al te simpel zijn, 
zullen bijna allen beamen. Hoogstens 
houden enkele verstokte marxisten vol 
dat je aileen maar naar de economische 
'basis' behoeft te kijken om de verande
rende cultuur, de 'bovenbouw' te begrij
pen. Maar ook marxisten denken thans 
meestal genuanceerder. 

Op beide punten h1eronder enig commen
taar. 

Hoe fundamenteel? 
Men moet altijd oppassen, het eigen tijds
bestek als een 'Wendepunkt' aan te merken, 
er een dramatische betekenis aan toe te 
kennen. Zo'n oordeel komt eigenlijk aileen 
het nageslacht toe. Toch Ieven er heel wat 
ideeen omtrent een historische omslag. Oat 
we misschien wei bezig zijn, een oud tijdperk 
af te slu1ten en op weg zijn naar een ander 
maatschappijtype, ten goede of ten kwade, 
blijkt uit allerlei aanduidingen met de term 
'post' enn: maatschappiJtype zou 'post-in
dustrieel' zijn, 'post -burgerlijk', 'post -materi
alistisch', 'post-modern' of 'post-christel1jk'. 
Men kan ook op minder zwaarwichtige wijze 
met deze veranderingen omgaan. Tegen het 
einde van een millennium zijn mensen toch 
al wat overgevoelig; een beetje nuchterheid 
kan geen kwaad. In dat geval kan men 
stellen dat het om een voortzetting gaat van 
verschuivingen die zich al sedert eeuwen in 
de Westerse wereld voltrekken. Ze bereiken 
aileen steeds grotere groepen van de bevol
king en het fundamentele karakter ervan 
wordt daardoor steeds zichtbaarder. 

Welke verschuivingen? 
Wat voor verschu1vingen zijn dat dan? De 
bovenstaande karakteriseringen kunnen ons 
helpen, die op het spoor te komen. De term 
'post-industrieel' wordt meestal gebruikt om 
een ingrijpende verandering in de produk-
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tiestructuur aan te duiden. Na vele eeuwen 
agrarische produktie zijn we sedert de 19e 
eeuw steeds meer van industriele produktie 
afhankelijk geworden en in de loop van de 
20e eeuw kwamen daar steeds meer 
dienstverleningen bovenop. Oat wil zeggen: 
na veiligstelling van onze materiele levensbe
hoeften steeg de behoefte aan verfraaiing 
van het Ieven: betere gezondheidszorg, 
meer vorming, recreatie, transport, massa
communicatiemedia en sociale dienstverle
ning, terwijl de produktieprocessen zo inge
wikkeld werden dat er steeds meer organi
satie, administratie en communicatie nodig 
werden. Zo ontstonden steeds meer 
dienstverleneride beroepen; het percentage 
industriele werkers dat aanvankelijk steeg, 
bleef onder de 50% staan of daalde. In 
Nederland werd die omslag in de beroepen
structuur in de jaren '60 bereikt (EIIemers 
1979). 

De karakterisering 'post-burgerlijk' sluit daar 
nauw bij aan. Het begrip 'burgerlijk' heeft 
vele betekenissen maar algemeen genoem
de kenmerken zijn: de gedisciplineerde ratio
nele inrichting van het Ieven, de nadruk op 
arbeid, vlijt, spaarzaamheid en de positieve 
waardering van de vruchten daarvan: wei
stand, sociaal aanzien, vooruitgang, terwijl 
het Ieven om twee polen draait: economisch 
handelen en huiselijkheid: huwelijk, gezin, 
kinderen. 
De burgerlijke wereld is een goed geregelde 
wereld en al wordt aan de burger ook een 
democratische gezindheid toegeschreven, 
een hierarchische ordening van menselijke 
relaties wordt niet versmaad. Oat verandert 
als welvaart stijgt, vrije tijd en recreatie een 
steeds belangrijker plaats innemen en de 
massaproduktie een zekere consump
tiedwang oplegt. Vrijheid wordt een centrale 
waarde; met hierarchie verdraagt die zich 
n1et goed, evenmin als met een strakke or
ganisatie van het bestaan. Als het merendeel 
van de mensen zich ook niet meer aan de 
natuur of aan machines heeft aan te passen 
voor hun dagelijks brood, krijgen zij een an
dere mentaliteit. 'Much of the character of 
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men and the pattern of their social relations 
is shaped by the kind of work they do ...... 
Life in pre-industrial societies ...... is primarily 
a game against nature...... Industrial so
cieties...... play a game against fabricated 
nature ...... The machine predominates and 
the rhythms of life are mechanically pa
ced ...... A post-industrial society, because it 
centers on serv1ces ...... is a game between 
persons ...... But cooperation between men 
is more difficult than the management of 
things. Participation is a condition ...... and 
when many different groups want too many 
different things and are not prepared to bar
gain, then increased conflict or deadlock 
results' (Bell 19792

