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J. SOETENHORST - DE SA VORNIN LOHMAN 

De volgende generatie 

Om het twaalfeneenhaifJarig bestaan van D'66 te memoreren werd november 1979 een symposium 
belegd over het onderwerp 'De volgende generatie', met als inleiders: G. Mik, H. Potman, 

Else-Rose Kuiper, G. P. Hoefnagels en Jacqueline Soetenhorst- de Savornin Lohman. Verrijkt door de 
discussies van deze dag komt Jacqueline Soetenhorst in bijgaand artikel nog eens op dit thema terug. 

Filosoferen over de cultuur 

Denken over de situatie waarin een volgende gene
ratie zich zal bevinden, betekent kijken in koffiedik. 
Auteurs als J ule Verne of Aldous Huxley voelden 
op een knappe manier tendensen uit hun eigen tijd 
aan om daaruit inspiratie te putten voor een 
toekomstbeeld. 

Meer beperkte zielen moeten met wetenschap
pelijke gegevens in de hand uitspraken over de toe
komstdoen. Deangstom de plank mis teslaanisdan 
zo groot, dat er vele slagen om de arm nodig zijn. Zo 
heeft de Wetenschappelijke R aad voor het Rege
ring beleid (w RR) zich uit deze situatie gered door 
te spreken over 'een verrassingsloze toekomst'. Op 
die manier i het mogelijk lijnen door te trekken. 
Het werken met verschillende scenario's kan dan de 
basis vormen voor bepaalde uitspraken in de trant 
van als . . . dan ... 

Alleen is er één bezwaar: de toekomst is niet zon
der verrassingen. Gelukkig maar. Zo is bijvoorbeeld 

het besef van de eindigheid van lucht, bodem en 
water betrekkelijk nieuw. Zo'n vijf tien jaar geleden 
was milieu iets datgeas ocieerd werd met weltfrem

de biologen, die - gewapend met een botaniseer
trommel - de natuur introkken. Hetty Blok had 
daar in de vijftiger jaren een ijzersterke ketch over. 
In cultuur-historische beschouwingen , zoals bijv
oorbeeld Jan Romeins 'Historische lijnen en pa
tronen' (1971 ) ontbreektdeze problematiek geheel. 
Toch iszij nu een niet weg tedenken, vaak bepalend 
aspect bij het politiek denken en handelen. 

Een ander opvallend verschijnsel bij cultuur-filo
sofische beschouwingen over de eigen tijd met een 
perspectief op de toekomst is de gedateerdheid. 
Veel uitspraken die op mijn generatie - de jong
volwassenen uit het begin van de zestiger jaren -
grote indruk maakten , doen nu komisch aan. 

De Amerikaanse sociaal-psycholoog Kennith 

Kenniston was zo'n guru uit die tijd. Hij schetst in 
'The uncommitted' (1960) een typische vertegen-
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woordigervan 'the lostgeneration'. Deflexibele, tot 
aanpassing geknede jongeman, zonder herkenbare 
wortels in familie, traditie of geloof en zonder dui
delijk perspectief. Figuren waarmee hij zich zou 
kunnen identificeren ontbreken, nu hij de manier 
van leven van zijn ouders veracht. Kenniston be
licht scherp de vervreemdende tendensen in onze 
beschaving. 

Wat dat betreft staan zijn ideeën nog recht over

eind. Peter Hoefnagels wijst op de 'geatomiseerde 
mens' alsgevolgvande 'atomisering van de wereld' , 
waaronder dan de processen gevangen worden die 
de mensen uit elkaar drijven in plaats van de bin
ding en saamhorigheid te bevorderen. Kenniston 
ziel in zijn studie toch een lichtpuntje. Volgen hem 
zijn de radicale veranderingen uit de vijftiger jaren 
nietonopgemerkt voorbij gegaan aan de ouders van 
' the uncommitted'. 'Maar hel pure feit dal zij kin
deren hebben en een gezin stichten, dat geeft de 
samenleving de nodige stabiliteit en band met het 
verleden in een blijkbaar stuurloze wereld.' 

