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Inleiding 

In de eerste maanden van 1988 werd door de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 onder de ti tel "Verande
ringen in levensstijl en de gevolgen voor de poli
tiek' een lezingencyclus georganiseerd in theater De 
Balie in Amsterdam. Dit boekje bevat de soms nog wat 
uitgewerkte tekst van deze lezingen. 

Uitgangspunt voor deze lezingen was de vraag, op 
welke manier de politiek de nu aan de gang zijnde 
maatschappelijke ontwikkelingen moet verwerken. De 
politiek, zo werd als stelling aan de inleiders 
voorgelegd, volgt in vele gevallen een eigen koers, 
die wordt bepaald door belangengroepen, ambtelijke 
probleemstellingen, en het politieke spel in de 
volksvertegenwoordiging. Die koers kan geheel 
verschillend z~n van die van de samenleving, wat op 
den duur tot forse botsingen kan leiden. De kans 
daarop is met name groot in een tijd van grote 
maatschappelijke veranderingen - en het gevoel dat wij 
in zo'n tijd leven, heerst algemeen. 

De vraag die hieruit naar voren komt, luidt: is 
het mogelijk, als politieke partij eens even afstand 
te nemen van de dagel~kse politiek, en de invloed te 
onderzoeken die de maatschappelijke veranderingen 
hebben (of zouden moeten hebben) op de politieke 
vraagstelling en de richting waarin oplossingen 
worden gezocht? Die poging tot afstand wordt in deze 
bundel ondernomen. Interessant is overigens, dat 
Jacqueline Soetenhorst in haar b~drage deze vraag
stelling zelf onder vuur neemt en hem als "naief" 
afdoet. De lezer kan het er zelf nalezen. 

De bundel wordt geopend met een beschouwing van 
trends en trendbreuken door Rieks Boswijk, die zich 
reeds jaren met dit onderwerp bezig houdt. Elementen 
hieruit worden in de andere b~dragen uitgewerkt: 
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de noodzaak van een verandering van maatschappelijk 
paradigma in de lezing van Cees Zwart, veranderingen 
in de verhouding mannen/vrouwen/kinderen in de 
bijdragen van Jacqueline Soetenhorst en Iteke Weeda, 
en verschuivingen in de economische structuur en de 
arbeidsverhoudingen in de lezing van Paul van 
Schilfgaarde. Als geheel bieden de lezingen een 
indruk van nieuwe maatschappelijke verhoudingen die 
reeds volop werkzaam zijn, maar waarvan de consequen
ties veelal nog niet door de politiek zijn ingezien 
en verwerkt. 

6 

Erik van der Hoeven 
directeur SWB D66 



Een wereld in verandering 

Ir. H.K. Boswijk 

We leven in een tijd van zeer snelle maatschappelij
ke verandering, die al geruime tijd in een hoog 
tempo aan de gang is. Het krachtenveld waarin zich 
deze verandering in de afgelopen decennia afspeelde, 
is sterk gewijzigd. 

Deze veranderingen vinden plaats in alle gebieden 
van de wereld en raken ons van het microniveau van 
de samenleving (familie, lokale gemeenschap tot op 
wereldniveau (internationale coëxistentie, een 
wereld die snel "kleiner" wordt onder invloed van de 
transport-, informatie-, communicatie- en organisa
tierevoluties). De veranderingen raken ons diepgaand 
en zijn bijna volledig door mensen gemaakt; ze drij
ven zichzelf verder doordat de oplossing van oude 
problemen nieuwe op te lossen onevenwichtigheden en 
problemen veroorzaakt. 

Massaproduktie en schaalvergroting 

In het economische vlak hebben we een tijd achter 
ons waarin massaproduktie en massaconsumptie het 
leit-motiv kan zijn van de economische en daarmee 
ook van de sociaal-culturele ontwikkeling. Het lijkt 
dat aan deze massaproduktie- en massaconsumptie
periode als drager van economische en sociale ont
wikkelingen een eind is gekomen en dat we naar een 
heel ander tijdperk overgaan. Dit heeft grote krach
ten opgehoopt in het hele bestel, die nog maar voor 
een klein gedeelte hun uitwerking hebben kunnen 
krijgen. De structuren en gewoonten uit de oude 
periode zijn immers nog volop in bedrijf en zij 
bemoeilijken echte vernieuwing. Een ideeënkoker om 
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met algemeen gedragen overtuiging een nieuwe periode 
binnen te gaan, is nog onvoldoende uitgewerkt om met 
verstand een goede koers te kunnen uitzetten. Wel 
zijn de krachten die inmiddels zijn losgewerkt eni
germate in kaart te brengen. 

De afgelopen halve eeuw, de tijd waarin massapro
ductie en massaconsumptie zo een belangrijke en 
nuttige rol speelden, kon schaalvergroting plaats 
hebben in ons hele bestel: nationaal/internationaal, 
qua productie, qua distributie, qua afzet, qua han
del, qua bestuur, qua overheid, maar ook qua rela
ties en qua maatschappelijke rol voor individuele 
mensen. De manier waarop wij als mensen en samen
levingen deze schaalvergroting hebben gestalte gege
ven heeft langzamerhand tot allerlei ongunstige 
bijverschijnselen geleid. Er zijn problemen ontstaan 
die te maken hebben met de afstand tussen diegenen 
die beslissen en diegenen over of voor wie beslist 
wordt, maar ook met gebrek aan overzicht en werke
lijk inzicht in de beslissings- en bestuurscentra, 
zowel in ondernemersland als bij de overheid. Het 
moge dan ook nauwelijks verwonderen, dat zovelen het 
gevoel hebben gekregen dat de zaak slecht bestuur
baar is geworden en dat men geleefd wordt. Een 
tweede groot probleemveld dat samenhangt zowel met 
de onpersoonlijkheid van de schaalvergroting als met 
het langzaam en vaak slechts indirect zichtbaar 
worden van de gevolgen van eerdere grote veranderin
gen, is de ernstige ontregeling van onze natuurlijke 
leefomgeving: we hebben ons nest zo sterk vervuild 
dat van een existentiële bedreiging gesproken moet 
worden. 

Inmiddels wordt in brede kring gevoeld dat de 
zaken anders moeten: zo wordt er veel gesproken over 
deregulering en decentralisatie. Voorlopig blijven 
dit echter nog vrijwel loze kreten, omdat men wel 
voelt dat het anders moet, maar niet hoe. De struc
turen uit de oude periode staan dit soort ontwikke
lingen nog ernstig in de weg. We zitten midden in 
een overgang van een samenleving die sterk voor
geprogrammeerd is op de vervulling van materiële en 
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kwantitatieve noden naar een postindustriële samen
leving, een informatie-maatschappij die meer op 
kwaliteit gericht lijkt te gaan worden en die op 
heel andere economische en ook culturele en sociale 
basis zal zijn gevestigd. 

In het vervolg zal nader worden,ingegaan op een 
aantal trendmatige veranderingen, en de reacties die 
dit veroorzaakt. In contrast met het overwegend 
sociaal-culturele karakter van de later in deze 
serie volgende voordrachten, zal hier een meer 
sociaal-economisch geconcentreerd betoog worden 
gehouden. Daarbij zullen de volgende onderwerpen 
kort aan de orde worden gesteld: 
- veranderingen in de economische structuur in deze 

eeuw 
- materiële welvaart 
- schaalvergroting; specialisatie; paradigma veran-

deringen 
- lange golven in de ontwikkeling 
- demografische ontwikkelingen 
- tijd. 

Veranderingen in economische structuur in deze eeuw 

Dat de economische structuur in ons land en elders 
in de ontwikkelde wereld in de afgelopen eeuw snel 
veranderde, is bekend. Toch lijkt het goed een en 
ander met cijfers wat nader toe te lichten. Hieruit 
blijkt pas hoe groot die verandering was en ook dat 
vooral in de naoorlogse periode de grootste verande
ringssnelheid werd gehaald. 

Laten we eens tabel 1 bezien die 1889 met 1930 
vergelijkt, de periode ongeveer van de vorige lange 
golf in onze economische ontwikkeling. De agrarische 
sector nam in 1889 nog maar 32% van de beroepsbevol
king voor haar rekening, in 1930 zakt dit aandeel 
tot goed 20%. Een stevige afname maar toch geen 
maatschappelijke aardverschuiving. De industrie nam 
in die tussentijd toe van 32% naar ruim 35% van de 
beroepsbevolking, terwijl de dienstensector in 1889 
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Landbouw 
Industrie 
Dienstensector *) 

1889 

32% 
32% 
37% 

1930 

20,2% 
35,4% 
43% 

Tabel 1: Sectorale verdeling van de werkgelegenheid 
in 1889 en 1930 

*) Hierin nam het aandeel van werkenden in huishou
delijke beroepen af van 12% naar 8%. 
(Bron: Van den Brink; "Zoeken naar een heilstaat") 

nog 37% van de beroepsbevolking, waarvan 12% in 
huishoudelijke beroepen, groeide naar 43% in 1930, 
waarvan 8% in huishoudelijke beroepen. De overige 
dienstverlening groeide dus van 25% naar 35%. Ste
vige veranderingen maar ten opzichte van wat er 
later kwam, is dit nog tamelijk gematigd. 

1963 1968 1973 1978 

1. primaire sector 4,6 3,1 2,1 1,9 
2. industrie 33,3 30,8 28,0 24,1 
3. bouw-, nutsbedrijven 11,8 12,4 11,9 11,2 
4. distributie, hotels, 

restaurants 13,3 14,9 17,3 17,8 
5. producenten-diensten (13,8) (14,7) 
6. overige persoonlijke 

en collectieve dienst- 36,7 38,8 40,7 45,0 
verlening (26,9) (30,3) 

Tabel 2: Sectorale verdeling van de werkgelegenheid 
in 1963, 1968, 1973 en 1978. 
(Bron: J.I. Gershuny, I.D. Miles: "Service employ
ment: trends and prospects"; 1981) 

Ad 1: landbouw, visserij, bosbouw en mijnbouw. 
Ad 4: transport en opslag, communicatie, groothan-

10 



del, detailhandel. 
Ad 5: bank, krediet en overige financiële dienst

verlening, verzekeringen en onroerend goed, 
ingenieurs- en architectendiensten, boekhou
den, accountancy, overige zakelijke dienst
verlening, juridische dienstverlening. 

Ad 6: huishoudelijke diensten, reparatie, wasse
rijen, stomerijen, kappers, schoonheidssalons 
etc.~ ontspanning en recreatie: overige per
soonlijke dienstverlening; medische dienstver
lening: ziekenhuizen~ onderwijs, sociale en 
godsdienstige dienstverlening, non-profit 
organisaties, postdiensten, overheid, overige 
professionele sociale dienstverlening. 

Na de tweede wereldoorlog ging het hele maatschappe
lijk bestel pas echt anders functioneren. Dit is 
bijvoorbeeld te zien in de getallen van de werkgele
genheidsverdeling van 1963 tot 1978, een periode van 
slechts 15 jaar. Als we bovendien nog 1963 met 1930 
vergelijken dan zien we dat ook daar nog enorme 
verschillen tussen liggen. 

Nam de primaire sector, landbouw, visserij, bos
bouw en mijnbouw, in 1963 nog 4,6% van het arbeids
bestand in beslag, dat was in 1978 al afgenomen tot 
minder dan 2%. De industrie gestaag afnemend van 
33,3% in 1963 tot 24,1% van de beroepsbevolking in 
1978. Bouw- en nutsbedrijven van 11,8% in 1963, een 
toename tot 12,4% in 1968, terug naar 11,2 % in 
1978. Distributie, hotels, restaurants snel toene
mend van 13,3% in 1963 naar 17,8% in 1978, en dat is 
vooral in rekening te brengen van hotels en restau
rants. De distributie zelve, waarin de vervoer en 
transportsector zit, is narnelijk nog wat afgenomen. 
Hier heeft de zelfbedieningstendens (in eigen auto 
rijden in plaats van openbaar vervoer) blijkbaar 
harder aangegrepen dan de uitbreiding van het totale 
vervoer, terwijl een stevig stuk van het goederen
vervoer in de industriële sector is ondergebracht 
(eigen vervoer van industriële bedrijven). Dan zijn 
er de 'producenten-diensten', dat is professionele 
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dienstverlening op het gebied van banken, verzeke
ringen, onroerend goed, ingenieurs- en architecten
bureau's, boekhouden, accountancy en juridische 
dienstverlening. Hier is een vrij gestage toename te 
zien maar toch niet van een zelfde omvang als bij de 
categorie 'overige persoonlijke en collectieve 
dienstverlening'. 

Een toename die met name te vinden is in de 
collectieve dienstverlening, waar zeker in Nederland 
enorme groeicijfers hebben bestaan. De collectieve 
dienstverlening bestaat uit de medische sector, het 
onderwijs, de non-profit organisaties, de sociale en 
godsdienstige dienstverlening, openbaar bestuur en 
dergelijke. Daar zijn enorme groeicijfers gehaald, 
gedeeltelijk omdat de middelen uit de publieke kas 
kwamen en dus de afweging tussen wat er moest en wat 
er niet moest, een andere was dan bij andere vormen 
van dienstverlening. 

Er ontstaat een beeld waaruit blijkt dat de ver
deling van arbeid over de economische sectoren bin
nen korte tijd enorm veranderd is. Dit heeft grote 
gevolgen voor waar men zich mee bezighoudt, in welke 
structuren men dat doet, welke maatschappelijke 
rolverdeling er over blijft voor de mensen en waar 
men Überhaupt woont. Dat zich dus onevenwichtigheden 
in ons bestel hebben opgehoopt mag nauwelijks verba
zing wekken. 

Materiële welvaart, welzijn 

In sommige delen van de wereld is de mens erin 
geslaagd een grote mate van welvaart op te bouwen. 
Technologische ontwikkeling was ~~n van de noodzake
lijke ingrediënten voor het bereiken van die wel
vaart. Dit rijker worden heeft in ons gedeelte van 
de wereld gevolgen voor de verdere ontwikkeling van 
onze samenleving. 

Een toenemend aantal mensen in de OECD-landen is 
minder gemotiveerd om relatief veel tijd en energie 
aan betaald werk te spenderen. De instelling tegen-
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over betaald werk is ingrijpend veranderd, terwijl 
het 'doe-het-zelven' en het vrijwilligerswerk een 
zeer hoge vlucht heeft genomen. 

Daarnaast heeft de toegenomen welvaart verschui
vingen veroorzaakt in de samenstelling van de vraag 
naar produkten en diensten. Dit houdt verband met de 
relatief hoge vervullingsgraad van materiële behoef
ten en met de sterk toegenomen graad van opleiding 
van onze bevolking. We bewegen ons in de richting 
van een informatie-maatschappij. Hierin neemt de rol 
van immateriële produkten relatief toe ten opzichte 
van materiële produkten. 

Bovendien heeft de enorme economische ontwikke
ling uit de afgelopen decennia een aantal grote 
problemen opgeleverd die om oplossingen vragen: deze 
problemen variëren van milieuverontreiniging, tot 
stress, van een niet meer evenwichtige samenleving 
tot een gebrek aan vervulling van hogere geestelijke 
waarden. 

Paradigmasprong 

We hebben vanaf de 17e eeuw een krachtige, nieuwe 
denkmethode praktisch bruikbaar gemaakt, samen te 
vatten met de trefwoorden 'determinisme', 'functio
naliteit', 'rationalisme' en 'reductionisme'. Het 
leidde meer en meer tot een mechanistisch wereld
beeld, dat met reductionistische analyse-methoden 
tot grote successen kon leiden. Ze kan echter niet 
alle problemen van mensen oplossen. Juist nu deze 
wijze van denken zo alomvattend is geworden, stuiten 
we op haar begrenzingen: Reductionisme zonder een 
geheel is zinledig, verstand zonder gevoel leidt tot 
monstruositeiten. Met de volgende figuur is dat te 
illustreren. 
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Linker hersenhelft 
Boomstructuur 

Rechter hersenhelft 
Netwerkstructuur 

Alles vindt in een netwerk van relaties plaats en 
als je dat netwerk in reductionistische zin uit 
elkaar haalt, dan krijg je een plaatje zoals dat 
links staat. Als het een simpel netwerk is met niet 
te veel elementen en relaties, dan is het geheel van 
bovenaf te overzien. Als het echter een erg groot en 
ingewikkeld samenstel wordt dan ontstaat een groot 
gevaar dat natuurlijke relaties verloren gaan en dat 
het geheel niet meer te overzien is. Een tweede punt 
bij dat reductionisme-gebeuren is dat de analyse
methodes beperkt zijn. Ze zijn namelijk in principe 
lineair, sequentieel en causaal. Bovendien ontstaan 
altijd ceteris paribus redeneringen: hierbij wordt 
van een constant blijvende omgeving uitgegaan ter
wijl indirecte beinvloedingen buiten beschouwing 
blijven. Dit beperkt de geldigheid van de methodiek. 
Dit wordt echter door het zo langzamerhand instinc
tieve, algemene gebruik niet doorzien, met als 
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gevolg dat men via een onzinnige analyse met onzin
nige conclusies tot onzinnig beleid komt. 

We hebben natuurlijk de neiging om met name die 
problemen aan te pakken waarvoor we Oplossings
methades hebben. De keuze van problemen wordt niet 
alleen bepaald door de urgentie van ·het probleem 
maar ook door het gemak waarmee we tot aan het eind 
kunnen komen. Als je dat lang genoeg doet dan kunnen 
er gevaarlijke situaties ontstaan. Dan kunnen echt 
belangrijke problemen zich steeds meer aan behande
ling onttrekken (voorbeelden: stress, klimaatveran
dering door vervuiling). 

Bij toenemende complexiteit gaat het begrip van 
het geheel en van de relaties verloren. In de 
natuurwetenschappen, waar het paradigma uit afkom
stig is, is het trouwens allang niet meer alleen 
zaligmakend: de natuurkunde heeft al aan het eind 
van de negentiende eeuw met de absoluutheid van dit 
paradigma moeten afrekenen. 

Als een uiting van de kracht van het mechanis
tische denken is hierbij een citaat van Taylor - van 
rond de eeuwwisseling - opgenomen. 

"Werkers die alleen gecontroleerd worden door 
middel van algemene opdrachten en disciplinaire 
maatregelen worden niet adequaat gecontroleerd 
omdat ze hun greep op het arbeidsproces behouden. 
Zolang zij hun werk zelf beheren, zullen zij 
pogingen om hun arbeidskracht volledig te laten 
benutten, dwarsbomen. Om deze toestand te veran
deren moet de controle over het arbeidsproces 
overgaan in handen van het management, niet al
leen in formele zin maar in de zin van controle 
en dictaat van elke stap van het proces, de 
manier van uitvoering inbegrepen. Om dit te 
bereiken is geen inspanning te groot, geen moeite 
overdreven, omdat de resultaten ruimschoots zul
len opwegen tegen deze veeleisende en kostbare 
onderneming". 