: 146-148). Het beeld is 
ons bekend sedert de inspraakbewegingen 
van de jaren '60 en de vele impasses in 
besluitvormingsprocessen. 

Wat is bedoeld met de kenschetsing van 
onze maatschappij als 'post-materia/is
tisch'? lnglehart die de term introduceerde, 
karakteriseerde daarmee de naoorlogse ge
neratie die opgegroeid was in een tijd van 
economische expansie. De verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog waren haar 
bespaard gebleven en het verschijnsel 
schaarste was haar onbekend. Ze stelde 
andere dan materiele eisen aan het Ieven: 
het moest kwaliteit hebben, ontplooiingsmo
gelijkheden verschaffen, ieders vrijheid en 
gelijkwaardigheid garanderen (lnglehart 
1977). Door een oudere generatie is wei 
eens smalend gezegd dat de tieners en 
twenners van de jaren '60 en '70 'zo materi
alistisch waren als wat'; maar deze ouderen 
veronderstelden dat lnglehart het had over 
idealistisch afzien van materiele welvaart. Z6 
was de term niet bedoeld; post-materialisme 
betekende dat men eisen stelde aan het 
Ieven die het naakte bestaan te boven gin
gen en dat men ook hoge verwachtingen 
had van intermenselijke verhoudingen. 

De term 'post-modem' is zo mogelijk nog 
moeilijker. Met 'modernisering' wordt zowat 
alles bedoeld wat aan vera.nderingen in de 
Westerse we reid is te observeren, sedert de 
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opkomst van moderne wetenschappen in 
de 16e eeuw, van kapitalisme, technische 
ontwikkeling, stedevorming, enzovoort. In 
sociologische beschouwingen gaat het dan 
om processen van differentiatie en speciali
satie: inplaats van een economisch systeem 
waarin clans of buurtgemeenschappen zich
zelf voorzagen van aile levensbehoeften, 
kwamen er steeds gevarieerder sociale ver
banden (gilden, familie-ondernemingen 
eerst, steeds anoniemer vennootschappen, 
partijen, vakbonden, verzekeringsmaat
schappijen nadien) die elk in een andere 
behoefte voorzagen. Me.nsen werden van 
steeds meer organisaties afhankelijk die 
ieder een deelbelang behartigden. Tegelij
kertijd werden de groepsverbanden waarin 
zij leefden (dorp, buurt, grate families) steeds 
kleiner en steeds minder hecht, totdat het 
tweegeneratiegezin (met nog maar twee kin
deren op den duur) de enige dagelijkse leef
groep was geworden. 
Deze veranderde samenlevingsverbanden 
vergden nieuwe solidariteitsvormen, om de 
treffende term van Durkheim te gebruiken. 
Verenigingen, jeugdbonden, zangkoren, cha
r1tat1eve instellingen, sportclubs enz. voorza
gen daarin; de 'moderne' maatschappij was 
een 'maatschappij van organisaties' (Pres
thus 1966). Het is duidelijk dat het individu 
daarin heel wat vrijer was dan in de oude 
dorpen of grate familie. 
Wie van een post-moderne maatschappij 
spreekt, kan op het feit doelen dat deze 
ontwikkelingslijn steeds verder wordt door
getrokken. Het individu begint de belang
rijkste leef-eenheid te worden; het kiest nu 
zelf wat zijn behoeften ziJn en van welke 
organisaties het gebruik rnaakt. Vrijer kan 
het haast niet meer. 