Slechts twintig jaar later - één generatie verder -
blijkt deze uit praak alweer achterhaald. Hel ge
boortecijferwa in 196onog2o,8%, in 1970wa dit 
nog maar 12,5 % , waarna een stabilisatie intrad. Er 
worden minder huwelijken gesloten, terwijl het 
aantal echtsche!dingen fors toeneemt. Als er al ge
trouwd word t, dan wacht men steeds langer met de 
komst van het eerste kind en van uitstel komt weer 
afstel. Prognoses gebaseerd op dil soort ontwikke
lingen schatten het aantal kinderloze huwelijken op 
25 % waarvan 18% vrijwillig kinderloos blijft. Is 
door deze toch vrij schokkende verschuiving 'de 
stabiliteit en band met het verleden ' weggevallen? 
Is de wereld nog stuurlozer geworden? Het ziet er 
niet naar uit. De vanzelf prekendheid van het ge
zin, met de vaste rolverdeling is in deze episode op 
de helling gegaan. Ofdit een louter negatief te waar
deren ontwikkeling is, betwijfel ik. Hierin ligt veel
eer een bron voor verandering, een bron die wij 

broodnodig hebben in een wereld waar de marge 
voor verandering klein zijn. 

Het is deze onwrikbaarheid van organisaties en in
stituties, die zijn gegroeid met de bedoeling het sa

menleven zo goed en prettig mogelijk in te richten , 
waar cultuur-critici van nu de vinger op leggen. 
Kijk om je heen - zo schrijft de Amerikaanse socio
loog Peter Berger in 'The homeless mind' (1973) - , 

wat je ziet zijn bureaucratieën , de produkten van 
opgehoopte deskundigheid en technocratie. De 
triomf - maar tegelijkertijd de armoede - van het 
verstandelijke, het rationele. Ook Else-Rose Kui
per noemt deze scheiding tussen verstand en gevoel 
als een kenmerk van onze maatschappij. 'Gevoel is 
voor kunstenaars, zij moeten hun gevoel cultiveren 
en heel hard werken , want de staat heeft veel geld in 
ze geïnvesteerd. Verstand, dat is voor mensen in 
ivoren torens die in dienst van de wetenschap staan, 
waar zakelijkheid en objectiviteit centraal staan.' 

Emotie , zij zijn er wel , maar zij zijn georgani
seerd volgens erkende probleemgroepen, waar dan 
een in tantie voor bestaat en als deze er niet is , dan 
moet er een komen. Onze emoties houden we in 
totdat wij bij het juiste deurtje zijn waar wij ze 
mogen uiten en dan nog op een bepaalde manier, 
anders raakt de instantie in de war en wordt je naar 
een ander verwezen. Deze zorgorganisaties - zoals 
ik ze wel noem - nemen onze zorgen over, maar 
daarmee krijgen die zorgen een ander karakter. Zij 
worden gekneed, van een etiket voorzien en in een 
computer gestopt, zodat zij verwerkbaar zijn vol
gens de geldende voorschriften. Met persoonlijke 
waardigheid, warmte en gevoel heeft het weinig te 
maken. 

De roep om kleinschaligheid , zelfhulp en demo
cratisering vormt een reactie op de hier geschetste 
onbedoelde neveneffecten van de manier waarop 
de verzorgingsstaat is ingericht. 

De cultuur-criticus Christopher Lash vindt dat in 
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de loop van de twintigste eeuw de kundigen het 
vermogen van mensen om hun problemen zelfop te 
lossen , hebben afgenomen. Een moeder moet naar 
een pedagoog voor haar opvoedingsproblemen; een 
klacht over 'de gezondheid' komt bij de medicus 
terecht clie een passende pil bedenkt. Scholing -
vroeger een volstrekt natuurlijke taak van de om
geving - vind t plaats in leerfabrieken die het con
tact met de werkelijkheid missen. Dit moet dan weer 
worden hersteld door 'een overheidsbeleid gericht 
op participerend leren'. Dat wérken leuk, léren 
prikkelend en spórten feest kan zijn, dreigen wij te 
vergeten onder de stress van de cijfers. Leraren ex
cuseren zich tegenover hun pupillen met cle ver

zuchting 'Het moet nu eenmaal'. Door het verba
zingwekkend aanpassingsvermogen van mensen, 
walsen deze instituties voort volgens eigen wetma

tigheden, zonder dat correctie plaatsvindt vanuit 
de privé-ervaringswereld. 