Zonder te stellen dat dit het uitgangspunt is van 
ondernemingen, is toch angstwekkend veel van deze 
gedachte opgenomen in het organisatie-denken van nu. 
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De mens wordt vooral in de zeer grootschalige pro
cessen al gauw tot een tamelijk passief optredend 
radertje in het grote proces gemaakt. Wij hebben zo 
meer en meer mensen tot behandelaar van een aspectje 
in een groot proces weten te reduc~ren. 

Daar zijn zo langzamerhand veel problemen uit 
voortgekomen. Om daar uit te komen moet in ieder 
geval hersteld worden, dat reductie en analyse meer 
ingebed worden in een begrip van het geheel. Zonder 
dat geheel heeft die reductie geen zin, dan is het 
ook geen reductie meer. We zouden ons meer kunnen 
richten op het opereren in netwerken in plaats van 
in hiërarchieën. Dat is eigenlijk ook wat in de 
'third wave' van Toffler wordt betoogd. 

Je ziet dat soort denken op allerlei plaatsen 
opduiken. Er bestaat dan wat meer plaats voor het 
gevoel naast de rol van het verstand. En ook hierbij 
past weer het trefwoord van de nieuwe tijd: 'locale 
autonomie in een globale afstemming'. 

Organisatie 

We hebben een enorme schaalvergroting doorgemaakt in 
ons maatschappelijke bestel. De manier waarop we ons 
organiseren is daarbij nog steeds gebaseerd gebleven 
op het oude hiërarchische principe, waarvan het 
aantal lagen, de hiërarichische niveaus, tot grote 
hoogte is opgelopen. Het geheel functioneert steeds 
gebrekkiger vooral als er veranderd en vernieuwd 
moet worden. Er is dan ook een enorme drang achter 
veranderingen op dit gebied met een roep tot decen
tralisatie, ontkoppeling en meer eigen verantwoorde
lijkheid. Er bestaat behoefte aan nieuwe principes 
die kunnen worden toegepast om met vrucht op een 
hoog ontwikkeld niveau verder te kunnen gaan, zoda
nig dat zowel in grote verbanden weer logica en 
samenhang bestaat en ook dat lokaal de mensen zelf 
weer meer speelruimte krijgen. Immers steeds meer 
wordt gevoeld dat de individuele mens of kleine 
groepen mensen in de knel komen, geen creativiteit 
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meer kunnen ontplooien en gepassiveerd zijn geraakt 
onder alles wat voor hen geregeld is. Daarnaast 
zitten we nog opgesloten in dynamiek en structuur 
uit de voorgaande periode. Zo lijkt het er wel eens 
op dat we moeten consumeren opdat er meer geprodu
ceerd kan worden, zie bijvoorbeeld de discussie die 
rond de oplossing van de economische crisis plaats 
heeft gehad. 

Dat is natuurlijk een omgekeerde keten van zaken 
en vanuit die hoek zal er ook weinig kracht achter 
een herstel kunnen komen. Blijkbaar hebben we grote 
moeite om met onze huidige structuren in de behoef
ten van mensen aan werk te voorzien en ook over
groeien die huidige structuren teveel de mogelijk
heden om in andere behoeften te voorzien. 

Een tweede punt waar toch wel van voorgeprogram
meerde keuze sprake is, voorgeprogrammeerd overigens 
in keuzes die tientallen jaren geleden in de maat
schappij van toen in de verhoudingen van toen zijn 
gedaan, ligt in de economie der gesalarieerden. Dat 
wil zeggen dat een groot gedeelte van de bevolking 
totaal afhankelijk is geworden van het salaris, van 
inkomsten uit de formele economie, die ze voor vrij
wel hun hele bestedingspatroon nodig hebben. Ze 
hebben nauwelijks meer enige speelruimte om dat 
salaris niet te verdienen of zelfs maar een klein 
beetje minder van dat salaris te verdienen. Het is 
een soort zakgeld geworden om in de levensbehoeftes 
te voorzien. Men begint na studie, opleiding, na 
scholing in het arbeidsproces en kan er eigenlijk 
niet meer aan ontsnappen totdat VUT of pensioen daar 
is. Dit heeft al aan het eind van de jaren zestig en 
sindsdien eigenlijk continu tot tegenstrevingen 
geleid. Het krachtenveld hiervan is niet uitgewerkt, 
ook al lijkt het crisisdenken op minder weerstanden 
op dit gebied te wijzen. Voor een opkomst uit de 
crisis zijn creativiteit en beweeglijkheid vereist 
alsmede een harmonischer voortbrengingsbestel waar
voor de bevolking werkelijk weer gemotiveerd kan 
worden. 

Een heel andere ontwikkeling, die samenhangt met 
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de maatschappelijke schaalvergroting en die al voor 
een belangrijk stuk heeft plaatsgehad, is dat we 
vanuit kleinere verticale leefgemeenschappen vaak 
lokaal georganiseerd, waarin iedereen een min of 
meer duidelijke plaats kende en rol had, zijn 
terecht gekomen in veel grotere gemeenschappen die 
niet meer een complete samenhang vertonen, zoals 
daarvoor het geval was. Iedereen kende toen uit
eindelijk iedereen, iedereen had een vaste rol in 
het bestel en had min of meer rekening te houden met 
iedereen. Men had kennis van wat er verder in de 
leefgemeenschap gebeurde. Nu kan gesproken worden 
over een granulatie, een verkorreling, van de 
sociale structuren. Dit horizontale gebeuren leidt 
ertoe dat mensen bijvoorbeeld dat zoeken waarmee zij 
zichzelf kunnen identificeren. 

Hij of zij heeft contact met gelijkgerichten vaak 
nog in een of twee belangstellingsgebieden tegelijk 
en kan zich distantiëren van dat waar hij of zij 
geen belangstelling voor heeft in het maatschappe

lijk bestel. 
Ook hier beginnen trouwens weer tegenkrachten op 
gang te komen tegen dit losser worden van lokale 
verbanden. Enerzijds de mensen in een ik-tijdperk 
gedrukt als een soort laatste fort tegen het geweld 
van de maatschappelijke structuren die steeds meer 
eisen, anderzijds lijkt men steeds meer tot het 
inzicht te komen dat gebrek aan werkelijk in een 
gemeenschap leven niet tot het grootste geluk en 
maatschappelijke evenwichtigheid aanleiding geeft. 
Er is dan ook een tendens tot meer gemeenschaps
vorming in een menselijke maat. Dit wordt ook tech
nologisch veel gemakkelijker gemaakt, in samenhang 
met de overgang naar de informatie-maatschappij. De 
produktiemiddelen, de produktieprocessen zijn dus
danig van aard veranderd, dat een geheel andere 
maatschappelijke organisatie mogelijk, ja, zelfs 
logisch wordt. Het wordt ook veel beter mogelijk om 
niet de mensen naar het werk te laten komen, maar 
het werk naar de mensen. Of dat nou wordt opgelost 
doordat men thuis zit te werken of in buurtkantoren 
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of dat er veel meer lokale kantoren van grote orga
nisaties ontstaan, het zijn allemaal mogelijkheden. 
Deze trend laat weer toe dat de werkomgeving en de 
leefomgeving meer geintegreerd raken. 

Een lokaliseringstendens dus, met een betere 
mogelijkheid tot accent op de lokale gemeenschap 
maar ook met belangrijke gevolgen voor de rol van nu 
afgelegen regio's; immers het zal langzamerhand 
minder belangrijk worden om in een economisch cen
trum zoals bijvoorbeeld de Randstad Holland, alle 
activiteiten te doen verlopen. Factoren van mooie 
omgeving, plezierig leefklimaat en dergelijke zullen 
een belangrijker rol kunnen gaan spelen bij de keuze 
van woonplaats en daarmee werkplaats van mensen. Het 
begrip telecommuting is overigens voor dit ver
schijnsel in de Engelse taal al uitgevonden. 

Lanqe qolven in de ontwikkelingen 

In het voorgaande is kort ingegaan op ingrijpende 
veranderingen die in ons economische bestel hebben 
plaatsgehad. In deze sectie wordt een cyclisch ver
schijnsel dat daar doorheen speelt besproken. Dit 
cyclische verschijnsel, een golfbeweging met een 
lengte van een halve eeuw, wordt de Kondratieff 
cyclus genoemd. Het is een cyclus die door Neder
landse economen rond de eeuwwisseling voor het eerst 
werd bestudeerd, en die sinds die tijd wisselend in 
de belangstelling heeft gestaan. Het is een cyclus 
die ingrijpt zowel op de innovatieprocessen als op 
de psychologische processen van mens en maatschap
pij. Het is ook een cyclus waarin in bepaalde tijden 
discontinuiteiten ten opzichte van het voorgaande te 
zien zijn. 

In zo een tijd van discontinuiteiten leven wij 
nu. Het is dan ook niet vreemd dat deze cyclus nu 
een belangrijk onderwerp is. Het viel Schumpeter 
voor de tweede wereldoorlog al op, dat er in bepaal
de perioden - de dieptepunten van de Kondratieff 
cyclus - een concentratie aan basisinnovaties te 
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zien was. Dit wordt geillustreerd in de bijgevoegde 
figuur. 

CESAJI.E MARCKETTl 
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Hierin is te zien, dat rond de dieptepunten van de 
cyclus - dus rond de jaren dertig - daarvoor rond de 
jaren tachtig/negentig en naar het lijkt ook nu 
weer, er een groot aantal nieuwe basisinnovaties 
optreedt, waarop later dan een nieuw stuk econo
mische groei en bloei volgt. Daarmee is natuurlijk 
niet verklaard waarom dit soort concentraties van 
basisinnovaties op dat soort momenten in onze ont
wikkeling waarschijnlijk zijn. Voor een dergelijke 
verklaring is het noodzakelijk het verschijnsel van 
een andere kant te bezien. 

Misschien is niet het opvallende van een derge
lijke curve, dat de basisinnovaties zich concentre
ren op het dieptepunt van de cyclus maar dat zij 
niet in sterke mate voorkomen in de groei- en bloei
periodes van de cyclus. Immers in de groei en bloei
tijd van de cyclus - we praten bijvoorbeeld over de 
jaren vijftig en zestig - is het economisch platform 
gebouwd. De basisinnovaties, in dit geval van de 
jaren dertig, zijn ver genoeg uitgewerkt om in het 
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groot tot vruchtbare economische processen te lei
den. De maatschappelijke rolverdeling is vrij duide
lijk. Een ieder weet in het algemeen wat hem te doen 
staat. De meeste structuren die rond de basisinnova
ties zijn gebouwd, zijn gericht in dezelfde richting 
als de economische marktmogelijkheden. 

Er kan dus verder gewerkt worden aan het bestaan
de; er is helemaal geen directe aanleiding om een 
heleboel risico's te nemen en om veel energie te 
besteden aan het op poten zetten van nieuwe basis
technologieën. Het uitwerken van nieuwe basistechno
logieën zal beperkt zijn in zo een tijd, want er 
zijn veel te veel aanwijsbare activiteiten te vin
den, die een directe opbrengst leveren en waarvan de 
risico's veel kleiner zijn. 

Het is natuurlijk wel zo, dat er een punt komt 
dat niet al te veel mogelijkheden meer open zijn in 
die verzameling van basistechnologieën, waar men 
vanuit gegaan was. Markten beginnen verzadigd te 
raken, de mogelijkheden die verder nog uit deze 
basistechnologieën te halen zijn, worden kleiner en 
kleiner. De economische structuur, de bestuursstruc
turen, de distributiestructuren en de diensten zijn 
echter gericht op dat hele bestel van oude mogelijk
heden. Het mag dan ook geen wonder heten, dat er op 
een gegeven moment een crisis ontstaat. Daarvoor 
zijn echter ook een aantal andere oorzaken aan te 
wijzen. 

Fasen van de cyclus 

Het uitgaan van concentraties in de tijd van basis
innovaties en wat er verder omheen moet worden 
gebouwd, is zeer belangwekkend, want het zegt iets 
over de crisis van dit moment. Zo is het goed dat 
wij ons realiseren dat we zeer veel infrastrucureel 
hebben geinvesteerd in de afgelopen cyclus in de 
jaren dertig/veertig tot in de jaren vijftig. 

De ondertoon in het denken verschoof van decen
niurn tot decennium, hand in hand met de mogelijk-
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heden en verwachtingen in het economisch bestel, met 
de ontwikkelingen in het sociale bestel, reactief op 
de ontwikkelingen uit de voorgaande decennia. 
Schetsmatig is deze ondertoon als volgt te beschrij
ven. 

In de jaren dertig is het vooral een investering 
in het denken geweest~ het langzaam loskomen van het 
vaststaande uit de periode daarvoor~ de opbouwfase 
was nog niet begonnen. Het zicht op de toekomst was 
hoogst onduidelijk~ wat dat betreft was het een 
periode die sterk met de huidige kan worden vergele
ken. Het denken moest eerst veranderen voordat er 
Überhaupt concreet met een nieuwe consensus kon 
worden gaan gebouwd aan een nieuwe toekomst. Er is 
toen als het ware een infrastructurele investering 
gedaan, niet alleen in autowegen, maar ook in het 
opzetten van nieuwe denkkaders, in het verzamelen 
van de krachten om daarna met enthousiasme zo een 
nieuwe bloei als land, als continent, als westerse 
wereld zelfs, te kunnen oppakken. De begeleidende 
infrastructuren moesten grotendeels nog worden 
gebouwd. Het medespel van de overheid, zodat de 
ontwikkelingen ook voorspoedig konden plaatshebben, 
moest nog opgezet worden. 

De overheidsdepartementen moesten zich nog naar 
het prille nieuwe denken organiseren: er moest een 
instelling komen bij overheid, parlement en waar dan 
ook in de samenleving die de ontwikkelingen kon 
bevorderen in plaats van dat men zich bleef ingraven 
in de eigen kleine belangen en in posities die 
voortbestonden vanuit de voorgaande periode. Daarmee 
moge ook duidelijk zijn, dat zo een Kondratieff 
cyclus niet alleen een puur technologische cyclus 
is, maar dat het ook een psychologische cyclus is~ 
in de geest, de mentaliteit, de instelling van de 
hele samenleving is ook een zekere cycliciteit te 
onderkennen. 

Bekijk bijvoorbeeld de jaren twintig "the gay 
twenties". Het was een wat uitgelaten periode, waar 
de dagelijkse realiteit en nuchterheid daarover, 
relatief ver te zoeken was. In die zin was dat 

22 



decennium enigermate vergelijkbaar met de jaren 
zeventig. 

Daarna kwam de klap, in dit geval, fysiek aange
bracht door de beurskrach van 1929, waardoor de 
allang opgehoopte onevenwichtigheden in het hele 
bestel, het economisch en organisatorisch vastgelo
pen zijn, het vastzitten in de verdere sociale ont
wikkeling, zich tot gelding bracht. Het gevolg was, 
een katerstemming met een stuk ongerichtheid in de 
samenleving jegens haar verdere voortgang, een doem
stemming waar nauwelijks een uitweg meer zichtbaar 
was. Een tijd van uitzichtloosheid maar ook een tijd 
waarin langzamerhand de wil om vast te houden aan 
wat was, steeds verder werd opgelost. Daarmee kon 
langzamerhand de bereidheid ontstaan tot een nieuwe 
consensus, de bereidheid om het langs nieuwe wegen 
te gaan proberen. In de Verenigde Staten, waar de 
vorige crisis nog ernstiger aangreep dan in Europa, 
kwam het begin van een nieuwe weg los met de New 
Deal in het midden van de jaren dertig. Daarna ging 
het snel beter zij het, dat het door de verschrik
kingen van de tweede wereldoorlog, nog tot het eind 
van de jaren veertig heeft geduurd voordat van een 
werkelijk herstel sprake kon zijn. 

De jaren veertig, het daarop volgende decennium 
kan betiteld worden - hoewel het optreden van de 2e 
wereldoorlog de zaak wat ingewikkelder maakt - als 
een periode van het uitwerken van de gedachten over 
de toekomst, het op de rails zetten van het nieuwe, 
zij het eerst nog op beperkte schaal. De tijd stond 
in het teken van het creëren van voorwaarden, waar
mee er Überhaupt langere tijd vernieuwd kon worden. 
Er werd begonnen aan de nieuwe infrastructuren, het 
doorzetten van nieuwe stukjes activiteit in nieuwe 
takken van bedrijvigheid, en aan de infrastructurele 
ondersteuning van al dat nieuwe. 

Een duidelijk kenmerk, zeker van de tweede helft 
van de jaren veertig, ingegeven door de ellende van 
de crisis, maar ook die van de oorlog, was een grote 
zucht tot consensus die zich uitte in een samen 
aanpakken van problemen die op dat moment duidelijk 
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en in oplosbare vorm waren gekenschetst. Men kende 
op dat moment het spook waartegen men vocht, men had 
zijn doelstellingen opgezet en men begon te werken. 

Daarmee kwam het volgende decennium aan de orde, 
de jaren vijftig, het decennium van de grote bedrij
vighèid. De koers was uitgezet, het was nu een 
kwestie om de weg af te leggen. De jaren vijftig 
konden dan ook in het teken staan van een toekomst
gerichte optimisme, van een nuchtere doch niet bene
pen commercialiteit en van een snelle ontwikkeling 
in de economische groei. 

Toch moest er ook in deze fase nog behoorlijk 
hard gewerkt worden, om de zaken rond te krijgen. 
Pas aan het eind van de jaren vijftig begon de 
welvaart echt door te stromen naar een brede massa
consumptie, en in de jaren zestig - het oogstdecen
nium van de cyclus - begon pas de periode waarin de 
bomen tot in de hemel leken te groeien. Er werd als 
vanzelf geld verdiend. Dat dit als vanzelf ging was 
niet zozeer de verdienste van de jaren zestig. Het 
was vooral te danken aan al die investeringen die in 
de tientallen jaren daarvoor geestelijk zowel als 
fysiek waren gedaan. Ze konden toen 'verzilverd' 
worden; we zaten namelijk in het 'cash-cow' stadium 
van de Kondratieff cyclus. 

Aan het einde van de jaren zestig begonnen er 
wolken aan de hemel te komen. In de eerste plaats 
waren er velen die begonnen te twijfelen aan de 
juistheid en de zinvolheid van de maatschappelijke 
orde. De negatieve bijverschijnselen van de snelle 
groei begonnen zichtbaar te worden: milieuverontrei
niging, verstoring van vitale biologische levens
ketens, schaarste aan materialen, energie, maar ook 
een steeds meer verwende bevolking, een steeds ver
dere uitholling van bestaande leefgemeenschappen, 
een groeiende twijfel aan de heersende maatschappij
structuur. 

De consensus begon te breken. Aan de andere kant 
werd de luxe toch wel wat erg gemakkelijk verdiend; 
voor velen leek het alsof het niet meer op kon. Dit 
leidde dan in de jaren zeventig weer, tot eenzelfde 
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soort sfeer als in de 'gay twenties' bestond: voeten 
van de vloer en dansen. Een nuchter realiteitsgevoel 
werd verder en verder uit het oog verloren. Er liep 
nog wel een heleboel door, er werd ook wel geklaagd 
dat het niet goed ging, er werd ook de angst uitge
sproken dat dit zo maar niet door kon gaan. Echter 
het mocht niet baten, er was geen stuiten aan. De 
geest van het volk stond op genieten van de welver
diende 'vruchten' van de welvaart. 