Tenslotte de 'post-christelijkheid'. Ook hier 
gaat het om een doorzetten van lang gele
den ingezette ontwikkelingen. Om het te 
beschrijven zouden we met de strijd tussen 
kerk en opkomende wetenschap kunnen 
beginnen (White 1960), met de wijze waarop 
het moderne economische handelen zich 
doorzette tegen aanvankelijk verzet van 
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priesters en predikanten in (Tawney 1 948), 
met een ingrijpende beweging als de Ver
lichting of de ontkerkelijking die eind 1 9e 
eeuw inzette. Maar belangrijker is de vraag 
waar mensen dan nu zin, troost, hoop, le
vensorientaties vandaan halen. Op grand 
van een onderzoek naar religieuze verande
ringen concludeerde een sociologische on
derzoeksgroep dat in de jaren '70 zich waar
schijnlijk een definitieve wending van trans
cendente naar immanente zingevingen had 
voltrokken (Mady A. Thung e.a., 1 985). Ook 
ander onderzoek wijst dit uit: 'een goede 
gezondheid', 'een goede partner', 'goede 
vrienden en kennissen', 'zichzelf zo volledig 
mogelijk ontplooien', 'van het Ieven ge
nieten', scoren hoog als de belangrijkste 
waarden van het Ieven (Sociale en Culturele 
Rapporten 1978 e.v.; Felling c.s. 1 983). Het 
is in dit bestaan dat levensvervulling plaats 
moet vinden, dat de zin, het doel duidelijk 
moet worden. Men stelt dan ook hoge eisen 
(Laeyendecker 1 980). 
Somm1gen brengen ook de term 'post-mo
derniteit' daarmee in verband. 'Modernisme' 
is dan de geestesgesteldheid die met traditi
onele betekenissen geen genoegen meer 
neemt. De eigen authenticiteit, onmiddellijke 
ervaring. spontane1teit worden de maat van 
aile dingen. Waarom zou datgene wat v1a 
oude symbolen, gezegden, kunstvormen 
wordt aangereikt, betekenis hebben voor 
generat1es die in een voortdurende stroom 
van verandering, vooruitgang, innovatie wor
den meegezogen? Kan men in de moderni
teit nog vreugde beleven aan de eigen origi
naliteit, de doorbreking van tradities, uitein
delijk geeft ook dat geen 'kick' meer. Dan 
blijft nog slechts de 'happening', de 'street 
and the scene', de ontkenning van aile on
derscheidingen over (Bell a.w.: 52). In een 
boeiende studie over pop-muziek verklaart 
de Engelse godsdienstsociologe de voor
liefde voor oorverdovend lawaai op deze 
manier: het maakt elke structurering onmo
gelijk (Bernice Martin 1 977; Emma en L. 
Brunt 1981). 
Op deze wijze kan men de veranderingen 
van onze dagen- die zich in de jaren '60 en 
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'70 in zo verhevigde mate schijnen te heb
ben doorgezet - zien als een voortzetting 
van lang geleden ingetreden ontwikkelingen. 
Is het een historische wending? Of kan men 
dat oordeel beter aan het nageslacht 
overlaten? 

Culturele veranderingen en de vraag naar 
een verklaring 
Terug nu naar de cultuursociologische be
schouwingswijze. Het sociologische begrip 
'cultuur' correspondeert ruwweg met wat in 
het spraakgebruik de 'mentaliteit van de be
volking' heet: waarden, normen, levensaspi
raties.11 Terzijde moet opgemerkt worden 
dat de paragraaf ov.er Cu!tuur van het ant
werp CDA-verkiezingsprogramma met een
zelfde cultuurbegrip begint: 'In de cultuur 
krijgen de verworvenheden van generaties 
gestalte'; zij is 'verankerd in de christelijke en 
humanitaire waarden van onze samenleving. 
In zijn cultuur profileert zich ons land en geeft 
het de burger een kader voor zijn bestaan'. 
Helaas loopt het dan uit op het ongelukkige 
allegaartje van beleidsterreinen dat in ons 
Ministerie WVC onder 'cultuur' valt: biblio
theek- en archiefwezen, monumentenzorg, 
kunst en media. De waarden en normen van 
een samenleving bestrijken echter aile maat
schappelijke sectoren en kunnen niet door 
een ministene behartigd worden. Maar dit is 
hier niet aan de orde. 
Uit het bovenstaande is hopelijk duidelijk 
geworden, dat we niet aileen met uiterlijke 
veranderingen hebben te maken of met wij
zigingen in de omstandigheden waaronder 
het Nederlandse volk leeft, maar met veel 
diepergaande verschuivingen: in de waar
den, de cultuur, de mentaliteit van de men
sen zelf. Niet de arbeid en het gezin, maar de 
vrije tijd en de persoonlijke ontplooiing wer
den de polen waarom het dagelijks Ieven 
draait; niet de discipline, spaarzaamheid of 
hierarchie van weleer, maar de directe be
vrediging, de vervulling van het moment, de 