Henry Potman noemt op de congresdag deschool
democratie als voorbeeld , ofliever het falen van de 
chooldemocratie. De medezeggenschap en eigen 

verantwoordelijkheid die horen bij democratise
ringontbreken in het 'normale' schoolgebeuren dat 
bestaat uit lessen, examens en proefwerken. Het 
invoeren van een schoolparlement krijgt daardoor 
iet kunstmatigs waar de leerlingen gauw genoeg 
van hebben. 

Wat moeten jongeren met deze Spielerei aan? Ger
rit Mik's ervaringen als jeugdp ychiater in Gronin
gen, stemmen niet tot vrolijkheid. Hij noemt in zijn 
inleiding een groot aan tal problemen waar dejeugcl 
mee te maken heeft, zoals gebrek aan motivatie, 
onzekerheid over studie- en beroepskeuze, relatie
stoornissen en identiteitsproblemen al 'Ik hou het 

wel voor gezien', of'Ik zie het niet meer zitten'. 
Hoewel hij zelfstelt dat dit 'de sombere bril van 

de hulpverlener' is, die de zaak wat eenzijdig te
kent, 'wettigen gesprekken met schooldekanen en 
universi taire docen ten het vermoeden dat minsten 

de helft van leerlingen van het voortgezet onderwijs 
en vooral studenten van de eerste jaren met derge

lijke problemen tobben'. Zeker is dat het aantal 
gevallen van zelfdoding vooral onder jongeren toe
neemt. 

Kernthema' s 

Kernthema's uitdedi cussiezijn dan ook: wat moe
ten we aan met de contradictie van deze tijd die 
afgaande op de gestegen welvaart, de uitbouw van 

het onderwijs, de grotere sociale gelijkheid en de 
enorme uitbreiding van technisch kunnen - geluk
kiger mensen zouden moeten opleveren, terwijl het 
tegendeel het geval lijkt te zijn. Volgens een recent 
onderzoek deed in 1972 gemiddeld anderhalfmil
joen Nederlanders een beroep op een instantie uit 
cle gezondheidszorg. Op grond van de gegevens van 
deelterreinen mag men rustig aannemen dat dit 
aantal sedertdien alleen maar is gestegen. 

Hoewel waarden als zelfontplooiing en persoonlijke 
vrijheid hoog staan aangeschreven, hebben wij in 
de praktijk te maken met een steeds grotere disci
pline en reglementering; aanleiding voor stress, on
tevredenheid en politiek atavisme. Een tweede kern
thema van deze di cussiedag wordt de vraag hoe in 
steeds strakker wordende structuren ruimte te schep
pen voor 'dwarsigheid', voor contrairgerichte ini
tiatieven, hoogst noodzakelijk om niet in de knel
lende omarming van organisaties te sterven. 

Bij de uitwerking van deze thema's in de middag
discussie breekt er tussen de inleiders een generatie
conflict uit. De ouderen vinden het doorzetten van 
democratische principes zo belangrijk als antwoord 
op deze kernproblemen, dat de toepassing van zach
te dwang hierbij geoorloofd is. Volgens de jongeren 
moet het invoeren van democratische structuren 
een kwestie van vrije keuze zijn voor cle betrokke
nen. 

Blijkt hier een verschil in tijdsperspectief? Zijn 
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wij ongeduldiger omdat wij minder tijd van leven 
hebben? Ofis het een kwestie van cynisme? Schat

ten wij de kans langs vrijwillige weg democratise
ring in te voeren pessimistischer in? 

Het vastlopen van de democratie op school is één 
voorbeeld, maar ook de voorstellen van de Commis
sie-Van der Burg over democratisering van particu
liere instellingen liggen al jaren lang op ui tvoering 
te wachten. Het regeringsstandpunt hiervoor is be
paald niet slagvaardig te noemen. De departemen
ten zijn zelf nog verre van democratisch ingericht. 
Een inven tarisatie van de wetgeving tussen '97' en 
'977, waarbij participatie van de burger is inge
voerd, laat zien dat de rijksoverheid deze mogelijk
heid tot beleidsbeïnvloeding hoogst zelden heeft toe
gelaten en dan nog alleen bij de beleidsvoorberei
ding. Waar de democratisering dan wel is inge
voerd, op de universiteiten , is zij in vele opzichten 
een fiasco te noemen. 