En nu zitten we dan weer op min of meer hetzelfde 
punt als in de jaren dertig: de tijd van uitzicht
loosheid. We weten niet wat we wel moeten: we weten 
alleen een heleboel dingen die we niet moeten. We 
zitten met grote structuren en erfenissen uit het 
verleden die verdere ontwikkelingen in de weg staan. 
We zitten met een stuk denken dat uit de afgelopen 
periode stamt en daarbij past, maar waarmee we nu 
niet goed meer verder kunnen. We zijn aan het zoeken 
geslagen naar een nieuwe toekomst. De zucht tot 
consensus begint zichtbaar toe te nemen; links en 
rechts zijn bereid met elkaar te praten; ondernemers 
en vakbeweging zijn bereid samen te denken, en dat 
alles op een rnanier die vijf tot tien jaar geleden 
nog niet goed voorstelbaar was. 

De wil om tot een gemeenschappelijke oplossing te 
komen, is snel toegenomen. Het denken over deze 
oplossing is echter veel te beperkt en krijgt veel 
te weinig de kans zich te ontwikkelen. Dit heeft tot 
gevolg dat een oplossing van de crisis niet tot 
stand komt door gebrek aan goede ideeën en niet door 
een gebrek aan wil bij de bevolking in den brede. In 
het bijzonder is het angstig de ideeënarmoede in 
vrijwel het gehele politieke bestel te moeten waar
nemen. 

De Kondratieff cyclus en economische dynamiek 

Uit de beschrijving van de ontwikkelingen door een 
Kondratieff cyclus heen zoals beschreven in de voor
gaande secties is af te leiden dat de rol van en de 
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waardering voor risico nemen in de loop van een 
cyclus sterk zal veranderen. Aan het begin van de 
opgaande fase (jaren veertig/vijftig) is het nemen 
van risico gewenst en wordt geapprecieerd. Zij die 
hun nek uitsteken en zij die prestaties leveren 
mogen beloond worden, of men nu kapitaalverschaffer, 
ondernemer, professor of regeerder is. In de neer
gaande fase liggen de accenten anders. 

Het is een periode waarin het aan de gang houden 
van de processen steeds sterker op de voorgrond is 
gekomen; het gaat om optimaliseren van het bestaande 
zonder de orde te veel te verstoren. Verdelen van de 
welvaart wordt belangrijker dan het verwerven ervan, 
waar zo schijnbaar moeiteloos de welvaartsgroei maar 
door en door gaat. 

Jarenlang succes leidt tot vervette organisaties, 
een afgenomen slagvaardigheid, een steeds verder 
wegdrijven van duidelijke en zichtbare doelstellin
gen. Het leiderschap in bedrijven en bij de overheid 
wordt steeds meer gericht op procesbeheersing en 
krijgt op steeds meer plaatsen het karakter van 
'passen op de winkel'. Er is gezien de voortgang in 
de technologie levenscyclus, gestart op de vele 
basistechnologieën die opkwamen in het voorgaande 
dieptepunt van de Kondratieff cyclus, steeds meer te 
halen uit goed beheerste processen, op marktgroei 
gerichte uitbreiding van gelijksoortige produkties 
als er al waren. Er komt een ander type mensen 
bovendrijven: de beheerder, de boekhouder, de rege
laar. Dat levert weinig problemen zo lang de verdere 
ontwikkeling nog steeds 'more of the same' is. 

In de jaren zeventig echter was de noodzaak tot 
echte produktvernieuwing zo groot geworden dat dit 
type management minder en minder tegen de problemen 
opgewassen raakte. De roep om innovatie werd luider. 
De oplossing werd en wordt nog steeds gezocht in 
technocratische maatregelen, die op zich wel nodig 
zijn, doch de huidige problematiek op geen stuk meer 
kunnen bezweren. 

Deze in de cyclus natuurlijke trend tot verstar
ring, tot verkleining van gebruikte fantasie en 
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creativiteit vond bovendien nog plaats tegen een 
achtergrond van andere snelle en zeer grote ontwik
kelingen: 
- een enorme maatschappelijke schaalvergroting die 

eerst leidde tot extra snel groeiende markten, 
doch later tot organisatorische verstarring en 
bureaucratisering en tot een situatie van haast 
onbestuurbare complexiteit 

- het afbreken van de oude standen maatschappij, 
waarbij klassiek vastliggende rolpatronen en rol
voorbeelden ongedefinieerd raakten. 

- het opbouwen van een informatiemaatschappij, waar
in aan de ene kant brede lagen van de bevolking 
veel beter opgeleid en veel mondiger werden, aan 
de andere kant via de media een ongewoon sterke 
bewustzijnsvergroting van wel en wee, mogelijk
heden en onmogelijkheden van de gehele wereld voor 
de gehele bevolking. Dit leidde ondermeer tot een 
snelle versterking in de koppeling tussen ontwik
kelingen op allerlei plaatsen in de wereld. 

Door Van den Brink wordt de afgelopen Kondratieff 
die van de democratisering genoemd; van een econo
misch gezichtspunt gezien is de afgelopen cyclus te 
betitelen als die van de massa-produktie, massa
consumptie. De uitgangspunten in de jaren dertig, 
nog versterkt door de destructie van de oorlog, was 
er ~~n van een groot gebrek aan materiële goederen 
voor vrijwel iedereen. Er bestonden grote mogelijk
heden tot betaalbaar leveren van allerhande nieuwe 
produkten en het relatief goedkoper maken van 
bestaande. Het steeds verder openen van internatio
nale markten vergemakkelijkte de al bestaande tot 
produktiviteitsverhoging leidende trend tot groot
schalige produktie en distributie. Amerika met zijn 
grote thuismarkt en voor die tijd geavanceerde 
massaproduktie-methoden was voor anderen een welva
rende bron van inspiratie. De verdeling van de koop
kracht over velen maakte ook hier massa-consumtie 
steeds meer mogelijk. Een zichzelf in stand houdende 
keten van groei kon ontstaan. Nivellering had een 
economische functie: het versterkte een brede koop-

27 



krachtontwikkeling en daarmee nog de economische 
groei. 

De nivellering werd op haar beurt weer versterkt 
door de afnemende waardering voor risico nemen en 
vooral de beloning daarvan. Dit liep zo ver door dat 
in Nederland ondernemen en winst maken in het begin 
van de jaren zeventig tot haast smerige woorden 
konden worden. 

Ook in de financiering van economische processen 
is door de cyclus heen een trend van risicodragend 
naar risicoloos te zien. De aandelen beurzen waren 
levendig tot in de jaren zestig. Daarna nam de 
belangstelling zo sterk af dat de koerswaarde bij
voorbeeld in guldens van 1963 gemeten, tot enige 
jaren terug lager was dan toen. Dat is niet zo een 
wonder waar het reëel rendement op risicodragend 
vermogen steeds verder wegsleet en geruime tijd 
onder dat van 'risicoloze' obligaties heeft gelegen. 
Bovendien werd het voor bedrijven steeds voordeliger 
nieuwe investeringen met geldleningen, met vreemd 
kapitaal dus, te financieren bij de oplopende infla
tie, de lage koersen en bij het heersend belasting
regime. 

In de centralistische ontwikkeling naar de ver
zorgingsstaat kwam het nationale vermogen bovendien 
steeds meer bij in toenemende mate risico mijdende 
c.q. minder risico nemende grote instituten terecht: 
pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken. 
De geldstromen liepen bovendien voor een groot 
gedeelte langs een steeds bureaucratischer overheid 
en een per saldo minder risico nemend bedrijfsleven. 
Op alle fronten werd risico mijden beloond, risico 
nemen bestraft. Deze tendens is in de laatste jaren 
overigens duidelijk aan het omslaan. 

Demografie en gezinssamenstelling 

Een ander vlak waar grote maatschappelijke verande
ringen te zien zijn geweest is te vinden op het 
gebied van demografie en gezinssamenstelling. Laten 
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we eerst naar wat Amerikaanse cijfers kijken. De 
Nederlandse tendens is vergelijkbaar. 

1970 1980 1988 proj. 

Totale bevolking 203 226,5 245,3 
in miljoenen 

onder 25 jaar 45,8% 41,4% 31,1% 
25-44 jaar 23,7% 26,6% 31,1% 
45-64 20,6% 19,7% 19,0% 
65 en ouder 9,9% 11,3% 12,8% 

Tabel 3: Leeftijdsverdeling van de bevolking van de 

V.S.; 1970-1980-1988. (Bron: Business Week) 

In tabel 3 is te zien dat tussen 1970 en 1988 de 
bevolking sterk aan het verouderen is. Dat betekent 
dat ook de instelling van de bevolking aan het 
veranderen is. De wensen, de ideeën en veerkracht, 
zijn die van een gemiddelde oudere bevolking. Dit 
zal ook tot uiting komen in de tijdsbesteding in de 
toekomst en op het soort diensten en produkten die 
in de maatschappij worden gewenst. 

Een tweede aspect van grote betekenis is de snel
le verandering in de gezinssamenstelling. Uit tabel 
4 blijkt dat in Nederland de gezinssamenstelling 
inmiddels voor 22% uit alleenstaanden, voor 6% in 
niet gezinshuishouding levenden, 22% uit echtparen 
zonder kinderen, en voor 44% uit echtparen met kin
deren bestaat. Dat betekent dat een zeer omvangrijk 
gedeelte van de kleinste wooneenheden, helemaal geen 
gezinnen meer zijn in de ouderwetse betekenis des 
woords. 
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A R H u t Nl * 

Alleenstaanden 39 31 35 40 36 22 
Niet-gezinshuis-

houdens 10 6 8 6 8 6 
Echtparen zonder 

kinderen 19 24 21 20 21 22 
Echtparen met 

kinderen 23 30 28 28 26 43 
E~n-ouder-

gezinnen 7 7 6 4 6 5 
Overige huis-

houdens **) 2 2 2 3 2 2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

Tabel 4: Huishoudenssamenstelling (WBO '81) in pro
centen. (Bron: Financieel Dagblad 24 juli 1984) 

*) A = Amsterdam, R = Rotterdam, H = Den Haag, 
U = Utrecht, t = totaal vier grote steden, 
Nl = Nederland 

**) Echtparen met anderen, ~~n-oudergezinnen met 
anderen, meergezinshuishoudens. 

In tabel 5 ZlJn dergelijke cijfers uit Amerika te 
zien met bovendien de verandering in de tijd. Daar 
is inmiddels het aantal een- plus twee-persoons
huishoudingen tot meer dan de helft opgelopen en dit 
getal stijgt nog steeds. Bij deze huishoudingen zal 
vaak ook het gehele volwassen gedeelte van het gezin 
aan de arbeidsprocessen deelnemen. 

Ook in Nederland is zo'n tendens aan de gang, 
steeds meer mensen staan voor zowel het hebben van 
een baan als het voeren van alle huishoudelijke en 
informele economische activiteiten die ze wel moeten 
doen; dat geeft een enorme belasting, die ook uit 
tijdbudgets te reconstrueren valt. In Nederland is 
bijvoorbeeld het aantal gehuwde vrouwen, dat bui-
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tenshuis werkt, toegenomen van 6% in 1960 tot 30% in 
1984. 

1970 1980 1988 proj. 

Totale huishoudens 63,3 82,4 95,2 
in miljöenen 

1 pers. huishoudens 17,9% 23,0% 25,2% 
2 pers. huishoudens 29,2% 31,3% 31,6% 
3 pers. huishoudens 17,0% 17,7% 17,1% 
4-en meer pers. 
huishoudens 35,9% 28,0% 26,1% 

Tabel 5: Verdeling naar gezinsgrootte in V .S. ~ 1970-
1980-1988. (Bron: Business Week) 

Hierbij moeten we ons bedenken dat in Nederland nog 
een hele uitzonderlijke situatie bestaat doordat er 
nauwelijks een land in de ontwikkelde wereld te 
vinden is waar een zo laag deelnemingspercentage van 
vrouwen te vinden is en bovendien doordat er nauwe
lijks een land te vinden is waar relatief zo weinig 
mensen zijn die het Bruto Nationaal Produkt voort
brengen. Zo is Nederland een van de landen waar de 
produktie per werkende welhaast het hoogste ter 
wereld is, hoewel het Bruto Nationaal Produkt per 
inwoner lager ligt dan in vele andere landen. 

Tijdsbesteding 

Nu steeds meer mensen in formele economische proces
sen zijn ondergebracht, begint een ander probleem 
zich op te dringen: namelijk het kunnen deelnemen 
aan allerhande opengestelde voorzieningen. Of dat 
het bezoek aan winkels is, of aan ANWB-kantoren, 
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gemeentehuizen of postkantoren. Er is hier een 
zichtbaar schrijnende situatie aan de gang. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit figuur 1, afkomstig uit een 
rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Op 
grond van metingen is nagegaan wanneer bepaalde 
diensten zijn opengesteld, en wanneer mensen werken. 
Hieruit kan je zien dat de tijden vrijwel geheel 
over elkaar heen liggen en dat voor een heleboel 
mensen veel dienstverlening vrijwel onbereikbaar is. 
Hier ligt een duidelijk maatschappelijk knelpunt dat 
alleen kan worden opgelost met een combinatie van 
werktijdverkorting en bedrijfstijdverlenging, wat 
overigens wel weer andere problemen zal opleveren. 

Vergelijking van het percentage opengestelde voorzieningen in een middelgrote 
plaats in West-Nederland per klokkwartier op dinsdag, met het percemage full-time werkenden dat 
per kwartier deelneemt aan arbeid, 1980 (De openstelling resp. arbeidsdeelname is uitgedrukt in 
procenten van hettotaal onderzochte voorzieningen (n = 120) resp. van hettotaal aantal full-time 
werkenden (n = 706)) 

80% t-----t---- --- --~r--------

1 " ' /' fl J -._i -/ ~,, -(q li\ 
40%+----+---~-~~---4~~---+-~-~·- r----,_--~ 

,, i \ 

60%+----+-

20% t----+-----------+----)-
,/ J 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 uur 

Arbeid totaal, door werkenden (40 uur of meer) 
Aantal opengestelde diensten (commerciële en non-profit diensten samen) 

Figuur 1: (Bron Sociaal en Cultureel Planbureau: 
"Waar blijft de tijd"; 1983) 
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In het voorgaande werd duidelijk, dat zich in onze 
samenleving zeer grote veranderingen hebben afge
speeld. Het moge nauwelijks verwondering wekken dat 
ook op het gebied van de tijdsbesteding van mensen 
het nodige anders is geworden. Dit wordt in de 
samenleving algemeen ervaren. Wel bestaan er mis
verstanden over aard, omvang en gevolgen van deze 
veranderingen. Zo wordt nogal gemakkelijk geaccep
teerd, dat de vrije tijd zou zijn toegenomen. Dit 
blijkt niet algemeen waar te zijn ook al is de 
werktijd aanmerkelijk afgenomen in de loop van deze 
eeuw. Om een beeld te krijgen van veranderingen moet 
eerst goed gedefinieerd worden wat vrije tijd is en 
wat werktijd is: dan kan aan de hand van cijfers 
gekeken worden welke veranderingen hebben plaats
gehad. 

De beschikbare tijd van mensen wordt voor het 
verdere kader van dit verhaal opgedeeld in drie 
categorieën: 
a. gebonden werktijd (incl. verplaatsing van en naar 

het werk). Dit is de tijd die in of ten behoeve 
van formele economische verbanden wordt besteed. 
Dus tijd besteed aan de baan of het werk. 

b. ongebonden werktijd plus de gebonden 'vrije 
tijd'. Dit is de tijd die wordt besteed om door 
te kunnen gaan met leven, samen te vatten als 
'verplichte' vrijetijdsbesteding. Zij omvat zowel 
de tijd doorgebracht in of ten behoeve van in
formele economische verbanden als voor andere 
noodzakelijke dingen. Dus tijd besteed aan: huis
houdelijk werk, winkelen, zorg voor de kinderen, 
onderwijs en ontwikkeling, doe het zelven, maar 
ook eten, slapen en persoonlijke verzorging. 

c. echte vrije tijd. Dit is de tijd die overblijft 
voor niet als zodanig noodzakelijke activiteiten: 
uitgaan, sport en spel, recreatie, planten en 
dieren, radio, TV, kranten, boeken etc. 

Bezien we eerst de ontwikkelingen van de feitelijke 
werktijd, inclusief het vervoer van en naar het 
werk, de gebonden werktijd. De lengte van de gemid
delde werkweek in de industrie in de Verenigde Sta-

33 



ten bedroeg in 1890 nog 57,1 uur; deze liep terug 
tot 38,0 uur in 1960, dus ~~nderde van de werktijd 
ging eraf. 

1890 57,1 
1900 55,9 
1910 50,3 
1920 45,5 
1930 43,2 
1940 41,1 
1950 38,8 
1960 38,0 

Tabel 6: Lengte van de gemiddelde werkweek in de 
industrie van de v.s. van 1890-1960. 
(Bron: ir. J. Overeem: "Stedelijk verkeer en vervoer 
langs nieuwe banen?"; 1976 Stichting toekomstbeeld 
der techniek) 

Wat gebeurde er met de overige tijdsbestedings
categorieën? Tabel 7 geeft hiervoor getallen, die 
overigens met enige voorzichtigheid dienen te worden 
geinterpreteerd. Te zien is dat naast een sterke 
afname van de gebonden werktijd, ook een, zij het 
lichte, afname van de echte vrije tijd is te zien 
voor het deel van de bevolking met betaald werk. De 
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat in deze periode 
de vrije tijd voor formeel werkenden eerder is afge
nomen dan toegenomen. 