1) Het verschil tussen ge'institutionaliseerde cultuur en 
mentaliteit laat ik eenvoudigheidshalve terzijde. 
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aanspraak op gelijke behandeling en gelijke 
rechten. De signalering van deze veranderin
gen houdt geen oordeel in: het is moeilijk, de 
winst- en verliesrekening van deze verande
ringen op te maken. Naast bevrijding uit veel 
te strakke ordeningen staat een aspiratieni
veau ten aanzien van de kwaliteit van het 
Ieven dat misschien wei aan het irreele en 
onverzadigbare grenst. Wie de vervulling van 
het Ieven hier en nu verwacht, komt mis
schien gemakkelijk bedrogen uit. In het eer
der genoemde onderzoek naar religieuze 
veranderingen werd o.a. een toegenomen 
intolerantie ten opzichte van het lijden gesig
naleerd: pijn en misere horen er niet te zijn en 
ten onrechte had men daar in het verleden 
wei eens een berustende houding over inge
nomen, zeiden veel respondenten. Zo'n 
mentaliteitsverandering bevordert strijdbaar
heid, maar kan ook het incasseringsvermo
gen verminderen wanneer men met onver
mijdbaar leed krijgt te maken. Alweer: een 
moeilijk op te maken winst- en verliesreke
ning. Het gaat er hier ook aileen om, de 
opgetreden cultuurveranderingen te signale
ren, de verhoogde eisen en aanspraken, het 
streven naar genieten en vervulling nu, om
dat er aileen dit ene immanente Ieven is. 
Hoewel er 66k nog burgerlijke orientaties 
Ieven, hebben we volgens velen met een 
vergaand hedonistische cultuur te doen. 
Cultuursociologisch is nu een belangrijke 
vraag: hoe voltrekken zich zulke veranderin
gen? Er zijn bibliotheken volgeschreven over 
de vraag hoe we eertijds aan ons calvinisti
sche arbeidsethos zijn gekomen, aan de rati
onele gezindheid en het vooruitgangsstre
ven van de burgerlijke cultuur. Voor het he
den is minstens zoveel doordenking nodig 
van de vraag waar het verdwijnen van die 
waarden uit voortkomt en hoe we aan het 
individualisme, het zelfontplooiingsstreven, 
het hedonisme van het heden komen. 