Een principiële bewaking van de noodzaak tot 
democratisering. Ligt hier een centrale 'grondslag' 
voor D'66? Een 'ideologie' waar- ondanks de prag
matische inslag van de partij - zoveel vraag naar is? 
Aan het slot van dit artikel kom ik op deze vraag 
terug. Eerst nog een aantal feiten die van belang 
zijn voor een juiste inschatting van wat ons in de 
tachtiger jaren te wachten staat. 

Sociale veranderingen in Nederland 

In de bevolkingsopbouw vallen twee veranderingen 
op. De eerste is hiervoor al kort genoemd. Zij betreft 
de andere manier van samenleven. De prognoses 
over de bevolkingsgroei uit de jaren zestig leverden 
verkeerde uitkom ten op omdat geen rekening was 
gehouden me·t de mentaliteitsverandering ui t de 
tweede helft van de zestiger jaren. In die tijd vond 
de omslag plaats in het denken - en doen - op 
seksueel gebied. Volgens het onderzoek 'culturele 
veranderingen' - een permanent opinie-onderzoek 
onder de Nederlandse bevolking - zetten deze nieu-

we inzichten in de loop van dejaren zeventig door. 
De veranderde opvattingen over huwelijk en gezin , 

eerst aanvaard onder jongeren en hoger opgelei
den, werken ook in andere bevolkingslagen door. 

Het krijgen van kinderen is niet meer vanzelfspre
kend . Er komen verhoudingsgewijze minder jonge
ren bij. Aan de andere kantis de levensverwachting 
ge tegen. Bij mannen tot 7' ,5 jaar en bij vrouwen 
tot 75 jaar. In verzorgingsstaattermen: er komen 
steeds minder jongeren om VOOT steeds meer oude
ren te zorgen. Het aandeel van de tachtigplusser is 
verhoudingsgewijs groot. 

Dit betekent een zware bela tingvoorde toekom
stige volwassenen. In de verhoudingjong-oud is een 
verschuiving aan de gang ten gunste van oud. De 
toch al benarde ruimte die jongeren wordt gegund 
voor experiment, kritiek en onaangepastheid , komt 
daardoor nog meer in het gedrang. Van een' il ent 
generation' (stil in de zin van politiek engagement, 
niet op het punt van de disco) zal geen impuls tot 
vernieuwing uitgaan. Niet de jeugd, maar de ouder
dom zet een stempel op het leven en werpt een 
schaduw achteruit. 

De tweede demografische verandering betreft de 
meer verscheiden samenstelling van de Nederland
se bevolking. Het aantal legaal in Nederland ver
blijvende buitenlandse werknemers bedraagt zo'n 
half miljoen . H et zijn voorlopig merendeels man
nen, maar het proces van gezinshereniging zet door. 
De ,60000 Surinamers en Antillianen zijn vooral 
vrouwen en kinderen. Zij trom en nog maandelijks 
toe en wonen vooral in de grote steden. Naar schat
ting bestaat het aantal illegale buitenlanders uit 
enkele tienduizenden. 

Deze allochtonen werken vooral in de produktie
sfeer van de industrie en wonen merendeels in wij
ken met een hoge concentratie aan achterstand. De 
werkloosheid onder hen i relatiefhoog. (In Rotter
dam komt bijvoorbeeld 17% van de werklozen uit 
deze groepen. ) Dit alles bevordert de groei van een 
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nieuw proletariaat. Een ontwikkeling die, gevoegd 
bij een terk groep egoïsme in een stagnerend eco
nomi ch klimaat, zorgwekkend is . 

Over de economische veranderingen slechts dit. Los van 

de uitkomsten van het economendebat en afgezien 
van de omvang van de gasbel, zal het in de jaren 
tachtig vooral gaan om het verdelen van 'minder', 
terwijl wij nujuistzijn toegerust op het verdelen van 
'meer'. De instrumenten ontwikkeld voor de verde
ling van de welvaartkoek werken onrechtvaardig 
doordat de meest kwetsbare groepen de klappen 
moeten inca seren. 