Dezelfde conclusie dringt zich op na bestudering 
van de gedegen en gedetailleerde studie van het SCPB 
genaamd "Waar blijft de tijd". Hier is zij te 
betrekken op de verschillen tussen 1975 en 1980. Uit 
deze en andere studies blijkt ook dat het tijdsbeeld 
nogal verschillend is voor verschillende leefsitua
ties. Zie bijvoorbeeld tabel 8. 
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1930 1954 1965-'66 

gebonden werktijd 55,0 51,8 48,8 

ongebonden werktijd 75,4 83,3 85,1 
gebonden vrije tijd 

echte vrije tijd 37,6 32,9 34,1 

168,0 168,0 168,0 

Tabel 7: Gemiddeld aantal uren dat per week aan een 
viertal activiteitencategorieën werd besteed door 
Nederlandse arbeiders (1930), de mannelijke bevol
king van 20-49 jaar in de v.s. (1954) en werkende 
mannen 18-65 jaar in een twaalftal landen (1965-
1966). 
(Bron: ir. J. Overeem: "Stedelijk verkeer en vervoer 
langs nieuwe banen?"; 1976 Stichting toekomstbeeld 
der techniek) 

Uit tabel 8 komt naar voren dat huisvrouwen de 
meeste vrije tijd hebben terwijl het minste vrije 
tijd beschikbaar is voor vrouwen met een volledige 
baan of anders gesteld voor m~nsen met een volledige 
baan. Kijken we naar de ontwikkeling zoals opgete
kend door het Sociaal Cultureel Planbureau (tabellen 
9 en 10) dan zien we dat de tijd aan arbeid besteed, 
voor werkende mannen, is afgenomen. De echte vrije 
tijdsbezigheden zijn duidelijk afgenomen in die 
periode, de categorie ongebonden werktijd is in die 
tijd nogal toegenomen, een belangrijke toename ove
rigens in onderwijs en ontwikkeling. Voor werkende 
vrouwen ook een marginale afname van de vrijetijds 
bezigheden. Het is dus duidelijk dat ook hier weer 
hetzelfde beeld ontstaan; echte vrije tijd lijkt 
eerder af dan toe te nemen. Het is zeer waarschijn
lijk dat er tegenwoordig veel meer mensen dan vroe
ger in het maatschappelijk bestel zijn, die in de 
situatie leven dat zij zowel een baan hebben als een 
eigen huishouding voeren. 
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ACtiVltoes Employed Erroioyed Ho.--
men ~ _",es 

On workdays lemployed peoplel 

and weekdays lhousewtvesl 

A. Pa1d werk and anc1llary 9.4 7.!3 0.2 
tasks lwork br\Jught 
home, journey to werk. 
-:w-kplace chores, etcJ 

B. Housewerk and 1.0 3.3 7.6 
househeld obligations 
I nat including child carel 

c. Child care 0.2 0.4 1.1 

D. Sleep, meals, personal 9.9 9.!3 11.4 
hyg•ene anc otner 
personal needs 

E. Free time I i.e. remaining 3.5 25 4.0 
disoosable timeJ 

Tora/ lof whtch A-C suorora/1 24.000.61 24.{)( 11.61 24.()(8.81 

On days off I employed peoplei 

and Sundays lhouseWives/ 

A. Pa•d werk and anclilary 0.9 0.4 0.1 
tasks 1work brought 
home. ,ourney to worl<. 
workolace chores. etcJ 

B. Housewerk anc 2.3 5.1 5.2 
housenold obligat1ons 
lnot 1nclud•ng chlid carel 

C. Chlid care 0.3 0.6 0.7 

D. Sleeo. meals. personal 12.2 11.9 11.7 
hyg•ene and ether 
pP.rsonal neeos 

E. Free urne I i.e. rema1ning 8.3 6.0 6.3 
disoosab~ time! 

Tora/ lof wtuch A-C subrara/I 24 01'3 51 24 ()(5 I I 24 ()(6.01 

Tabel 8: Tijdsbudget voor werkende mannen, werkende 
vrouwen en huisvrouwen. 
(Bron: ir. J. Overeem: "Stedelijk verkeer en vervoer 
langs nieuwe banen?"; 1976 Stichting toekomstbeeld 
der techniek) 
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Arbeid Huishou- Slapen. Onderwijs Vrije- Overige Aantal 
delijkeen eten. per- en ontwik- tijdshe- personen 
gezins- soonlijke keling zigheden 
taken verzorging 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 

Allen 13,8 12,9 22,6 22,9 75,7 76.2 6,4 6,7 46,6 46,0 3,0 3,3 I 309 2 730 

Mannen 25,0 21,9 8,8 9,5 75,2 76.2 7.7 8,4 48,4 48.7 2,9 3.4 559 I 146 
Vrouwen 5,4 6,4 32,8 32,6 76.0 76,3 5,4 5,5 45,2 44,1 3,1 3,2 750 I 584 

12-19 jaar 6,6 5,8 6,8 7,0 78.3 78,9 30.3 30.6 42,6 41,5 3,2 4.1 213 430 
20-34 jaar 17,5 17,8 27,6 27,0 73,0 74,0 2.6 3.4 44,8 43,0 2,5 2,9 517 I 059 
35-49 jaar 17,3 16,5 25,0 27,8 75,0 74.8 1,5 1.8 45,7 44,1 3,6 3.0 2WJ 594 
50-64 jaar 13,2 9,1 22,7 22.8 77.9 78,2 0,5 0,9 50.7 53.5 3,0 3.5 181 431 
65 jaar en ouder 1,8 0,9 22,5 20,9 81,3 82,0 0.2 0.6 58,5 59.9 3.7 3.7 !07 216 

Werkende mannen 1) 43,4 42,0 6.5 7,7 71.8 72,4 1.2 1,8 43,0 41,7 2.2 2.4 306 563 
Werkende vrouwen 1) 35,3 35.3 17,1 16,9 73,8 74,1 1.6 2.2 37,6 37,3 2.6 2,4 72 196 
Huisvrouwen 1,4 1,1 39.6 40,6 75,9 76.2 0,9 1.2 47,1 45.8 3,0 3,1 486 915 
Werklozen en 
arbeidsongeschikten 0,0 0,0 18.2 18.4 81.7 80,0 0,8 1,4 63,9 64,1 3,5 4,2 41 99 
Gepensioneerde mannen 2,1 1.3 17,4 14,5 81.1 82.2 0,3 0,9 63.1 65,3 4.0 3,8 59 156 
Scholieren en studenten 2,4 2,3 6,5 6,5 78,1 78,3 35,5 34,4 42,3 42,2 3,2 4.3 200 423 

Alleenstaanden 7,3 9,8 23,2 19,7 75,5 75.2 2.3 4,1 56.7 55,3 3,1 3.8 óO 211 
Gezin zonder jonge 
kinderen 2) 14.6 13,5 22.8 21,4 77.0 77.9 0.8 1,7 49,5 50.3 3.3 3.2 408 868 
Gezm met jonge 
kinderen 2) 15.1 14.3 29,7 31.9 74,2 74,2 1.4 2,0 45,1 42.7 2.6 2,9 553 I 124 

Lager onderw~s3) 12,3 9,4 24,8 26,5 77.6 78.5 !.3 0,9 48.2 49.7 3.8 3.0 317 504 
MAVO, LBO) 15,6 14,4 27,2 28.1 74.2 75,4 1.1 1.7 47.0 45.4 2.8 3.0 542 I 151 
HAVO, MBO en hoger') 17,7 18,4 20,0 19,8 73.9 7.'.8 0.5 0,3 47.1 46,4 2.5 .1.4 258 1>41 

Minder dan f 1.250.-4
) 5,2 23.1 77,4 6.7 52.4 - 3.3 148 

f 1.250.-- f2.000.-4
) 12,2 25.1 76.7 3.7 47.0 - 3.2 - 716 

f2.000.-- f2.750,-4
) 14,3 25.3 74,7 4.0 46.6 - 3,0 - 605 

f2.750,-of meer4
) 18,5 21.4 74.7 4.9 45.2 - ~.2 - 4X2 

Hebben tijdens de onderzochte week meer dan 20 uur heroepsarbeid verricht. 
Tot IS jaar. 
18 jaar en ouder. 
Netto gezinsinkomen per maand; over 1975 geen cijfers hckcnd. 

Tabel 9: Gemiddelde tijdsbesteding van enige catego
rieen van de bevolking (12 jaar en ouder), 1975-1980 
(in uren per week). 
(Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau: "Waar blijft 
de tijd"; 1983) 
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Werkendcn 1
) Werklozen en Gepensioneerden 

arhcidsongeschikten 
~ ---~~---~----- --~-----· 

1975 19RII 1975 1975 1980 
-~--

~~ ·-· .. -·· ------ ~ - --~----- ----
Uren Index Uren Index Uren Index Uren Index Uren Index Uren Index 
--------·-- --· ·--- ·---~·-·-··------·--·--------

Beroepsarbeid 43,4 - 42,0- 2,1 - 1,3-
Huishouding en gezin h,5 100 7,7 100 14.9 233 15,0 195 17,4 272 14.-' 188 
Slapen, eten, persoonlijke verzorging 71,8 100 72.4 100 82,3 115 805 lil 81 ,I 113 82,2 114 
Sociale contacten 9,2 HXI 9,h 100 13.11 141 13.5 141 13.9 151 12.2 127 
Massamedia 16.8 HKI 16,4 HXl 295 176 29.5 18!1 27.1 161 30.1 184 
Andere vrije-tijdshczighcdcn lfl.lJ I lXI 15.H IIXI 2J.5 139 2.l.R 151 22.1 131 23.0 146 
Rest 3,4 100 4,2 I lXI 4.7 13H 5.7 13h 4 .. 1 12(1 4,8 114 

Totaal lhH,II 168, I lh7,9 16X.Il II>H.O 168. I 

ffchhcn tijdens de omlerzochtc week meer dan 20 uur hcrocpsarhcid verricht. 

Tabel 10: Gemiddelde tijdsbesteding van werkende en 
niet-werkende mannen 1975-1980 (in uren per week) 
(Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau: "Waar blijft 
de tijd"; 1983) 

Daarbij moet opgemerkt worden dat het tempo en de 
geestelijke belasting van het werk maar ook van de 
rest van het leven waarschijnlijk is toegenomen. De 
totale belasting per besteed uur wordt zo steeds 
groter. Vrije tijd is dus in wezen een veel noodza
kelijker goed geworden als tegenwicht tegen die 
enorme belasting. 

Het is dan ook helemaal niet vreemd dat er door
gaand belangstelling is voor werktijdverkorting. Het 
moge overigens ook duidelijk zijn dat er nogal ver
schillende categorieën in het bestel zijn die daar 
verschillend over denken. Zo zijn er categorieën met 
weinig tijd en met veel tijd, met weinig geld en met 
veel geld. Het heeft te maken met inkomens- en 
gezinssamenstelling. Als men bijvoorbeeld een volle
dige baan heeft en ook nog een huishouding te voeren 
heeft, zeker als daar ook nog kinderen bijkomen, dan 
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is er haast een onmogelijke situatie ontstaan. Voor 
die mensen is werktijdverkorting, vaak met dubbele 
inkomens daaromheen, veel meer gewenst dan voor 
anderen. Het is dus een plaatje dat erg persoonlijk 
zal liggen. Toch is het veelbetekenend dat in een 
tijd waar de inkomens toch al sterk onder druk 
staan, er relatief weinig maatschappelijke weerstand 
te constateren is tegen werktijdverkorting met inle
vering van salaris. Dat is op zich zeer opmerkelijk 
en wijst er toch wel op dat men het eigenlijk wel 
wil. 

Verkorting van de werktijd heeft natuurlijk een 
verscheidenheid van gevolgen. Op een paar daarvan 
wordt kort ingegaan. In de eerste plaats is er iets 
interessants aan de hand: er begint namelijk een 
scheiding tussen werktijd en de bedrijfstijd te 
ontstaan. Behalve door in meerploegendienst, was het 
tot voor kort zo dat de werktijd en de bedrijfstijd 
eigenlijk samen vielen; de hele bedrijfstijd van een 
winkel, van een kantoor of van een fabriek, was 
gelijk aan de tijd die iemand werkte. In de collec
tieve arbeidsovereenkomst zoals onlangs in de metaal 
tot stand gekomen, is er een formele scheiding aan
gebracht. Dit kon wel eens het begin van een ontwik
keling worden waarbij bijvoorbeeld (maar dat hoeft 
helemaal niet op deze wijze te gaan), de bedrijfs
tijd wordt gedefinieerd als zes dagen per week tus
sen zeg 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds, waarin 
zich een werkweek van 30, 32 of 36 uur wordt gedefi
nieerd. 

Er ontstaat dan een vorm van een meerploegen
dienst op plaatsen waar we dat tot nu toe niet 
gewend waren. Hierdoor wordt wel een vollediger 
gebruik van allerlei voorzieningen verkregen. De 
wegen zullen in zo'n bestel veel minder spitsuren op 
~~n moment kennen, en veel homogener over der tijd 
verdeeld gebruikt worden, sport- en recreatievoor
zieningen krijgen een veel evenwichtiger gebruik 
door de week heen, omdat de vrije tijd, gezien als 
de tijd waar men vrij kan kiezen wat men ermee doet, 
groter wordt en variabeler over de week wordt ver-
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spreid. Het zou voor de middenstand overigens tot 
grote problemen leiden, want het uit elkaar scheuren 
van de bedrijfstijd en de werktijd zal voor bijvoor
beeld de kruidenier, slager en groenteboer bijzonder 
moeilijk zijn. Men zal daar of meer personeel moeten 
inhuren, hetgeen niet zo maar gaat, of men zal nog 
harder moeten werken dan nu al het geval is, of men 
zal meer gebruik moeten kunnen maken van toch wat 
goedkopere vormen van arbeid. Hiermee staat de hoog
te van de minimumlonen weer in verband. 

Het verschijnsel arbeidstijdverkorting nu 
gestart, zal dan ook een vrij brede impact gaan 
hebben maar misschien ook op heel verschillende 
manieren kunnen worden ingevuld. Het is ~~n vorm van 
arbeidstijdverkorting dat men korter per week gaat 
werken. Men kan ook minder weken per jaar gaan 
werken, of minder jaren over het leven. 

Men kan bijvoorbeeld zoals er nu pensioenvoorzie
ningen bestaan, kunnen komen tot een voorziening 
waar je elk jaar zeg twee weken aan sabbatical-tijd 
opspaart. Na tien jaar heb je dan vijf maanden vrije 
tijd als een soort voorziening opgespaard. Wettelijk 
moet dan wel gegarandeerd zijn dat je je baan daarna 
terugkrijgt. Sommige mensen werken in plaats van zo 
een sabbatical misschien liever per week wat korter 
of willen eerder met pensioen. Daar komt een stuk 
persoonlijke invulling die van mens tot mens zal 
afwijken omdat mensen nu eenmaal totaal verschillen
de behoeftes hebben. Bij arbeidstijdverkorting lijkt 
het voor de hand te liggen dat je een toename krijgt 
van een verpersoonlijking van de arbeidscontracten. 

Sommige mensen zullen in een bepaalde levensfase 
60 uur per week werken omdat ze dat nou eenmaal leuk 
vinden, en voor anderen is 30 uur de norm en voor 
weer anderen 15 uur, en dan misschien voor de een in 
onregelmatigheid en voor de ander in regelmatigheid. 
Een heleboel is daar te plooien zodra ook de organi
satiestructuren van de maatschappij wat veranderen, 
want daar zit nog een groot knelpunt. We horen 
bijvoorbeeld vaak vanuit het bedrijfsleven 'we kun
nen dat korter werken helemaal niet verwerken in 
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onze organisatie'. 
Ook uit een oogpunt van verdere sociale en econo

mische ontwikkeling is een substantiële verruiming 
van gebonden en echte vrije tijd een noodzaak. 
Enerzijds zal men, omdat de consumptie van infor
matie tijd kost, meer tijd nodig hebben om een 
toenemende produktie te kunnen afnemen. Anderzijds 
zal de gewenste deregulering pas kunnen plaats 
hebben als mensen meer zorgende taken op zich nemen. 
Dit kost veel tijd die nu niet beschikbaar is. 

Verstoorde evenwichten 

In het voorgaande is geschilderd wat voor een enorme 
verandering in de afgelopen decennia zich in onze 
samenleving en in het bijzonder in het economisch 
bestel heeft afgespeeld. 

De grote problemen van gebrek voor velen die een 
veertigtal jaar geleden nog als een der voornaamste 
agendapunten op het maatschappelijke verlanglijstje 
stonden, zijn in ons land in wezen opgelost. De 
oplossing zelve heeft bijgedragen aan vele nieuwe 
problemen, enerzijds doordat wat in die tijd als 
onveranderlijk vaststond werd genegeerd, anderzijds 
door de vele negatieve bij-effecten die van te voren 
niet voorspelbaar waren doch zich nu in hun volle 
kracht laten gelden. Bovendien is de informatie
maatschappij inmiddels een feit geworden. De oplei
ding en ontwikkeling van zeer brede lagen van de 
bevolking, de toegang tot weten, denken en gebeuren, 
overal en voor de grote massa legt een nieuwe hori
zon open in de menselijke ontwikkeling. Het is een 
totaal andere horizon dan die van het lenigen van 
materieel gebrek, hoewel voor een groot deel van de 
wereld nog enorme inspanningen moeten worden 
getroost om ook daar het endemisch gebrek in de 
vervulling van eerste levensbehoeften op te lossen. 
Daarin ligt een taakstelling voor de volgende tien
tallen jaren opgesloten: enerzijds het verminderen 
van de economische nood in de derde wereld, ander-
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zijds het zelf verder gaan naar de informatie
maatschappij. 

De informatiemaatschappij lijkt een geheel andere 
aanzicht, een gans andere structuur te krijgen dan 
de huidige. Per trefwoord is zij samen te vatten als 
'kleinschalig handelen in grootschalige (infra-) 
strusturen'. In principe bestaat het gevaar van een 
sterk centralistische, fijnregelende staat die alle 
informatie en communicatie strak onder zich houdt. 
Het gevaar voor een dergelijke Orwelliaanse samen
leving is echter niet zo groot zo lang vrijheid en 
pluriformiteit van informatie en communicatie van 
alle media en directe economische onafhankelijkheid 
van voldoende burgers en de mondigheid van alle 
burgers gewaarborgd is. Wat betreft de media gaat 
het niet alleen om de vrijheid van drukpers doch om 
een principiële openheid van de electronische media, 
waarop nog steeds geen uitzicht wordt geboden. Aan 
geen van de genoemde drie condities wordt overigens 
in het huidige bestel voldoende voldaan. 

We weten niet hoe zo een informatiemaatschappij 
er precies uit komt te zien. Dat is op zich geen 
bezwaar; de menselijke ontwikkeling heeft altijd een 
voorzichtig proberen naar het onbekende als eigen
schap gehad. Het geven van een blauwdruk vooruit kan 
niemand en zou tot een dogmatisch sjabloon leiden 
waaraan flexibiliteit en menselijkheid maar al te 
makkelijk kunnen worden opgeofferd. 

We kunnen proberen randvoorwaarden op te stellen 
die als het ware de oevers van de ontwikkelingen 
aangeven. Te denken valt aan een aanpassing voor de 
volgende periode van de naoorlogse vijf sociaal
economische doelstellingen. Ook elementaire normen 
en waarden die vroeger vanuit het christelijk geloof 
bewaakt en gevoerd werden, dienen door anderen te 
worden verwoord en uitgebouwd, nu de kerk haar 
morele invloed op nog maar zo weinigen kan uitoefe
nen. Het gaat hier om waarden als een wezenlijk 
respect voor ieder mens, voor de levende en dode 
natuur. 

Dit zijn geen normen en waarden die door de wet 
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ZlJn af te dwingen, doch die zowel voor een leefbare 
wereld als een gelukkig en voorspoedig Nederland 
onmisbaar zijn. Het morele vacuüm door het terug
trekken van de kerk achtergelaten, moet opnieuw 
gevuld worden doch niet - het zij uitdrukkelijk 
gesteld - door de staat. 