Begrijp ik het centrale 'Anliegen' van het 
antwerp CDA-verkiezingsprogramma goed, 
dan moet ook het CDA aan deze vraag veel 
gelegen zijn. Ook het CDA spreekt van een 
mentaliteitsverandering. Als het antwerp-
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programma ergens bol van staat, is het de 
zorg om verlies aan verantwoordelijkheids
gevoel van de burger. Een aardige opdracht 
voor inhoudsanalysten zou zijn, eens te tell en 
hoe vaak de term '(gespreide) verantwoor
delijkheid' is genoemd en wat voor andere 
waarden de tekst verder telt. 'Rentmeester
schap', 'gerechtigheid', 'rechtsbescherming' 
komen ook voor maar zo te zien in verdwij
nende frequenties tegenover het constante 
da capo 'verantwoordelijkheid'. 
Misschien ging inderdaad in het bovenge
schetste culturele veranderingsproces ook 
veel verantwoordelijkheidsbesef verloren. 
Het ontwerp-verkiezingsprogramma zou 
overigens wei duidelijker zijn geweest wan
neer het er tel kens bij had gezegd: verant
woordelijkhe1d waarvoor en tegenover wie. 
Meestal ontbreekt zo'n specificatie in de · 
tekst, of er wordt verwezen naar een niet met 
name genoemd 'maatschappelijk verband' 
waarvan men deel uitmaakt. Maar mensen 
maken deel uit van hun sportclub, hun ver
eniging van flatbewoners, hun famil1e met 
soms ontelbare ooms, oud-tantes, aange
trouwde neven en achternichten, hun 
ziekenfonds, de ANWB, de woonbuurt die 
aan het vervuilen is, hun omroep, het bedriJf 
waar zij werken en nog twintig andere maat
schappelijke verbanden. Welke verantwoor
delijkheden wil het CDA dat z1j op zich 
nemen? 
Maar Iaten wij aannemen dat ze in ieder 
geval meer verantwoordelijkheden op zich 
zouden kunnen nemen dan nu gebeurt en 
minder dan vroegere generaties deden. Het 
is een plausibele veronderstelling en het past 
in het bovengeschetste beeld van mentali
teitsverandering van onze tijd. De vraag is 
dan: waaraan kan dit liggen? 

Geen monocausaliteit 
Op dit punt zou ik terug willen keren naar de 
inzet van dit artikel. Kan het zijn dat we met 
een geheel gewijzigde sociaal-economische 
orde hebben te maken, met technologische 
ontwikkelingen waarop traditionele waarden 
en normen niet meer van toepassing zijn, 
met een produktie- en consumptiepatroon 
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dat ons een heel andere levensstijl dicteert 
dan de burgerlijke orde, de arbeid, de spaar
zaamheid en de gezinsgeneugten van wel
eer? 

Laten we het arbeidsethos nemen. Wie durft 
zijn kinderen nog het 'Wie niet werkt, zal niet 
eten' in te hameren? Velen staan voor de 
moeilijke opgave, zelfrespect te behouden 
terwijl zij niet in de gelegenheid zijn, in eigen 
onderhoud te voorzien. Er spelen zich kleine 
tragedies af rondom die opgave, in tal van 
gezinnen. Zij dragen de consequenties van 
een ambivalente cultuurgeschiedenis waarin 
aan de ene kant een uniek arbeidsethos 
ontstond en aan de andere kant steeds 
meer arbeidsbesparende technologieen 
werden uitgevonden. 
Politici menen, dat die menselijke tragedies 
van tijdelijke aard zijn. Ook het CDA-ont
werp-programma getuigt daarvan. Her
nieuwde economische groei zal nieuwe ar
beidsplaatsen scheppen, hoopt men, het 
zelfrespect kan terugkeren. Maar als dat ge
lukt. moet wei een 'prijs' betaald worden: 
meer consumptie, die - dankzij de nieuwe 
technologieen - ook nieuwe tijdsbestedin
gen mogelijk maakt. 

Waarom is dat een 'prijs'? Wat voor tijds
bestedingen ziJn dat dan? Voorzover ik kan 
Zien, zullen ze in de vrije tijd liggen, post
materialistische behoeften vervullen, de vrij
heidsbeleving aangenaam vergroten. Bekij
ken we de Video, het groeiende aanbod van 
t.v. uitzendingen, de computer-spelletjes. De 
vergrote varieteit bewerkstelligt dat ieder ge
zinslid zijn of haar eigen voorkeuren ontwik
kelt. Het aantal woningen waar dientenge
volge twee, drie beeldschermen nodig zijn, 
groeit dagelijks. Verdere ontwikkelingen in 
die richting maken het wenselijk dat ieder 
individu een eigen beeldscherm en video
uitrusting bezit - en uiteraard een eigen ka
mer om de anderen niet te storen. Is het 
toevallig dat ook de individuele sportbeoefe
ning (surfen, fitness training, trimmen, com
puterschaken) en individuele recreatie (walk
man) toenemen? 
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Samenhangen 
Ten overvloede: de bovenstaande observa
ties houden geen oordeel in. Ze zijn bedoeld 
om het CDA de vraag voor te leggen of het 
wei ziet, met hoeveel maatschappelijke ver
schuivingen de waarde-veranderingen die 
het zelf als euvel duidt, samenhangen. Is het 
wei mogelijk, versterking van de door het 
CDA gekoesterde sociale verbanden te pro
pageren en tegelijkertijd te werken aan ver
snelde invoering van technologieen die indi
vidualiserend werken? Of, om het eerdere 
voorbeeld aan te halen: is het wei mogelijk, 
erop te rekenen dat men sen meer verant
woordelijkheid voor zichzelf aanvaarden 
wanneer ze er juist aan zijn gewend, op 
technische beveiligingen te vertrouwen? Of 
wanneer ze in situaties verzeild raken die te 
ingewikkeld zijn om er door eigen oplettend
heid een weg in te vinden? 