De generatie die voor het eerst kansen kreeg om 
een behoorlijke opleiding te volgen, moet ervaren 
dat er geen plaats is op de arbeidsmarkt.] uist nu zij 
zich een auto kan veroorloven, raken de wegen ver-
topt. Of het zal lukken rechtvaardige verdelings

mechanismen te ontwikkelen en een grimmige strijd 
tussen groepsbelangen - waarbij de overheid de rol 
van arbiter krijgt toegewezen - te voorkomen, hangt 
sterk af van het cultuurpatroon of de mentale uit
rusting. 

Op het gebied van de mentaliteit blinkt de gemid
delde Nederlander niet ui t door grandeur of groots
heid van lijn. Een degelijke middenklas er is een 
betere typering. Burgerlijke knusheid gecombi
neerd met vlijt is het waardemerk. De drie K's van 
Küche, Kirche en Kinder zijn vervangen door de 
drie S-en van spruitjes (on be poten), sport en spul
letjes. Welzijn - geluk - betekent bij on vooral 
materiële welvaart. Leefstijlen onderscheiden zich 
door ander consumptiegedrag. De één steekt zijn 
geld in een boo~e, de ander in antiek. Deze instel
ling, gevoegd bij de ontzuiling, de op het individu 
gerichte ideologie van zelfontplooiing en deoverhe
veling van wat vroeger naastenliefde heette naar 
zorgorganisaties, versterkt de verenkeling of atomi-· 
sering van de samenleving. 

In zoverre stemt het beeld dat uit opinie-onder
zoek is opgebouwd (door de Utrechtse Vakgroep 

Planning en Beleid in het onderzoek scenariome
thoden ) overeen met de gevoelsmatige analyse van 

de cultuur-filosoof. 
Is de gemiddelde Nederlander ook conservatie

ver geworden in de jaren zeventig? Kreten als de 
grote matheid en de nieuwe truttigheid versterken 
dit imago. Het antwoord uit het onderzoek 'Cultu
rele veranderingen' isja en nee. De duidelijke door
braak in vernieuwingsgezindheid uit de tweede helft 
van de zestiger jaren neemt in dejaren zeventig op 
een aantallevensgebieden af. Dit geld t voorde hou
ding tegenover de vrijheid van meningsuiting (de
monstraties, kri tiek koningshuis, dienstweigeren, ge
bouwen bezetten, chrijven wat men wil) . Men is 
zich behoudender gaan op tellen tegenover deze 
burgerlijke vrijheden. Daar staat tegenover dat men 
de onderdrukking hiervan sterker veroordeelt. 
De 'actie-tolerantie' nam in deze episode dus toe. 
De houding tegenover inspraak en medezeggen

schap, zeer positief in de periode '65-'70, houdt 
voor wat betreft de politiek en het bedrijfsleven 
stand, maar wordt negatief als het gaat over de 
inspraak van scholieren en studenten op het onder
wijs. Heel duidelijk is de verandering in opvattin
gen over huwelijk en gezin, de vrijheid van kinde
ren en de emancipatie van de vrouw. Op deze ter
reinen heeft de omslag uit de zestiger jaren va te 
vorm gekregen. 

Structurele veranderingen zouden op deze andere op
vattingen moeten volgen . Van deze aanpassing is 
nog weinig temerken. Professor De Valk schrijft - in 
een speciaal nummer van 'Economisch Statistische 
Berichten ' over de zeventiger jaren, dat het ver
nieuwende élan van dejaren zestig de herstructure
ring van tal van maatschappelijke organen en in
stellingen op gang heeft gebracht. Alleen- zo con
stateert De Valk - het succes was teleurstellend. 'De 
processen van schaalvergroting, cen tralisatie en bu
reaucratisering zijn onophoudelijk voortgegaan. De 
democratiseringsbeweging heeft ze, paradoxaal ge
noeg, zelfs in de hand gewerkt. Dedemocratiserings-
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beweging heeft immers geleid tot een verveelvoudi
ging van inspraakcolleges, overlegorganen en over
koepelende instanties. Het streven naar grotere ge
lijkheid en naar individualisering heeft er vaak toe 
geleid dat de massaliteit en de anonimiteit van het 

leven vergroot is , zoals men kan vast tellen als men 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van onderwijsinstel
lingen of ziekenhuizen beziet ( ... ) .Blijkbaar kan 
niets deze processen tegenhouden.' (ESB, 1979, 

P·1350 ) . 