In onze samenleving hebben zich na de storm
achtige ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld, 
vele onevenwichtigheden van allerlei aard opgebouwd. 
Daarnaast was en is de snelheid voor de ontwikkelin
gen zo groot dat voor te velen het leven is geworden 
tot schieten op een te snel bewegend doel. Een 
voorbeeld daarvan is het snelle verdwijnen van de 
traditionele leefgemeenschappen met traditionele en 
bekende beroepen met bekende relatiepatronen en 
onderling gedrag. Dat alles lag beklemmend doch ook 
beschermend vast. Wat dit laatste betreft is alleen 
rustiger vaarwater te bereiken door verder te gaan 
met de ontwikkelingen met niet teveel opgelegde 
beperkingen: het bestel kan het beste uit zichzelf 
een nieuw evenwicht vinden. 

Een aantal onevenwichtigheden (milieu) ZlJn 
gedeeltelijk technocratisch op te lossen mits zij 
maar als probleem gesteld worden in relatie tot de 
mogelijkheden van een nieuwe samenleving. Te veel 
problemen worden gesteld in het kader van een corpo
ratistische samenleving, die haar economische pro
cessen grootschalig, materieel gericht en centralis
tisch stuurde. De mensen lijken dit niet meer te 
wensen; bovendien is de economische bodem inmiddels 
onder dat bestel uit gevallen. 

Zo valt het op dat in de politieke discussie 
steeds over het creëren van banen wordt gesproken 
niet over het creëren van werk en dat laatste dan 
nog in een veel bredere betekenis dan tot nu toe 
gebruikelijk. In de informatiemaatschappij is- niet 
een maatschappij van werkgevers met grote aantallen 
werknemers doch ~~n waarin van nature plaats is voor 
veel zelfstandigen, half-zelfstandigen, kleine werk
verbanden, terwijl er toch recht kan worden gedaan 
aan economische en technologische hoogwaardigheid. 
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Wel is een verband tussen al die activiteiten nodig 
die een zinvolle onderlinge afstemming tussen al die 
kleinschalige activiteiten mogelijk maakt. De orga
nisatiestructuur van de agrarische sector, waarin de 
boer toch uiteindelijk zwaar bepalend is, kan tot 
voorbeeld dienen. 

Onze manier van regelen is gebaseerd op de reduc
tionistische wijze van denken die al enige eeuwen 
oud is doch pas in de laatste decennia tot diep in 
het dagelijkse leven van alleman heeft kunnen door
dringen. Het leidt tot een manier van zwart-wit 
denken en handelen, zoals: Men is werkloos of men is 
niet werkloos, men heeft een minimum inkomen of men 
heeft geen inkomen (althans officieel), men is te 
ziek om enig werk te doen of men is niet te ziek en 
kan dan volledig werken, dingen zijn goed of slecht. 
Deze denkwijze leidt tot steeds verfijnder regelen 

waarvoor steeds dieper in individuele mechanismen 
moet worden ingegrepen, immers men gaat om met een 
te sterk geschematiseerde voorstelling van de werke
lijkheid die door de regelaars zelve overigens min
der en minder overzien wordt. Op een aantal punten 
heeft deze wijze van regelen tot grote onevenwich
tigheden geleid die de economische dynamiek ernstig 
vestoort en die talloze mensen onnodig opsluit in 
situaties waarin ze niet willen zitten, doch waaruit 
gezien de regels niet of nauwelijks is te ontsnap
pen. 

De afgelopen decennia hebben zeer grote verande
ringen laten zien. Relaties, rollen en verbanden 
zijn sterk veranderd en lijken inmiddels ver van een 
harmonische evenwichtssituatie af te liggen. De 
ideologische bouwstenen van de samenleving staan in 
de laatste 20 jaar meer en meer ter discussie. 
Inmiddels lijken we het punt bereikt te hebben, dat 
we wel weten dat een aantal zaken anders moeten, 
maar nog niet hoe het anders moet. Daarnaast zijn er 
een groot aantal zaken die veranderingen tegenhou
den. De belangrijkste beletselen zijn: 
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gedachten bepalend dienen te zijn en zeker niet 



normatief); 
grote aantallen bestaande structuren Z1Jn geworden 
tot problemen van vandaag omdat zij gericht zijn 
op problemen van gisteren. 

Het tweede probleem is overigens nauwelijks op te 
lossen voordat met het eerste probleem behoorlijke 
vorderingen zijn gemaakt. Wat dat betreft geeft het 
handelen van regering, overheid en bedrijfsleven nog 
weinig hoop, geobsedeerd als zij zijn met het sane
ren van wildgroei uit het verleden. Een sterke sti
mulering van de andere component van het herstel -
dus naast sanering veel meer toekomst verkennend en 
interdisciplinair werk van de grond tillen - is zeer 
noodzakelijk om over enkele jaren tot meer evenwich
tige keuzes te kunnen komen. Dit geldt ook voor het 
verdere verloop van de tijdsbesteding. Hier ligt een 
slecht uitgewerkte probleemstelling, die zeker niet 
met één algemene invulling kan worden opgelost. Wel 
kan gesteld worden dat een afname van gebonden werk
tijd in principe de ruimte openlegt om de mensen 
zelf een invulling te laten geven van de richting 
waarin zij zich willen en kunnen ontwikkelen. 
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New Age en de Politieke democraten 

Prof. Dr. C.J. Zwart 

Mij is gevraagd om vanavond iets te vertellen over 
het New Age-denken. Ik wil eigenlijk graag ter ver
mijding van misverstanden zeggen dat ik hier niet 
sta als een officiële vertegenwoordiger van de New 
Age-beweging. Dat zou daarom al niet mogelijk zijn, 
omdat het om een beweging gaat die zo veelkleurig 
is, dat er van alles onder te vangen is en ook geen 
organisatie heeft en dus ook geen officiële ver
tegenwoordigers heeft. 

Ik voel mij wel verwant met bepaalde denkbeelden 
die in de New Age-beweging opgeld doen, en ik maak 
daar in mijn werk ook gebruik van en vanuit die 
achtergrond wil ik graag proberen om vanavond iets 
over het New Age-denken te vertellen en daarbij de 
poging wagen - en dat is lang niet zo makkelijk - om 
daarbij met name te kijken naar het politieke 
bestel, dus de vraag eigenlijk te beantwoorden: "Wat 
kan de New Age-beweging, wat kan New Age-denken 
betekenen voor de politiek van vandaag?" 

Het politieke bestel 

Ik maak graag eerst een paar opmerkingen over het 
politieke bestel. Om te beginnen lijkt mij vast te 
staan, dat velen de indruk hebben, dat het politieke 
bestel in een soort dood tij terecht is gekomen. Het 
is allemaal betrekkelijk kleurloos wat er gebeurt, 
zowel in Den Haag als daarbuiten en ook de oplossin
gen die gevonden worden lijden niet zelden aan een 
zekere kleurloze oppervlakkigheid. Het is dus ook 
niet te verbazen dat heel wat mensen zich eigenlijk 
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afvragen: "Waar moet dat nou heen?" Nog merkwaardi
ger is dat als je naar verschillende politieke stro
mingen kijkt, zij bij de oplossing van aktuele maat
schappelijke vraagstukken hun diversiteit ineens 
blijken verloren te hebben en dat vaak in de directe 
oplossing de gezichtspunten heel dicht bij elkaar 
blijken te komen. Bij voorbeeld, wanneer men praat 
over de werkloosheid dan blijkt plotseling eigenlijk 
iedereen, zowel ter rechter als ter linker zijde als 
in het midden er voor te zijn, dat het vraagstuk 
aangepakt wordt door middel van verplichte scholing 
of herscholing. 

Je kunt van de meeste oplossingen en ook de 
soorten gesprekken, die zowel in als buiten het 
parlement gevoerd worden eigenlijk niet zo erg meer 
warm worden. Het levert ook weinig spectaculairs op, 
anders dan een reeks van incidenten. En het is 
misschien ook wel daarom zo, dat sommigen het beeld 
hebben van de politiek als zouden de politici onge
veer van incident naar incident lopen, branden blus
sen en nooit komen aan de dingen waar het wellicht 
om zou kunnen gaan. 

U kent al die incidenten. Het kost weinig moeite 
om een hele reeks op te noemen. Ik heb bij de voor
bereiding, zo uit de losse hand wat voorbeelden 
opgeschreven, bij wijze van anekdote. Ik herinner u 
er nog even aan: de RSV-enquête, de Walrus-affaire, 
de bouwsubsidie-affaire, de paspoortenzaak, het 
mestprobleem, het file-probleem, de studiefinancie
ring, Fokker, specialisteninkomens, kerncentrales, 
begrotingsdiscipline, Deltawerken, enfin, u kunt zo 
doorgaan; het is een grote aaneenschakeling van 
vraagstukken, waar men eigenlijk nauwelijks van kan 
beleven, dat daar fundamenteel over gepraat wordt: 
het is veel meer, zoals dat wel genoemd wordt: 
sleutelen in de marge. 

Een beetje overdreven gezegd, doemt het beeld op 
van opportunisme. In ieder geval van een zekere 
onmacht om de vraagstukken op dat niveau aan te 
pakken, waar ze aangepakt zouden moeten worden. 

Dat is geen verwijt, want wie van ons zou in 
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staat ZlJn om dat op een ander niveau, een beter 
niveau, wel te doen? De samenleving is nu eenmaal 
uitermate ingewikkeld, de toekomst onzeker en niet 
zelden wordt dan ook wel van die toekomst een beeld 
geschilderd, zo dat men zegt, we leven naar het eind 
van deze eeuw in een situatie die te vergelijken is 
met een turbulent veld. Het kenmerk van een turbu
lent veld is, dat daar geen voorspellingen meer in 
te doen zijn, dat statistische kansberekeningen 
falen en je eigenlijk veel meer met discontinuiteit 
moet rekenen dan met de continuiteiten, met het 
onvoorspelbare meer dan met het voorspelbare. Het is 
dus niet te verbazen, dat politici ook vandaag niet 
in staat zijn om daar op een fundamentele rnanier mee 
om te gaan. 

Deze situatie weerspiegelt zich ook in, ik zou 
bijna zeggen het beeld van het kiezersvolk zelf. 
Opvallend is in de laatste jaren, dat er een groot 
aantal zogenaamde zwevende sternmen is, de floating 
votes, zoals dat heet, en niet zelden blijkt, dat 
vaak heel onverwacht, die ongebonden sternmen van de 
ene kant naar de andere kant bewegen. Het is zelfs 
zo, dat in tussentijdse opinie-peilingen dit beeld 
bevestigd wordt en niet zelden menen politici daarin 
een bevestiging, of een afkeuring natuurlijk, van 
het gevoerde beleid te bespeuren. 

Ik denk dat dat een misvatting is. Ik denk dat 
het veel eerder zo is, dat de grote hoeveelheid 
zwevende sternmen tot uitdrukking brengt dat er bij 
vele burgers onduidelijkheid bestaat waaraan zij hun 
stern, waaraan zij hun richting moeten hechten. En 
het blijkt dan vaak zo te zijn, dat het enige hou
vast dat er nog is, daaruit bestaat dat men zich 
richt tot iemand, tot een persoon, een mens, wie dat 
dan ook moge zijn, als hij maar herkenbaar is, niet 
in de laatste plaats daardoor dat hij een zekere 
integriteit, een zekere visie uitstraalt, of tenmin
ste vertrouwen inboezemt. 

Dat is op zichzelf helemaal geen slechte zaak. Je 
zou zelfs de stelling kunnen verdedigen, dat het de 
opgave van de politiek zou zijn om herkenbare mensen 
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te hebben, in plaats van herkenbare programma's. Dat 
de politiek eigenlijk daaruit zou kunnen bestaan, 
dat die vermenselijkt daardoor dat mensen mensen 
kiezen, waarin zij vertrouwen hebben. 

Maar er is ook een meer bezwaarlijke kant aan dit 
verschijnsel - dat u ook allen kent - en dat we 
meestal omschrijven als het gevaar van het populis
me, dat wil zeggen dat leiders, politieke leiders de 
neiging krijgen om - ik zou bijna zeggen - een emo
tionele binding aan te gaan met het volk, maar met 
het risico dat daardoor de problemen waarvoor zij 
staan versluierd raken, versimpeld raken en dat men 
eerder op stemmingen het beleid afstemt dan op wer
kelijke spirituele oriëntaties en dat leidt dan al 
heel snel, dat is een bijna onontkoombaar psycholo
gisch mechanisme, tot polarisatie. Elke vereenvoudi
ging leidt daartoe dat je het ene standpunt tot een 
karikatuur maakt en je vervolgens daartegen afzet. 
Maar aangezien de andere partij dat ook doet, worden 
die standpunten steeds karikaturaler, steeds extre
mer, en daardoor blijkt dat de middenpositie, de 
nuance verdwijnt. Bij voorbeeld vereenvoudiging door 
aan de ene kant te roepen: als het beleid goed is 
gegaan, als de resultaten goed zijn, dat dat aan een 
bepaald programpunt te danken is en als het dan 
slecht gaat, dan vist men ergens uit de werkelijk
heid een ander punt op en roept dan: "ja dat komt 
omdat de dollar zo zwak staat". En opeens lijkt 
daarmee een verklaring voor alle problemen gegeven 
te zijn. 

Hetzelfde gebeurt met stemmingmakerij: ook daar 
een poging om de schuld toe te wijzen aan iemand of 
aan een bepaalde groepering - een oeroud gegeven: de 
zondebok-psychologie - die wij ook uit meer tragi
sche situaties kennen, maar die ook heden ten dage 
nog steeds op kleinere en grotere schaal speelt. Dat 
is het bezwaar, dat is het gevaar van het populisme 
dat in de politiek altijd daartoe neigt, dat die 
extreme neiging tot polarisatie en dat daardoor op 
de korte termijn een beweging versterkt wordt, die 
eigenlijk geen versterking zou behoeven en dat is de 
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zogenaamde links-rechts beweging. 
Extreme standpunten hebben altijd de neiging 

links en rechts tegenover elkaar te zetten, meestal 
aangeduid, ten onrechte overigens, met progressief 
en conservatief en daartussen is eigenlijk niets 
meer mogelijk. 

Welnu, het mechanisme, of eigenlijk de dynamiek 
die hier werkt, voert er onontkoombaar toe, dat er 
steeds verder in die korte termijn slingerbeweging 
in de korte termijn dynamiek terecht komt. En men 
versterkt daarmee de neiging om niet op de lange 
termijn te willen werken en niet op de lange termijn 
te willen denken. De korte termijn wordt als het 
ware dwingend. Dat is onontkoombaar, maar het gevolg 
daarvan is, dat men veel meer reactief beleid voert, 
dat men reageert op de slingeringen die er optreden. 

Slingeringen hebben namelijk in het sociale leven 
altijd de neiging eenzijdig te worden; ze drijven 
zichzelf als het ware in de ene richting in het 
absurde en vervolgens roept dat een tegenkracht en 
zie je dat de slinger naar de andere kant beweegt en 
daar weer tot in het absurde neigt. Een heel goed 
voorbeeld daarvan kunnen we vinden in de afgelopen 
decennia, zo ruwweg beginnend met de tweede helft 
van de zestiger jaren, toen de slinger van de maat
schappelijke klok sterk naar links, naar progres
sieve beweging ging. We hebben allemaal kunnen zien 
hoe dat langzamerhand voerde tot een steeds eenzij
diger polariserend beleid in een richting en hoe dat 
vervolgens een tegenkracht opriep naar rechts ruw 
gezegd, naar de silent majority en hoe dat vervol
gens in de tachtiger jaren eenzijdig weer naar de 
andere kant bewoog in datgene wat wij meestal aan
duiden als het no-nonsense management. 

Het valt niet te verbazen als men het oog dus 
richt op deze dynamiek, dat veel politici en veel 
bestuurders eigenlijk niet veel anders kunnen doen 
dan de scheefgegroeide bewegingen corrigeren. Veel 
van wat wij dus zien aan beslissingen komt niet 
voort uit beleid op lange termijn, ook al heeft men 
dat in een programma neergelegd, maar de korte ter-
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mijn is zo dwingend, dat men niet anders kan doen 
dan te reageren op de slingeringen en correctief 
ingrijpen. Nu zou dat op zich zelf niet zo pijnlijk, 
zo gevaarlijk zijn, als er tegelijkertijd een 
actieve lange termijn visie was. Want zonder die 
lange termijn visie - ik zou bijna zeggen zonder een 
visionaire factor ;berhaupt - lijdt deze noodzake
lijke correctie op korte termijn ook tot willekeur. 
Welnu, ik meen dat ik daarvan nauwelijks voorbeelden 
hoef te geven; het hele bezuinigingsbeleid dat van
daag de dag gevoerd wordt is - hoe begrijpelijk en 
hoe noodzakelijk ook - toch ten prooi aan min of 
meer enstige mate van willekeur of 't roept bij 
mensen die er slachtoffer van worden of 't moeten 
ondergaan ogenblikkelijk gevoelens van willekeur op 
omdat de oriëntatie op langere termijn ontbreekt. 

Slechts wanneer die oriëntatie op lange termijn 
er zou zijn, zou men een toetssteen hebben, zou men 
kunnen meten, afwegen waarom de ene bezuiniging wel 
en de andere niet zou moeten plaatsvinden. 

Kernbegrip transformatie 

En nu, op dit punt, komt eigenlijk het New Age
denken binnen. Wat ik tot nu toe gezegd heb, was 
eigenlijk de "opmaat" om u binnen te voeren in het 
New Age-denken. 

New Age-denken stelt in staat om juist met dit 
vraagstuk van de spanningsverhouding tussen de korte 
termijn en de lange termijn op een nieuwe manier om 
te gaan, of op een hernieuwde manier, is misschien 
beter gezegd, want het zou een te grote pretentie 
zijn, om te zeggen dat de New Age-beweging deze 
spanningsverhouding zou kunnen oplossen. Het gaat 
veeleer om een nieuwe methode van het bezig zijn met 
deze spanning. 

De New Age-beweging, het New Age-denken is ont
staan in de loop van de zestiger jaren, maar is 
eigenlijk pas goed op gang gekomen in de zeventiger 
jaren. En zoals ik al bij mijn inleidende woorden 
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zei, bestaat de New Age-beweging uit een bonte ver
zameling van allerlei mensen, die in totaal ver
schillende maatschappelijke velden opereren. Zo 
treffen we er mensen aan die sterk betrokken zijn 
bij wat men wel de persoonlijke groei-beweging 
noemt, dat is een groepering van mensen die heel 
sterk georiënteerd is op het wekken van innerlijke 
bewustzijn-vermogens in mensen, maar er zijn ook 
andere vertakkingen, die zich meer in de wetenschap 
bewegen en proberen om vernieuwingen in het weten
schappelijk denken en vooral ook in de wetenschappe
lijke methodologie op gang te brengen: er zijn ver
takkingen die zich richten op het milieu: er zijn 
anderen die zich richten op het bedrijfsleven en 
proberen daar op een nieuwe manier van management te 
komen en als je nu vraagt: "Wat is het gemeenschap
pelijke in al die vertakkingen? Is er een gemeen
schappelijk ideaal of een manier van kijken?", dan 
kun je met enige versimpeling wellicht dit zeggen, 
dat er twee elementen in al die verschillende ver
takkingen van deze beweging steeds weer terugkeren 
en die wil ik u graag noemen. 