De huidige propagering van 'zelfzorg' in de 
gezondheidszorg is een ander typerend 
voorbeeld. Het beroep op een gezonde le
vensstijl valt nog wei te honoreren, al is er 
veel oplettendheid en informatie nodig om 
d66r te hebben hoe aile aangeboden voe
dingsmiddelen zijn samengesteld. Maar om 
te weten wanneer de telkens terugkerende 
pijn in de borstkas wei en geen kwaad kan, is 
voor de leek een onmogelijke zaak. 
Anders gezegd: als er verlies aan verant
woordelijkheidsbesef is opgetreden in deaf
gelopen decennia, als voorts sociale contro
les verloren zijn gegaan en mensen onvol
doende voor zichzelf zorgen, kan dat sa
menhangen met een veel verderstrekkende 
mentaliteitsverandering? En is die los te zien 
van het feit dat we in een economisch
technische orde zijn beland die niet anders 
doet dan ons van verantwoordelijkheden 
ontlasten, het individualiseringsproces ver
sterken en de eisen die mensen aan het 
Ieven stellen, verhogen? 

Verzorgingsstaat 
In dit Iicht gezien, is het merkwaardig dat het 
CDA uitgerekend de verzorgingsstaat meent 
te moeten aanwijzen ais de bron van aile 
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mentaliteitsverandering. Is dat geen al te 
eenvoudige monocausale redenatie? De 
verzorgingsstaat is een rimpeltje in het eeu
wenlange historische proces van econo
misch-technische veranderingen die onze 
maatschappij gemaakt hebben tot wat ze nu 
is. Processen van differentiatie, specialisatie 
van sociale verbanden, steeds verdere ver
kleining van leefgroepen, zijn veel ouder dan 
de verzorgingsstaat. 
Is het, omdat het bezuinigingsbeleid de poli-

' Waarom wemelt het juist in 
onze tijd van de relatie
trainingen en psycho
therapieen, en ontstaat er 
zelfs een vak als 
'omgangskunde'? ' 

tici momenteel goed uitkomt, dat juist deze 
staatsvorm de boosdoener is, nu dat we met 
een cultuur te maken hebben waarin de 
mensen zo veeleisend zijn geworden? Welke 
factor zou echter van grater invloed zijn op 
het aspiratieniveau van de mensen: het 
groeiend aanbod aan nieuwe tijdsbestedin
gen, de steeds geraffineerder apparatuur 
daarvoor, de stijgende vrijheidsbeleving door 
meer vrije tijd en meer technische mogelijk
heden? Of het uitkeringsstelsel dat mensen 
voor verpaupering behoedt? 
Toegegeven, er zijn ook 'post-materialisti
sche', 'post -christelijke' eisen die wei Iicht lei
den tot irreele verwachtingen aan het adres 
van het welzijnswezen en het voorzieningen
stelsel. Te denken valt aan de illusies om
trent volmaakte intermenselijke verhoudin
gen en ontplooiingskansen van iedereen in 
aile omstandigheden. Soms leek voor elk 
onheil een begeleidingsdienst te ontstaan en 
waren er zelfs opleidingen voor de begelei-
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ding van begeleiders. 
Maar kan ook dit in breder verband worden 
gezien? Op allerlei terreinen deden zich pro
fessionaliseringsprocessen voor; men denke 
bijv. aan alles wat er op het gebied van 
publiciteit en marketing, organisatie-ad
vieswerk en managerstraining ontstond. 
Veel daarvan richtte zich op de manier van 
omgaan met ondergeschikten, clienten, of 
onderhandelingspartners op de markt. Blijk
baar gaat het niet meer vanzelf, het omgaan 
met elkaar in het grote aantal gespecialiseer
de rollen waarin mensen in deze gecompli
ceerde wereld zich moeten voegen. Die rol
len veranderen ook steeds; wat ontstaat er 
nu niet allemaal aan nieuwe professies en 
begeleidingsdiensten rond de soft-ware in
dustrie? Het zijn aile voorbeelden van de 
'game between men' die typerend is voor de 
post -industriele beroepenwereld. 