Democratie als dogma 

Na deze kleine tour d 'horizon komen wij terug op 
de rol van D'66. 

Als poli tieke beweging ontstaan in de euforie van 
de zestiger jaren, met participatie en democratie 
hoog in het vaandel , ligt hier een speciale taak. Dat 
de gekozen minister-presiden t en de gekozen burge
meester als antwoord niet aansloeg, en dat daarna 
de stagnatie van de economische groei, de energie
problematiek, de vraagstukken van oorlog en vre
de, de aandacht hebben verlegd, is vers twee. 

Het neemt niet weg dat democratisering op een 
aantal terreinen is doorgezet. De behoefte hieraan 
leeft sterk en realisering is n0dig, ten min te, wan
neer wij ons niet willen aansluiten bij de mistroosti
ge conclusie van De Valk. Er zijn tal van hoopge
vende initiatieven. Het is wel zaak deze op te spo
ren , te bundelen en politiek gestalte te geven. 

D'66 heeft niet alleen een sterke claim liggen om 
dit 'kanalen graven' verder uit te werken: zij heeft 
ook een ereschuld. Andere partijen zullen deze 
hachelijke materie maar al te graag laten liggen. De 
confessionele partijen verlenen slechts lippendienst 
aan de participatiegedachte. De bolwerken op le
vensbeschouwelijke grondslag opgetrokken, blij
ven onneembaar. Het gelijkheidsstreven van de so
cialistische beweging heeft massaliteit en anonimi-

I ~._-------

teit gebracht. Dat de mensen zelf, voor wie al deze 
georganiseerde weldaad is bestemd , in de knel drei

gen te raken , daarvoor heeft men slech ts zeer recen t 
oog gekregen . 

Het zoeken naar antwoorden op de problematiek 
van de tachtiger jaren zal de nodige inventiviteit 
vragen. Een inventiviteit die vooral inspiratie kan 
vinden in tegendraadse bewegingen. Om geldende 
fricties door te prikken zal het soms nodig zijn om 
een impopulair standpunt in te nemen. Hoefnagels 
noemt de wezenlijke ongelijkheid tus en mensen . 
Door de dominerende gelijkheidsideologie dreigen 
wij dit gegeven - bron van creativiteit - te vergeten. 

Dan zijn er de initiatieven die in wijk ofbuurt op 
tal van terreinen van de grond komen. Soms strijdig 
met de opvatting dat werklozen niet mogen wer
ken. Een levende gemeenschap kan dit soort dwar -
heid niet missen. Di t geld t niet alleen voor de maat
schappij , het gaat ook op voor de partij. Ook daar 
werken krach ten in de richting van het veiligstellen 
van verworvenheden in regels en hiërarchieën. 

Een tweede bron van inspiratie voor politieke 
vernieuwing ligt in de veranderde opvattingen over 
de man-vrouw-relatie of - nog algemener - de ge
zagsrelaties. Eén van de problemen is de kloof tus
sen de manier waarop mensen in organisaties met 
elkaar omgaan en de dagelijkse werkelijkheid van 
het privé-leven . Door mannen naar huis te halen en 
vrouwen meer in deze werksituaties te brengen kan 
deze kloof worden versmald. We weten uit de erva
ring van het afgelopen decennium dat rigoureuze 
stappen nodig zijn om de wetmatigheden van de 
bureaucratieën te breken. Emancipatie betekent 
meer dan vrouwen de helft van de macht geven .. 
Ook hier ligt een taak voor D '66 op maatschappe
lijk terrein èn binnen de partij. Wij hebben veel 
vrouwelijke kiezers en verhoudingsgewijs veel vrou
welijke leden. Waar is hun inbreng te vinden? Als 

de eman 
termen \ 

Met het 
anarchis 
het zout 
politiek. 
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de ema ncipa tiegolfblijft steken in bureaucra tische 
termen va n gelijke rechten, wordt een kans gemist. 

Met het vermijden va n risico's dreigt da t vleugj e 

anarchisme te word en buiten ges loten da t nu juist 

het zout in d e pa p is of het kruidenbuiltj e in de 

politi ek. 
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