Ze zijn eigenlijk onder ~~n noemer te brengen in 
het woord "transformatie". 

Wie New Age-denken, New Age-beweging zegt, moet 
eigenlijk in ~~n adem tegelijkertijd het woord 
transformatie uitspreken. En in dat woord transfor
matie drukt zich uit, dat er een tijdperk is aange
broken - ik spreek nu als het ware namens de New 
Age-denkers - waarin het niet langer mogelijk is om 
door marginale verschuivingen tot oplossingen van 
onze persoonlijke, maar ook onze maatschappelijke 
vraagstukken te komen, maar dat het mogelijk is om 
de bakens fundamenteel te verzetten. 

Dat drukt zich dan uit in twee verschillende 
opvattingen. De ene is deze, dat men zegt, kijk, als 
je wilt veranderen, als je in je persoonlijke leven 
of in je organisatie echt iets wilt veranderen, of 
in de samenleving echt iets wilt veranderen dan moet 
je door een nul-punt heen. 

Tot nu toe - ik spreek weer even in het denken 
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van de New Age-beweging - was het veranderen veelal 
het aanbouwen van dingen, het toevoegen van dingen 
of het aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, maar 
het was nog niet van zodanige diepe betrokkenheid, 
dat men ging zien dat de volgende stap in het ont
wikkelingsproces pas mogelijk is, wanneer je princi
pieel afscheid neemt van het oude. In dat afscheid 
nemen ligt altijd iets van een werkelijk oplossen 
van de structuren waarin dat oude gebed was. Het is 
eigenlijk samen te vatten met de woorden van Goethe; 
twee woorden, die wat dit betreft, ongelooflijk 
duidelijk zijn: Stirb und Werde. Transformatie als 
een proces van verandering, drukt uit dat het oude 
eerst moet sterven voor het nieuwe tot wasdom kan 
komen. 

In de Griekse terminologie zou hetzelfde woord 
transformatie opgepakt kunnen worden met woord meta
morphose. Het woord metamorphose heeft datzelfde 
element in zich, dat de oude structuur eigenlijk 
eerst moet oplossen, voor een nieuwe kan ontstaan. 

Dit, Dames en Heren, is een manier van denken, 
een manier van benaderen van veranderingsprocessen, 
die eigenlijk ongebruikelijk is. Wanneer ik in mijn 
eigen vakgebied, als organisatie-adviseur kijk, dan 
was het zo, dat ook in de zeventiger jaren, toen 
alles bol stond van het veranderen, toch de gedachte 
nog was, dat je het nieuwe zou kunnen aanbouwen aan 
het oude. Veel van wat strategisch management heet, 
of maatschappelijke hervorming genoemd werd, was 
eigenlijk een soort toevoeging aan het bestaande. 

U herinnert zich nog wel hoe dat in de politiek 
geformuleerd werd in termen van de verzorgingsmaat
schappij, de verzorgingsstaat en dat was eigenlijk 
een toevoeging van datgene wat we al verworven had
den. De welvaartsmaatschappij zou kunnen voort
bestaan, en we zouden nog wat meer, wat extra krij
gen. We zouden ook nog vrij komen van kwalen en 
ziekte, van onveiligheid en noemt u zelf maar op. 

Nu is het drama, zou je kunnen zeggen van de 
tachtiger jaren, of de ontdekking zou je beter kun
nen zeggen, dat dit sprookje niet opgaat. Dat de 
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werkelijkheid zo in elkaar zit dat de bomen niet de 
hemel ingroeien, of anders gezegd, dat op bepaalde 
momenten in het ontwikkelingsproces het oude echt 
helemaal moet omgevormd worden, voordat je het 
nieuwe kunt betreden. En dat is vaak pijnlijk. U 
kent het ook uit uw eigen persoonlijk leven neem ik 
aan, dat je beleeft dat een nieuwe stap niet moge
lijk is, tenzij je de moed hebt om eerst afscheid te 
nemen van het oude en dus een periode van onzeker
heid en ongewisheid in te gaan. 

Dit is ~~n van de twee zeer fundamentele karakte
ristieken van het New Age-denken. En ik meen dat dit 
denken buitengewoon belangrijk is, als het ook gaat 
om de actuele politiek, omdat mijn overtuiging is 
dat veel van onze grote maatschappelijk vraagstukken 
eigenlijk niet opgelost kunnen worden, als we niet 
de moed hebben om het bestel waarin wij verkeren, 
met alle erkenning van inzet die daarvoor gepleegd 
is door moedige mensen van vorige generaties toch 
een fundamentele opknapbeurt te geven. 

Het tweede aspect van het New Age-denken is dit, 
dat deze transformatie, dit gaan door een nul-punt 
niet mogelijk is, tenzij men zich zelf in de waag
schaal stelt. Dus het is niet een instrumenteel 
gebeuren, verandering is dus niet mogelijk door 
uiterlijke vaardigheden of door uiterljke instrumen
ten, maar het is alleen dan mogelijk wanneer het 
door je zelf heen gaat. En daar kunt u dan ook het 
element van de persoonlijke groei in terugvinden. De 
vraag wat je kunt bereiken in dit nieuwe, is in 
grote mate afhankelijk van de vraag of je bereid 
bent om jezelf tot instrument te maken. Dat wil 
zeggen je eigen innerlijke volmaaktheden, maar ook 
je onvolmaaktheden, in het proces van verandering te 
investeren. En het zou weleens zo kunnen zijn, dat 
het daarom ook is, dat er tegenwoordig gesproken 
wordt over engagement en commitment. Veel mensen 
beleven, dat de dingen niet in beweging komen, niet 
echt gebeuren, tenzij mensen persoonlijk commitment 
uitstralen; zichzelf inzetten of, om het wat minder 
dramatisch te zeggen, hun nek uitsteken, aanspreek-
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baar ZlJn voor de dingen, herkenbaar zijn en dus 
authentiek kunnen handelen, ook al is dat onvolko
men, dat is niet erg. Het kenmerk namelijk van het 
transformatieproces is, dat je in beginsel niet echt 
weet, hoe het verder gaat. En daar is dus ook een 
bepaald politiek leiderschap bij nodig, dat is het 
leiderschap dat zich niet toont doordat het een 
soort idee-fixe in stand houdt, dat men weet, hoe 
het verder moet, maar het is een leiderschap dat 
bereid is om de nek uit te steken en tegelijkertijd 
zichtbaar te maken, dat men de afloop niet kent. En 
dat is ook ongebruikelijk, zeker in de politiek, 
omdat men daar altijd gewend is om in gesloten 
toekomstmodellen te redeneren; een beeld neer te 
zetten van "zo is het", dat beeld vervolgens te 
verfijnen tot men het ook kwantitatief in cijfers 
uiteen heeft gezet en men houdt dus de goegemeente 
voor "volg mij, ik als leider garandeer u, dat u bij 
dat toekomstbeeld uitkomt als u mij volgt". 

Dat is een illusie, omdat, zoals eerder gezegd, 
de situatie waarin wij verkeren zodanig complex is, 
zodanig turbulent is, dat dergelijke voorspellingen 
per definitie mank moeten gaan, of sterker nog, 
illusies oproepen. 

Nieuwe paradigma's 

Nu kan men dat transformatiedenken, dit New Age
denken op zeer verschillende terreinen toepassen. 
Zoals gezegd, één van de bekendste toepassingen is 
op het gebied van het persoonlijke leven, de per
soonlijke groei, maar men kan het ook toepassen op 
het niveau van organisaties, dan treft u dus een 
bepaalde stroming in de organisatie-advieswereld 
aan, die probeert met deze wetmatigheden ook in 
reorganisatie- en ontwikkelingsprocessen te opere
ren. Maar men kan het ook proberen toe te passen op 
het niveau van de samenleving als geheel en gezien 
de context van vanavond, lijkt me het goed om daar 
nog wat naar binnen te kijken met u. 
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Wanneer wij onze blik nu richten op transforma
tieprocessen op samenlevingsniveau, dan blijkt er in 
de New Age-literatuur, het New Age-denken steeds 
weer een bepaald woord op te duiken, waarmee men 
eigenlijk de diepte van het transformatieproces wil 
aangeven. Dat woord is "paradigmadiscussie". U moet 
even niet schrikken: ik zal het uitleggen. Wat 
bedoelt men daarmee? Het woord paradigma betekent 
eigenlijk een vanzelfsprekend uitgangspunt voor het 
handelen. Het is iets anders dan een axioma. Para
digma is een min of meer vanzelfsprekend uitgangs
punt voor het handelen. Ik noem u "loon naar wer
ken". Dat is een paradigma, dat diep verankerd is, 
zeker in onze westerse economische cultuur. 

Loon naar werken, een vanzelfsprekendheid die 
niet alleen als een idee boven de werkelijkheid 
zweeft, maar een idee, een paradigma, een uitgangs
punt dat ons hele economisch bestel doortrekt, tot 
en met de manier waarop we CAO's maken, onze sociale 
zekerheid inrichten, enzovoort, enzovoort. 

En nu zegt eigenlijk de transformatiebeweging, 
dat de tijd waarin wij macro-sociaal verkeren van 
dien aard is, dat we de moed moeten hebben om, ten 
aanzien van vrijwel alle aspecten van het maatschap
pelijk bestel, paradigma-vragen te stellen. Dus de 
vraag te stellen: Wat zit er eigenlijk achter loon
vorming voor paradigma: Wat zit er achter kapitaal
vorming voor paradigma? Wat leeft er voor paradigma 
in ons onderwijsbestel? Hoe kijken wij naar gezond
heid en ziekte. Nog krasser gezegd zou je kunnen 
zeggen, dat het eigenlijk gaat om de vraag, welk 
mens- en wereldbeeld is niet alleen op zondag aanwe
zig in onze gesprekken over de werkelijkheid, maar 
welk mens- en wereldbeeld drukt zich uit in opvat
tingen, in waarden, in vormgevende principes, die in 
de werkelijkheid van maandag tot en met zaterdag 
terug te vinden zijn? En dat gesprek, zegt de New 
Age-beweging en ik sluit mij gaarne daarbij aan, dat 
gesprek is nodig. Waarom? 

Omdat wij niet zomaar in de problemen zijn 
geraakt, waarin wij vandaag de dag verkeren. We 
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hebben hier te maken met een historisch proces, dat 
ook niet van gisteren is, zelfs niet van 't begin 
van deze eeuw, maar dat eigenlijk veel langer gele
den z'n oorsprong heeft. En het interessante is, dat 
het woord "New Age", dat letterlijk Nieuwe Tijd 
betekent, eigenlijk al veel eerder in de geschiede
nis geclaimd is. Sommigen van u, die nog voldoende 
historisch bewustzijn hebben, zullen zich herinneren 
dat in de geschiedenisboeken de Nieuwe Tijd wordt 
aangekondigd, wordt begonnen bij de overgang van de 
Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. Dat is dus, om 
even getallen te noemen, zo rond de 15e en 16e eeuw. 

En het is duidelijk, ik kan vanavond niet op alle 
details ingaan, dat er van toen af een lijn, een 
ontwikkelingslijn loopt, die gevoerd heeft tot een 
bepaald soort denken, tot bepaalde soorten opvattin
gen over de werkelijkheid, die de problemen hebben 
voortgebracht, waar we vandaag de dag mee zitten. Ik 
wil me beperken tot twee aspecten van deze zeer 
ingewikkelde maar ook zeer spannende problematiek. 

Moderne wetenschap 

Het eerste is de opkomst van de moderne wetenschap. 
Deze opkomst, te beginnen met de klassieke natuur
wetenschap en later doordringend in alle andere 
wetenschappen, ook in de sociale wetenschappen. Die 
moderne wetenschap steunt op een heel bepaald para
digma, het paradigma van de zintuigelijke ervaring. 
Wat is dat? Dat is het paradigma dat zegt, dat 
alleen de uiterlijke ervaring wetenschappelijk toe
gankelijk is. Dus gekend kan worden. Dat alles wat 
wij willen kennen eigenlijk alleen mogelijk is wan
neer wij dat reduceren tot zintuigelijke ervaringen. 
Dat heet nu tegenwoordig "empirie". Vandaar dat de 
moderne wetenschappen ook "empirische wetenschappen" 
worden genoemd. Wat men daarvoor heeft moeten doen 
is de reductie, de vereenvoudiging van de volle 
werkelijkheid, die immers ook andere niet direct 
zintuiglijk ervaarbare elementen bevat, tot zintuig-

58 



lijke empirie. 
En de rest, ik zeg het nu even oneerbiedig, is 

verwezen naar het gebied van de metafysica. Daar kan 
je in geloven, maar het is speculatief, je kunt het 
niet met zekerheid kennen. En nu is er een merkwaar
dig probleem, voor wie in de wereld van vandaag 
rondkijkt, namelijk dit dat voor de oplossing van 
allerlei vraagstukken ook andere dan zintuiglijk, 
empirische ervaring buitengewoon belangrijk is. Het 
bijvoorbeeld kunnen herkennen van nuances, het kun
nen afwegen in belangrijke keuzeprocessen, het weten 
wat er tussen mensen speelt, wat haalbaar is, het 
kunnen reageren op wat ook wel wordt genoemd softe 
signalen. Dat alles berust op ervaring, levenserva

ring, die vaak niet te meten, niet te kwantificeren 
is, maar die buitengewoon belangrijk is, juist in de 
vitale problemen, waar wij vandaag voor staan. 

Maar door de dominantie van de moderne weten
schap, is diegene die zich daarop wil vertrouwen, 
die daarmee aan de gang wil, eigenlijk verdacht, 
want hij kan het niet - zoals wij dat tegenwoordig 
noemen - hard maken. Maar het eigenaardige is, dat 
wij in het dagelijkse leven voortdurend van die 
ervaring gebruik maken. Wanneer men 's avonds, of op 
een ander moment een kamer binnenkomt, of thuiskomt, 
dan speurt u, niet door middel van een schriftelijke 
enquête, maar onmiddellijk in de waarneming of in de 
ervaring, dat er iets loos is. Of als er in een 
vergadering, in een groep iets gebeurt, spanning 
heerst, dan kunnen sommige mensen dat aanvoelen, die 
zeggen: er hangt een stemming om te snijden. Wat is 
dat? Dat is onmiddellijke waarneming, van fenomenen, 
die niet uiterlijk te zien zijn, maar die desondanks 
niet speculatief zijn, die reëel, en werkbaar zijn. 

En dit soort verschijnselen, dat zijn de ver
schijnselen waar de New Age-beweging een plaats voor 
wil inruimen; die niet wil verwijzen naar het rijk 
van de speculatie of de metafysica, maar waarvan de 
New Age-beweging z~gt, dat is ook werkelijkheid. En 
die werkelijkheid moeten wij ook met ons bewustzijn 
trachten te pakken. 
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Vooruitgangsoptimisme 

In de loop van de ontwikkelingsgang, dus na de 
overgang van de Middeleeuwen naar die Nieuwe Tijd, 
zo rond de 18e, 19e eeuw, voegt zich bij de moderne 
wetenschapsbeoefening nog iets anders, en dat is het 
vooruitgangsoptimisme. 

Het vooruitgangsoptimisme, dat zo op het breuk
vlak van de eerste industriële revolutie, zeg maar 
rond de 18e eeuw, de tweede helft van de 18e eeuw 
doorbreekt en dat de mens in de moderne samenleving 
het gevoel geeft dat de wereld, het sociale leven, 
maar ook de wereld in het algemeen, maakbaar en 
l~ter ook beheersbaar zal zijn. 

Het vooruitgangsoptimisme is eigenlijk het geloof 
in de maakbaarheid, niet alleen van de technische 
wereld, maar ook van de sociale wereld. En dit - ook 
alweer een paradigma - samen met het paradigma van 
de beheersbaarheid, neemt een ongelooflijke vlucht 
en voert ons binnen in de 20ste eeuw. 

En nu is het volgende drama, als ik het zo mag 
zeggen, dat ook deze twee paradigma's van de maak
baarheid en de beheersbaarheid blijken aan een einde 
te komen. De ontdekking die we hebben moeten doen, 
in de loop van de zeventiger, maar zeker ook in de 
tachtiger jaren is deze, dat de samenleving niet 
maakbaar is en niet beheersbaar is, althans niet in 
de traditionele zin van een technocratische beheers
baarheid en een technocratische maakbaarheid. Blijk
baar zijn er in de samenleving wetmatigheden, krach
ten die zo ingewikkeld zijn, en zo onvoorspelbaar 
zijn, dat zij ontsnappen aan elke maakbaarheid en 
beheersbaarheid. Het is dus ook hiertegen, dat het 
New Age-denken zich teweer stelt. Dat is eigenlijk 
al begonnen in de loop van de zestiger jaren. U zult 
zich waarschijnlijk nog wel herinneren, hoe toen, 
met name door de hippies van de zestiger jaren 
gesteld werd, dat de technocratie van toen, tot 
uitdrukking komend in het militair-industriële com
plex, een aantal ontwikkelingen onmogelijk maakte. 

Aan het einde van de zestiger jaren drukte dit 
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besef zich uit in wat toen de "counter culture" werd 
genoemd, de tegencultuur. Die tegencultuur bestond 
uit de kracht, niet van de technocratie, maar de 
kracht van de liefde, "flower-power" noemde men dat. 
De kracht van de liefde, dat klinkt nu, 20 jaar 
later ongelooflijk sentimenteel, omdat wij nu meer 
gewend zijn aan hard-management, no nonsense-manage
ment en aan niet-lullen-maar-poetsen en dat soort 
dingen, maar de werkelijkheid van toen was, dat het 
ideaal van de liefde, de kracht van de liefde veel 
meer was dan een sentimentele vorm van menselijke 
relatie; het was het besef dat er naast, of mis
schien wel in toevoeging aan instrumentele maakbaar
heid en beheersbaarheid een andere manier van omgaan 
met het sociale leven is of zou kunnen zijn in de 
vorm van liefde. Wat is liefde? Dat is de kracht van 
de verbinding, de kracht die maakt dat hetgeen 
gedifferentieerd is, dat wat uit elkaar gevallen is 
weer tot ~~n worden kan. En het gekke is, dat de 
technocratie probeert om die eenwording, die inte
gratie van delen door middel van systeembeheersing 
tot stand te brengen en dat is op zichzelf een pogen 
dat volstrekt legitiem is, maar dat, aangewend en 
toegepast op de sociale werkelijkheid, een onvol
doende garantie biedt voor samenhang, voor cohesie, 
voor integratie en dat uiteindelijk alles afhangt 
van de vraag of mensen met elkaar in netwerken of in 
andere vormen van menselijke relaties de kracht 
vinden, om verbindingen aan te gaan, die integrerend 
werken. Niet alleen binnen partijen, maar ook tussen 
partijen, niet alleen binnen afdelingen, maar ook 
tussen afdelingen, niet alleen binnen volkeren, maar 
ook tussen volkeren, enzovoort. En het is ook dit 
aspect, dat het New Age-denken eigenlijk in ons 
bewustzijn wil tillen. 