Misschien zitten de problemen zelfs nog 
dieper. Hierboven zagen we hoezeer imma
nente waarden tot de belangrijkste levens
doelen zijn gaan behoren. 'Goede vrienden 
en kennissen' hebben, 'een goede partner', 
behoren daartoe; bij de nog burgerlijk ge
orienteerden is dat ook: 'een goed gezin'. 
Maar tegelijk is de eigen zelfontplooiing, de 
vrijheidsbeleving een centraal moment van 
het huidige levensgevoel geworden. Kar, hier 
een fundamentele contradictie schuilen die 
het mensen steeds moeilijker maakt, zich 
aan elkaar aan te passen? Waarom wemelt 
het juist in onze tijd van de relatie-trainingen 
en psychotherapieen, en ontstaat er zelfs 
een vak als 'omgangskunde'? 
Als dat alles meespeelt, zal de afbouw van 
een aantal al te ambitieuze welzijnsvoor
zieningen veel helpen? Of worden dan - net 
als in het geval van het arbeidsethos- uitge
rekend die mensen in de kou gezet die de 
rekening gepresenteerd krijgen van een ui
terst ambivalente cultuurgeschiedenis? 
Misschien wordt het tijd voor een grondiger 
aanpak. Misschien staan we in de Westmse 
wereld gezamenlijk voor de vraag wat voor 
cultuur we eigenlijk aan het bevorderen zijn 
in deze post-burgerlijke, post-moderne of 
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hoe ook te karakteriseren we reid. Op wat 
voor maatschappij, wat voor levensklimaat 
stevenen we eigenlijk af met de huidige roep 
om constante innovatie? 

Het technische levensklimaat 
Een ding is alvast bekend: het is een in hoge 
mate door de techniek bepaald levenskli
maat. En zoals in de aanvang aangeduid: als 
de mentaliteit ergens door verschuift, dan 
zijn het vermoedelijk wei de technische ver
anderingen waaraan onze levensstijl zich 
voortdurend moet aanpassen. Ze plaatsen 
ons onder andere in een steeds artificieler, 
door mensen gemaakte omgeving waarin de 
zin voor transcedentie wei verloren moet 
gaan, zodat we onherroepelijk naar levens
vervulling in het hier en nu worden verwezen. 

In dit verband doet het merkwaardig aan dat 
het CDA zo argeloos lijkt om te springen met 
het thans weer verhevigde innovatiestreven, 
de race om versnelde invoering van nieuwe 
technologieen. Als het CDA gesteld is op 
een gelovige benadering van intermenselijke 
relaties (solidariteit, gerechtigheid, verant
woordelijkheid voor elkaar) en van de natuur 
(rentmeesterschap, respect voor de schep
ping), waarom worstelt het niet om een gelo
vige houding te vinden tegenover deze 
nieuwe economisch-technische ontwikkelin
gen? Terwijl het juist deze ontwikkelingen 
zijn die zo'n invloed hebben op de sociale 
verbanden en de levenswaarden waarover 
het ontwerp-verkiezingsprogramma zich 
druk maakt? 
Als het CDA zo monocausaal denkt, als het 
de vragen van onze veeleisende cultuur 
voornamelijk op het conto van het verzor
gingsstelsel schrijft en zich geen vragen stelt 
over diepere samenhangen, dan ondergraaft 
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het waarschijnlijk met de rechterhand wat 
het met de linkerhand probeert op te bou
wen. Het is in het huidige technische klimaat 
hoogst onwaarschijnlijk dat die verzorgings
maatschappij er komt. 
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