De kracht van ideeën 

Kort samengevat is de boodschap van het New Age
denken eigenlijk deze: neem de onzichtbare werke-
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lijkheid serieus, denk niet dat er een soort breuk
vlak is tussen de zichtbare en de onzichtbare werke
lijkheid, want die onzichtbare werkelijkheid bestaat 
uit krachten, uit energie en die energie werkt in de 
zichtbare wereld tot in de uiterlijke vormen, waar
mee wij te maken hebben. Niet alleen in de fysieke 
natuur, niet alleen in de organische natuur, maar 
ook in de natuur van mensen. Het gaat erom, dat wij 
moeten leren de wetmatigheden, die daarmee verbonden 
zijn ook te kennen, ook serieus te nemen. En nu is 
de grote vraag hoe doe je dat? En dan wordt het vaak 
stil want het is natuurlijk een denken, dat een 
toekomstdenken is en het antwoord op deze laatste 
vraag is dan ook lang niet gemakkelijk. Ik geef u 
mijn antwoord, waarmee ik niet zeg dat het 't enig 
mogelijke antwoord is. Mijn antwoord is dat datgene 
wat in het New Age-denken "energie" wordt genoemd, 
in feite de substantie heeft van ideeën. Ideeën zijn 
onzichtbaar; ze zijn eigenlijk de krachtbron voor 
elk transformatieproces. Echte vernieuwing is onmo
gelijk zonder nieuwe ideeën, of nog sterker gezegd, 
pas wanneer nieuwe ideeën in onszelf werkzaam wor
den, ook dat was een aspect van het transformatie
denken, zoals u zich zult herinneren, pas als nieuwe 
ideeën in onszelf werkzaam en tot idealen worden, 
dan pas zullen die nieuwe ideeën als energiekracht 
in de werkelijkheid binnenkomen. Representant worden 
van een idee, betekent dat je dat idee voor jezelf 
tot ideaal verheft, niet als een soort abstracte 
toekomstverwachting van het zou mooi zijn als ande
ren het ooit nog eens zo voor mij inrichten dat het 
zou werken, maar wanneer het ideaal in jezelf bin
nenkomt en je daar dus zelf representant van wordt. 
Dat is het wezen van de werking van ideeën in men
sen. Daar gaat het eigenlijk om. Het gaat eigenlijk 
daarom of wij durven of willen zien dat de werke
lijkheid van vandaag de maatschappelijke werkelijk
heid ons signalen uitzendt, die zeggen: de idealen 
van vroeger, de paradigma's van vroeger zijn uitge
werkt, of roepen contra-productieve reacties op. We 
kunnen natuurlijk met van alles op die weg doorgaan, 
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maar het blijkt eenvoudig dat in de gevolgen van 
beslissingen die we op basis van oude paradigma's 
nemen, reacties tevoorschijn komen, die de kwaal 
soms erger maken. 

Welnu, als dat zo is, dan is daarmee eigenlijk 
gezegd, dat wij uitgenodigd zijn om wederom de 
kracht te ontdekken van idealen, van de visionaire 
faktor. Niet als een soort vage toekomstbespiege
ling, maar als een reële noodzaak om tot nieuwe 
wegen naar de toekomst te komen. Ik denk eigenlijk 
weleens bij mezelf: wat zou het een verademing zijn 
wanneer in het parlement weer een plek gevonden zou 
kunnen worden waar gesprek over idealen mogelijk zou 
zijn, waar niet alleen koopkrachtplaatjes zouden 

worden uitgewisseld, waar niet alleen maar dames en 
heren zouden zitten, die vooringenomen standpunten 
van een blaadje voorlezen, maar die werkelijk de 
moed hebben om met elkaar idealen uit te wisselen. 
Waarom zou dat een opluchting zijn? 

Omdat daarmee, in Nederland, hopelijk ook elders, 
weer een situatie zou ontstaan, waar wij met elkaar 
in gesprek zouden zijn over de toekomst, waar het 
wezen van het parlement weer tot bloei zou kunnen 
komen, namelijk het echte debat, dat de verschillen
de stromingen die in een volk leven, openbaar en in 
alle eerlijkheid en in alle bescheidenheid, zouden 
kunnen klinken. Waarmee niet gezegd is, dat we dus 
het parlement tot een soort abstracte debatting-club 
zouden moeten maken, maar het zou er om gaan, dat er 
visies op de toekomst daar zouden kunnen klinken. 
Dat lijkt mij van het hoogste belang. 

De naiviteit van New Age 

Nu moet ik, min of meer ter afsluiting, nog een 
beetje een domper op de zaak zetten; ook een kri
tisch geluid laten horen naar de New Age-beweging. 
Dat is deze, dat men gauw kan vervallen in een soort 
naiviteit. Soms klinkt het ook in New Age-denken wel 
zo, dat als we nu maar die onzichtbare werkelijkheid 
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tot ons eigendom kunnen maken, dan komt het wel weer 
goed. En niet zelden wordt dan ook door diegenen die 
wat steviger met beide voeten op de grond staan wel 
als verwijt geformuleerd, dat het zo vaag is. Sommi
gen zeggen zelfs: het is een mystieke boel, laten ze 
maar concreet worden! 

En op ~~n punt moet ik tenminste daar de kritici 
gelijk geven. Op ~~n punt is het New Age-denken een 
beetje naief en dat is waar het gaat om een heel 
fundamentele spanning die er in het huidige maat
schappelijke bestel is en die spanning zou je kunnen 
uitdrukken als polariteit van de individualisering 
solidariteit. Merkwaardig genoeg is deze spanning 
het laatste jaar, 1987, enkele malen in politieke 
debatten en in spreekbeurten aan de orde gekomen. En 
het lijkt een thema te worden, dat in toenemende 
mate terecht aandacht krijgt. Want op de bodem van 
het ontwikkelingsproces waarvan ik u straks alleen 
maar de paradigma-kant heb laten zien, zijn twee 
grote sporen getrokken. In het landschap van het 
ontwikkelingsproces zijn door de eeuwen heen twee 
geweldige sporen getrokken. Het ene spoor is het 
spoor van de toenemende individualisering. Eeuw, na 
eeuw, na eeuw en in de laatste tijd sneller is dat 
individualiseringsproces krachtiger geworden, is ook 
het gezicht in alles wat we bijvoorbeeld emancipatie 
noemen, vrijworden noemen. Dat is een verworvenheid 
waar velen voor gestreden hebben en terecht. En dat 
individualiseringsproces is niet teneinde. Integen
deel. Het zal nog met grote kracht verder gaan. Maar 
hoe positief je daar op zich ook over kan zijn, het 
is duidelijk dat het tegelijkertijd ook een aantal 
risico's in zich draagt. Niet alle zelfverwerkelij
king, alle zelfontplooiing is tegelijkertijd sociaal 
georiënteerd. Integendeel. De zeventiger jaren heb
ben laten zien, dat veel van wat men individualise
ring kon noemen tegelijkertijd ook leidde tot ego
trippen, tot narcisme, tot met jezelf bezig zijn, 
tot niet met de ander, tot geen verantwoordelijkheid 
willen dragen voor het sociale leven. En dat is 
natuurlijk ook het kenmerk van de individualisering. 
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Als individualisering betekent dat mensen zelfstan
dig worden dan betekent zelfstandigheid noodzakelij
kerwijze ook de keuze tussen "ik wil alleen maar met 
mijzelf bezig zijn" en "ik wil met de ander bezig 
zijn". Anders zou die zelfstandigheid niet kunnen 
bestaan. Dat is het ene spoor. Een onomkeerbaar 
proces dat ons in de komende decennia naar mijn 
stellige overtuiging nog bijzonder intensief zal 
bezighouden. 

Het andere spoor is dat van de afnemende natuur
lijke solidariteit. Ik voeg het woord "natuurlijke" 
daaraan toe, want er was in vroeger tijden sprake 
van een samenlevingsvorm waarin wij eigenlijk met de 
geboorte en opvoeding mee natuurlijke solidariteit 
kregen ingegoten doordat we in een bepaald milieu, 
een volk groot werden, doordat we tot een bepaalde 
beroepsgroep behoorden, enzovoort, en ook dat wij 
een politieke keuze deden en op een bepaalde poli
tieke partij stemden, die een bepaalde politieke 
stroom representeerde. 

Dames en heren, deze natuurlijke solidariteit is 
afnemende. De grote doorbraak daarin heeft ook in de 
zestiger jaren in deze eeuw plaatsgevonden. Je kunt 
misschien nauwkeuriger zeggen, een sprong daarin 
heeft toen plaatsgevonden door een radikale afbraak 
van oude, dwingende waarden en normen, ook een 
afbraak van oude sociale controles plaatsvond, bijna 
als een soort tegenkant, de andere kant van de 
medaille, die we individualisering noemen. En nu 
blijkt, dat we het niet zonder solidariteit kunnen. 
Maar dat het uitermate moeilijk is om mensen nog te 
dwingen tot solidariteit en de opgave voor de toe
komst is, dat mensen weer proberen, uit vrije keuze, 
solidair te worden. 

En in deze spanningsverhouding van afnemende 
natuurlijke solidariteit en toenemende individuali
sering staat al het politieke gebeuren voor de 
komende decennia gekleurd. 

En wanneer ik dan ter afsluiting daar nog iets 
over zeg, dan is dat 't volgende: Ik meen dat het 
daarom alleen als je deze visie kunt ontwikkelen, 
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alleen als je durft te zeggen dat het tot de karak
teristiek van onze tijd behoort, dat we die stap 
moten zetten naar een nieuw ideaal met betrekking 
tot individualisering en solidariteit, dat alleen 
dan een evenwichtige politiek te bouwen is. 

Ik geef u een paar voorbeelden. Wanneer ik naar 
het onderwijs kijk, dan voert een politiek die 
alleen kijkt naar de individualisering tot keuze
pakketten, tot mogelijkheden voor iedereen om dat
gene te kiezen wat in zijn ontwikkeling noodzakelik 
of wenselijk is. Daar is op zichzelf niets tegen. 
Maar als niet tegelijkertijd in datzelfde onderwijs 
iets wordt ingebouwd waardoor mensen ook solidari
teit leren beoefenen door bijvoorbeeld sociale vaar
digheid te krijgen, of wanneer mensen in hun onder
wijs niet leren historisch bewustzijn te ontwikke
len, dan ontstaat er geen solidariteit. Hoe zou ooit 
een volwassene solidair kunnen zijn, met een vroe
gere en komende generatie, als hij niet geleerd 
heeft dat de historie niet alleen uit feiten 
bestaat, maar uit een innerlijk drama, dat verleden, 
heden en toekomst met elkaar verbindt. Een ander 
voorbeeld: dan ga ik naar het economisch leven. Als 
men op het been van de individualisering gaat staan, 
komt men ertoe in de huidige omstandigheden om weer 
te zijn voor prestatiebeloning en daar is veel voor 
te zeggen. Er is in de zeventiger jaren veel verloe
derd op dat punt. We hebben veel luxe om ons heen 
gekweekt. Er zijn veel mensen die niet meer weten 
dat het nodig is om een prestatie te leveren om iets 
te verdienen. Maar tegelijkertijd is de kans groot 
dat - bij de huidige graad van individualisering -
het uitsluitend een partijprogramma bouwen op deze 
kracht, een ongelooflijke accumulatie van egoisti
sche tendensen in de samenleving bevordert. Want het 
egoisme hoort ook bij ons en het is uiterst simpel 
om in de huidige omstandigheden daarop te mikken. 
Daarom zou tegelijkertijd een evenwichtig politiek 
beleid moeten betekenen, dat ook in het economisch 
leven dingen gebeuren, waardoor solidariteit gewekt 
wordt. 
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Ik geef u een voorbeeld, de inkomensvorming. Het 
beroemde gesprek over het basisinkomen wordt niet 
gevoerd, of het idee wordt ten onrechte als een 
soort dwaze ideologie in de kast gestopt. Maar zou 
het niet juist uit een oogpunt van solidariteit 
buitengewoon zijn, wanneer een volk of een gemeen
schap erin slaagde om zo met elkaar om te gaan, dat 
men een zeker niveau van bestaansmogelijkheid aan 
ieder lid van de gemeenschap zou kunnen garanderen? 
Ik weet wel dat er ogenblikkelijk allerlei vragen 
komen van, wie moet dat nu verdienen enzovoort, maar 
die laat ik even terzijde. 

Nog een voorbeeld op het gebied van onze veilig
heid. Is het zo dat we moeten zeggen, iedereen is 
voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk, kunnen 
we het aan mensen overlaten om zo verantwoordelijk 
te zijn dat ze hun eigen levenssituatie zo veilig 
inrichten, inclusief hun gezondheid of is het zo, 
dat we tegelijkertijd moeten vaststellen dat er in 
de samenleving blijkbaar zo'n individualisering is, 
dat er ook een hoge graad van criminaliteit is. 

Kortom, steeds weer zijn het die twee kanten van 
de medaille en het is helaas tragisch dat in het 
spectrum van onze politieke partijen die twee polen 
ook te veel uit elkaar zijn getrokken. Solidariteit, 
van nature wellicht meer ter linker zijde aanwezig; 
individualisering van nature wellicht teveel aan de 
rechter zijde aanwezig. En wanneer wij er niet in 
slagen om daar iets tussen te bouwen, daar iets te 
vinden, waardoor deze extremen met elkaar verzoend 
worden, dan dreigt, wat ik aan het begin heb gezegd, 
namelijk willekeur en daarmee een onzekere situatie, 
die voor de toekomst geen perspectief biedt. En 
wellicht dat D66 op die plek iets zou kunnen doen. 
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Emancipatie 

Prof. Mr. Jacquelien Boetenhorst 

Dames en heren! Bij het uitspreken ~an deze woorden 
dames en heren moet ik denken aan 'Het groene pam
flet' dat begon met de aanhef: "Mevrouw, Mijne He
ren!". 

Het groene pamflet stamt uit de tijd toen D66 nog 
een beweging was en geen gevestigde partij. Het was 
1970 en D66 was hard op weg een echte partij te 
worden. Een kleine groep actieve leden vond dat het 
met D66 de verkeerde kant op ging. De partij dreigde 
aan motie-fetisjisme ten gronde te gaan. De congres
sen gingen alleen maar over procedurevragen, over 
amendementen en regels. Op een congres in Rotterdam 
trok dit groepje, waar nogal wat ex-partijbonzen 
inzaten, fors aan de bel en - zoals het er aanvanke
lijk naar uitzag - met succes. De actie was goed 
voorbereid. Pim Dikkers, in die tijd een bekend 
Rotterdams toneelspeler, droeg de tekst op gedragen 
toon voor. Door toevallige omstandigheden viel vlak 
daarop de electriciteit uit. Het groene pamflet -
waar maar weinig exemplaren van waren gedrukt (en 
dus niet gestencild!) werd als fel begeerd artikel 
in de wandelgangen verhandeld. 

Wij - de ondertekenaars - verlieten het pand om 
aan het eind van de dag terug te keren. Wat was er 
intussen gebeurd? Er waren verschillende moties over 
het pamflet "Mevrouw, Mijne Heren" ingediend en 
aangenomen. Ook was er een commissie benoemd die 
"het groene pamflet" moest bestuderen en vervolgens 
voorstellen formuleren voor het congres 'in vergade
ring bijeen'. Wij zagen met lede ogen toe hoe de 
actie - bedoeld om de partijcultuur aan te vechten -
in korte tijd gesmoord was, geintegreerd en onder-
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deel geworden van die zelfde aangevochten partij
cultuur. 

Waarom nu stilstaan bij deze gebeurtenis, die niet 
meer is dan de petite histoire van een - laten we 
eerlijk zijn - marginale partij? Het voorval is een 
voorbeeld van een algemener verschijnsel namelijk 
dat, door een aantal mechanismen, radicale bewegin
gen in de kortste keren ingekapseld reken, soms 
geheel verdwijnen in de dominerende cultuur, vaak 
ook invloed houden, maar dan op een heel andere 
manier dan in oorsprong was bedoeld. Dit is niet zo 
maar een verzuchting, maar de uitkomst van systema
tisch onderzoek naar sociale bewegingen. Mathiesen 
(1974) deed dit voor de Scandinavische landen voor 
radikale hervormingsbewegingen gericht op het straf
recht en de psychiatrie. Händler (1978) bestudeerde 
in de v.s. de consumentenbeweging, de milieubewe
ging, de human rights beweging. 

Het patroon verloopt als volgt. Binnen de in oor
sprong anarchistische beweging ontstaat op den duur 
een interne ordening, een hiërarchie. De top gaat 
vervolgens onderhandelen met autoriteiten van de 
gevestigde orde en zo ontstaan deals waarbij weder
zijds consessies worden gedaan. Mensen op machts
posities bieden de veranderingsgezinden een struc
tuur, waarin zij mee mogen doen, maar daarvoor moe
ten zij dan wel radicaliteit inleveren, door 'voor
spelbaar' en dus betrouwbaar te worden. U begrijpt 
het vermoedelijk al, dit is een proces waar ook de 
emancipatiebeweging mee te maken heeft. 

Ik ga nog even terug naar die periode, begin jaren 
zeventig, terug ook naar het groene pamflet 
"Mevrouw, Mijne Heren!", want wat gebeurde er nu met 
de milde kritiek op de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de partijkaders? 

U kunt het makkelijk raden, niets, helemaal niets. 
De ironische toon was veel te speels om indruk te 
maken op een partij, die net iets ging proeven van 
de politieke macht. Hier gold de wet van de jungle 
in haar geciviliseerde gedaante, dat wil zeggen, het 
principe van de gelijke kansen. Het liberale gedach-
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tegoed dat wij, mannen en vrouwen allen lid van ~~n 
partij, hoog in het vaandel droegen. Dit gedachte
goed moet niets hebben van een aparte vrouwenorgani
satie in de partij, laat staan van voorkeursbehande
ling of - wat later - positieve actie gaat heten. 
Punten als abortus, baas in eigen buik, issues van
uit de feministische hoek, scoorden wel hoog. Zij 
passen immers binnen het individualisme, dat kenmer
kend is voor de ware liberaal. Overigens was er van 
een feministische politieke visie binnen D66 in die 
beginjaren nog niets te merken. Wei was er een soort 
spannend gevoel, een nieuw ~lan, waaraan wij een 
zeker lef ontleenden. Het was immers het begin van 
wat in de recente geschiedschrijving de derde femi
nistische golf is gaan heten. Joke Smit had december 
1967 in het onbehagennummer van de Gids gevoelens 
van onvrede en frustratie bij vele hoger opgeleide 
vrouwen treffend onder woorden gebracht. Het 'we 
pikken het niet meer' zat als het ware in de lucht. 
Velen van ons hadden Bettie Friedans "The Feminine 
mystique" (van 1963) al met instemming gelezen. 
Sirnone de Beauvoirs "Le deuxi~me sexe" was moeilij
ker, minder toegankelijk, maar het verschijnen in 
die tijd toont aan dat het om een nieuwe feministi
sche visie ging, die alle westerse landen doortrok. 
Het cultureel klimaat stond open voor vrouwen
thema's. 

En zo werd in 1968 - op een druk bezochte vergade
ring in Amsterdam - de nieuwe vereniging Man Vrouw 
Maatschappij opgericht, waar ten dele ook weer D66 
vrouwen aan mee gingen doen. Gedeelde woede en 
opstandigheid bij 'het stofzuigervee', dat vaak over 
een begripvolle echtgenoot beschikte. Van MVM waren 
ook mannen lid, zodat de instelling hetzelfde was 
als binnen D66 gold: we moeten het met elkaar doen. 
MVM mobiliseerde de nodige krachten om sit-ins te 
organiseren rond de abortuskwestie, maar vooral ook 
om via nota's en andere pressiemiddelen het over
heidsbeleid te gaan beinvloeden. Anti-discriminatie
wetgeving en de instelling van een Emancipatie
commissie stonden hoog op de agenda van MVM. Er 
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groeide een nieuw gevoel van verbondenheid tussen 
vrouwen onderling. Daarbij ging het om een culturele 
beweging, die niet beperkt bleef tot een kleine 
~lite hoog opgeleide vrouwen, maar - vooral in de 
begintijd - internationaal en nationaal brede steun 
kreeg. De actie-rol werd in zekere zin overgenomen 
door Dolle Mina. 1975 wordt door de V.N. tot jaar 
van de vrouw uitgeroepen. Inmiddels had de Neder
landse regering al besloten tot het instellen van 
een nationale adviesco~missie voor emancipatiebeleid 
(8 februari 1974), de Emancipatie Commissie, thans 
de Emancipatie Raad. 

Midden jaren zeventig komt een nieuw thema op de 
politieke agenda, seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Het zijn vooral acties vanuit links
radicale hoek, die deze problematiek onder de 
publieke aandacht brengen. Dolle Mina, de Rode 

vrouwen, verschillende stichtingen en actiegroepen 
radicaliseren deze thematiek. Een thema dat overi
gens ook aanslaat in CDA kringen. De CDA minister 
van Justitie, De Ruiter, grijpt als eerste fors in, 
door de herziening van de pornowetgeving op te hou
den. Het thema seksueel geweld krijgt al snel een 
christelijk kleurtje. Binnen het liberaal denkende 
deel van de politici ontstaat een tweespalt, waar 
met name het tweede kamerlid Roethof exemplarisch 
voor is. Hij had zich steeds progressief opgesteld 
in emancipatoire issues, nu ging de vrouwenbeweging 
een heel andere toon aanslaan, vroeg om repressie 
door strafwetgeving. Een tegenspraak, die veel ver
baal manoevreren vereist, zoals blijkt uit de kamer
debatten over pornografie (Soetenhorst en Jansz, 
1986). 

Levensstijl en politiek: een haat/liefde verhouding 

Wie denkt dat ik nu de avonturen van het emancipa
tiebeleid ga belichten, wat er allemaal gelukt is en 
waar het vast zit, hoe de Deetmannen, Brinkmannen, 
de Koningen en Graven nu eens dwarsliggen en dan 
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weer mee doen, moet ik teleurstellen; of geruststel
len, al naar gelang de verwachtingen waarmee U naar 
deze bijeenkomst bent gekomen. Deze lezing past in 
een cyclus getiteld 'Veranderingen in levensstijl en 
de gevolgen voor de politiek'. De achterliggende 
gedachte heb ik aldus begrepen: Er zijn een aantal 
ontwikkelingen gaande die duiden op een nieuw soort 
levensstijl. Typerend daarvoor is het proces van 
individualisering, dat weer verband houdt met eman
cipatie van vrouwen. Mensen trouwen niet meer, en 
als ze trouwen scheiden ze, kinderen krijgen ze ook 
al niet meer, meer en meer vrouwen willen een baan, 
de oma-rol dreigt van regel uitzondering te worden, 
terwijl wij wel ondertussen allemaal - en vooral 
vrouwen - steeds ouder worden. We zijn niet meer 
onder de grond te krijgen. Gemakshalve worden deze 
ontwikkelingen gevat in de woorden individualisering 
en vergrijzing. Tegelijkertijd wordt de periode 
waarin een mens betaalde arbeid verricht verhou
dingsgewijs steeds kleiner. De periode waarin je 
wordt opgeleid is verlengd (tot je dertigste ben je 
jongere of jong-volwassene) en dan is het nog maar 
een paar jaar of je bent oudere, want je mag ver
vroegd uittreden. Het scheelt niet veel of alle 
Nederlanders vallen onder de doelgroepen van het 
ministerie van WVC! 

Flexibilisering van de arbeid, is nog zo een mo
dern woord; het is een eufemisme om aan te geven dat 
de periode waarin je betaalde arbeid kan verrichten 
(tussen pakweg 28 en 55 jaar) ook nog niet fulltime 
gewerkt wordt. Is deeltijdarbeid een valkuil voor 
vrouwen of een reële mogelijkheid tot deelname aan 
een groter verband buiten het besloten gezin? Zo 
zijn er allerlei gedragsveranderingen te signaleren, 
die met bepaalde termen of metaforen worden aange
duid en onderbouwd door cijfers, uitgedrukt in 
trends. Zij geven een bepaald patroon weer en daar
aan wordt een verandering in levensstijl gekoppeld. 
Daarop rijst de vraag hoe moet de politiek hierop 
inspelen; wat moet de politiek hieraan doen. Ligt 
hier een taak voor de politiek? 
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Voor het onderwerp van vanavond emancipatie, is 
vooral die levensstijl relevant, die te maken heeft 
met het streven naar economische zelfstandigheid van 
vrouwen, hun deelname aan de arbeidsmarkt, verdeling 
van taken tussen partners thuis, het samenleven in 
andere verbanden dan het huwelijk, kortom huwelijks
desertie, gecombineerd met maatschappelijke activi
teit. 

Nu ben ik natuurlijk een heel eind bereid om mij 
te houden aan deze opdracht, maar ik wil toch duide
lijk afstand nemen van de suggestie, die in de titel 
'Veranderingen in levensstijl en gevolgen voor de 
politiek' besloten ligt. Het is niet zo dat eerst 
een levensstijl verandert en dan de politiek door 
wetgeving of herallocatie van middelen mag reageren. 
Zo afwachtend is de politiek - en daarmee bedoel ik 
dan de landelijke politiek - niet. Wat politici 
besluiten en vooral wat politici in het verleden 
hebben besloten, definieert voor een groot deel de 
marges waarbinnen de mensen hun leven 'naar eigen 
inzicht' kunnen inrichten. Neem een voorbeeld uit 
het verleden. Een kamerdebat in 1922 waarin een 
aantal progressieve kamerleden pleit voor gelijk
waardige relatie tussen huwelijkspartners. Minister 
Heemskerk antwoordt: 
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"Wij maken geen wet op gelukkige of ongelukkige 
huwelijken. De burgerlijke wet omtrent het huwe
lijk moet zich aansluiten aan wat het huwelijk in 
zijn wezen is. Er zijn natuurlijk ook enige voor
zieningen voor gevallen, waarin het mis gaat, 
maar de wet moet algemeen zich aansluiten aan wat 
het huwelijk is, naar alle gelovige Christenen 
aannemen, een Goddelijke instelling. Er wordt 
geinterrumpeerd ••• Ik heb de interruptie niet 
goed gehoord en ik verlang die ook niet te 
hooren: een interruptie naar aanleiding van het 
zooeven door mij gezegde, die groote hilariteit 
verwekte, kan onmogelijk verband houden met het 
onderwerp waarover wij spreken. Een tweede inter
ruptie? Ook deze tweede interruptie heb ik niet 
recht verstaan, ik wensch haar niet te verstaan, 



en. ik geloof dat dit ook voor hem, die interurn
peert beter is." (Tweede kamer 24ste vergadering, 
p. 597). 

Paternalisme in die tijd bestond nog uit dovemans
oren, die getergd werden door interrupties. Maar nu 
een paar recente voorbeelden. De tweeverdienerswet 
heeft tot gevolg gehad dat tienduizenden gezins
verzorgsters min of meer gedwongen werden hun baan 
op te zeggen, sommigen gingen vervolgens zwart wer
ken. De komst van de bijstandswet heeft verregaande 
gevolgen gehad voor gehuwden. Echtscheiding werd 
voor grote groepen van de bevolking mogelijk. Boven
dien konden allerlei wegloopvoorzieningen gefinan
cierd worden via de bijstandswet. Dit was een bijko
mend effect dat absoluut niet was voorzien door de 
wetgever. Zolang het arbeidsrecht draait om het 
kostwinnersprincipe blijft de keuken voor vrouwen 
een 'redelijk alternatief'. Het CDA pleit nu voor 
drastische verhoging van de kinderbijslag. E~n van 
de partners kan dan thuis blijven voor de kinderen. 
Drie keer raden wie van de twee dat zal zijn! Zonder 
opvang-voorzieningen voor kleine kinderen, geldt ook 
hier het terug naar het aanrecht. Koken is best 
leuk. Opinieonderzoek laat zien dat meer dan 600 000 
vrouwen zouden willen werken als het kon. Nee, net 
doen alsof de politiek werkt in de zin van "U vraagt 
en wij draaien" is dermate naief dat ik mij afvraag 
hoe iemand dit in goede gemoede nog kan bedenken, 
laat staan tot officieel thema voor een lezingen
cyclus bombarderen. 

Levensstijl nader bezien: opninies en trends 

Tussen de politiek en de rnanier waarop mensen hun 
leven inrichten bestaat een wisselwerking. Het 
politieke bestel bepaalt de marges waarbinnen mensen 
hun leven naar eigen inzichten kunnen inrichten. 
Sommigen hebben als levensstijl het veranderen van 
die marges, zij bedrijven politiek (en komen aan 
vrijwel niets anders toe). Anderen ontwikkelen een 
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levensstijl die te maken heeft met het ontduiken van 
die marges. Zij werken in het grijze of zwarte 
circuit, gebruiken geestverruimende middelen of gaan 
gewoon op het dievenpad. Soms overheerst dit gedrag 
zo dat ook van een levensstijl gesproken kan worden. 

Veranderende opvattingen 

Uitspraken doen over hoe mensen vroeger leefden is 
een hachelijke zaak. Wel kunnen wij constateren dat 
er in Nederland - in de eerste helft van deze eeuw -
een betrekkelijk gelijkgericht waardenpatroon 
bestond. De sociale controle om zich binnen dit 
patroon van christelijke deugden te bewegen, was 
groot. De jaren tachtig wordt dan gekenmerkt door 
een grote variatie in levensstijl of - meer negatief 
gesteld - de versplintering van culturele 
oriëntaties. Wie de onderzoeken van het SCP naar 
culturele veranderingen kent, weet dat een sterk 
geloofsleven een aantal decennia aan top van de 
wensenboom stond nu is teruggevallen tot vrijwel 
nul. Daarvoor in de plaats is een goede gezondheid 
gekomen. Interessant is ook dat tijd belangrijker 
wordt dan geld. Een goed inkomen staat verbazingwek
kend laag op het prioriteitenlijstje van de mensen. 
Lakatos concludeert dan ook in het boekje 'Naar 
1990': 
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"Het feit dat men op het verwerven van geld maar 
in beperkte mate invloed heeft, geldt voor tijd 
in veel mindere mate. Tijd is meer persoonsgebon
den. Over tijd kan men in belangrijke mate zelf 
beslissen. Daarmee speelt een oriëntatie op tijd 
ook meer in op de algemene trend naar individua
lisering. Voor de een betekent tijd namelijk meer 
gelegenheid om aandacht te kunnen besteden aan 
zelfontplooiing door het volgen van een cursus of 
een opleiding, een ander zal zijn tijd willen 
besteden aan zijn favoriete sport of hobby. Zelfs 
de motivatie van de vrouw binnen de categorie 
tweeverdieners is in veel gevallen niet primair 



gericht op het verdienen van geld, maar op zelf
ontplooiing." (1985, p. 33) 

Lakatos maakt een vierdeling aan de hand van de 
hoeveelheid tijd en geld. De eerste groep bestaat 
uit mensen met weinig geld en weinig tijd. Het zijn 
de klimmers, die een baan hebben en willen gaan 
behoren tot de groep met veel geld en weinig tijd. 
Dan is er de groep met veel geld en veel tijd (de 
goed gepensioneerden) en tenslotte, de grootste 
groep: weinig geld en veel tijd. Daarin bevinden 
zich vooral ouderen, en vrouwen. Lakatos voorspelt 
een voortgaande polarisatie tussen de groepen die 
afhankelijk zijn van een uitkering (veel tijd, wei
nig geld) en zij die inkomsten hebben uit arbeid. 
Omdat deze categorie ralatief veel vrouwen omvat 
spreekt men wel van de feminisering van de armoede. 
Volgens Lakatos heeft de pil de mogelijkheden voor 
vrouwen om betaalde arbeid te gaan verrichten ver
groot. Het is naar mijn idee zeer de vraag of dit 
verband bestaat. Hierdoor wordt al of niet werken 
teruggevoerd tot puur individuele beslissingen en de 
structurele voorwaarden blijven buiten beeld, even
als de cultuur, die nu eenmaal de vrouw als huis
vrouw definieert. 

Maar hoe zit het dan met de opvattingen over de 
emancipatie van de vrouw? Daar is toch een ingrij
pende verandering in gekomen de laatste twintig 
jaar? Op grond van het onderzoek culturele verande
ringen mogen we niet ontevreden zijn. Wat eerst 
alleen nog maar het gedachtegoed was van een ~lite, 
de jongeren/hoog opgeleiden, verspreidt zich steeds 
verder onder de bevolking. Hetzelfde geldt voor 
seksuele vrijheden, zoals seksueel contact voor het 
huwelijk en zelfs een slippertje van een getrouwde 
vrouw wordt door een groeiend deel van de bevolking 
aanvaard (SCR, 1984). Opvattingen zijn wat anders 
dan daadwerkelijk gedrag. Op dat punt is het beeld 
minder duidelijk. Volgens het onderzoek 'Een week 
tijd' van het SCP houdt de traditionele taakverde
ling tussen mannen en vrouwen hardnekkig stand. Ook 
waar vrouwen werken blijven zij verhoudingsgewijs 
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veel huishoudelijk werk doen. De dubbele belasting 
blijft vrouwen achtervolgen. 

Veranderingen in gezinssamenstelling 

Vooral vrouwen blijken minder enthousiast voor het 
huwelijk, maar toch blijft het trouwen in de mode. 
Wel duidt een aantal demografische ontwikkelingen op 
een doorzetten van een geëmancipeerde levensstijl. 
(Langeveld, 1985). Minder kinderen, serie-monogamie, 
is het kenmerkend patroon van de laatste decennia. 
De verscheidenheid in leefvormen neemt toe, ongehuwd 
samenwonen, eenoudergezinnen, woon- en leefgroepen. 
De wetgever tracht hier greep op te krijgen door 
termen als 'economische eenheid' en 'gemeenschappe
lijke huishouding'. Een interessante internationaal 
vergelijkende studie over de periode 1971-1984 laat 
zien dat over de hele linie, van Ierland tot en met 
Zweden, de groep ongehuwde mannen in de leeftijds
cohort 20-25 jaar toeneemt (Hoffmann Nowotny, 1987). 

Arbeidsdeelname van vrouwen 

Omdat emancipatie vaak gelijkgesteld wordt met eco
nomische zelfstandigheid is de arbeidsdeelname van 
vrouwen een belangrijke indicator. Nederland lag -
internationaal bezien - achter. Geleidelijk neemt 
het aandeel van vrouwen in betaalde functies toe, 
maar eveneens is bekend dat het vooral de lager 
betaalde, gemarginaliseerde functies zijn waarin dit 
gebeurt. De politiek zelf is een bedrijf waar vrou
wen relatief goed vertegenwoordigd zijn, vooral op 
het lokale vlak in de gemeenteraad. De slechte 
arbeidsmarkt dreigt ook daar vrouwen te verdringen. 

Betekenis voor de politiek 

Het is verleidelijk om aan de hand van deze trends 
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te concluderen dat emancipatie in opmars is, niet 
meer weg te denken uit de samenleving. In sommige 
sectoren, met name in het bedrijfsleven, wordt dit 
niet alleen met de mond beleden maar worden ook 

driftig cursussen gegeven voor vrouwelijk manage
ment, worden vrouwen aangetrokken voor functies die 
voorheen alleen voor mannen waren bestemd. Ook de 
nieuwe trend, de kleine onderneming, blijkt in trek 
bij vrouwen. Veertig procent van de nieuw opgerichte 
bedrijven in 1986 worden door vrouwen gerund (mede
deling van De Korte in een toespraak). De voorman 
van D66 Hans van Mierlo zei onlangs in een interview 
in Elsevier: "Emancipatie is een proces dat zich 
grotendeels voltrekt buiten de politiek". Nu is 
bekend dat Van Mierlo voortdurend betoogt dat de 
politiek op dit moment niet deugt. Toch blijft dit 
een wonderlijke uitspraak. Hoe beroerd het politiek 
bedrijf ook functioneert, het is toch het belang
rijkste forum voor het debat en de besluitvorming 
over de rechtvaardige inrichting van onze samenle
ving. Het is het politieke strijdperk waar - zoals 
het citaat uit de jaren twintig laat zien - alleen 
maar door frapper, frapper taujours de vanzelfspre
kendheid van de bestaande arrangementen die ten 
nadele uitpakken voor vrouwen en meisjes, aangevoch
ten moeten worden. En toch is het zo dat zelfs 
veranderingsgezinde politici als Van Mierlo dit 
soort uitspraken doen: emancipatie is mooi, maar wel 
buiten de politiek. De vrouwenbeweging wordt gepre
zen, maar als het om de eigen zeggenschap gaat gaan 
de armen machteloos omhoog. Wij, politici, kunnen er 
niets aan doen. 

Het vrouwenvraagstuk op de politieke agenda 

The battle of the sexes blijkt een permanente 
strijd. Literaire werken, Griekse tragedies, Shakes
peares stukken, getuigen hiervan. Wie de recent 
gepubliceerde correspondentie van Belle van Zuijlen 
leest kan zien hoe een opstandige, zelfstandige 

79 



geest uit die tijd, het einde van de zeventiende 
eeuw, tracht onder de bevoogding van conventies uit 
te komen. Het dagboek van koningin Sofie geeft ook 
inside in de wisseling van stemmingen, woede, gede
primeerdheid, opstandigheid, waar onvrijheid en 
onderdrukking toe leidt. Als vanaf de tweede helft 
van de vorige eeuw ons staatsbestel de contouren 
gaat aannemen van de verzorgingsstaat, die nu nog 
kenmerkend zijn - de ondernemingsgewijze produktie 
gecombineerd met een door de overheid gegarandeerd 
stelsel van sociale rechten - komt de battle of the 
sexes opnieuw op de politieke agenda. We spreken 
tegenwoordig van drie emancipatiegolven. 

De eerste periode - aan het einde van de vorige 
eeuw concentreerde het debat zich op het vraagstuk 
van de vrouwenarbeid. De industrialisatie deed een 
tweeledig beroep op vrouwen. Meedoen aan de arbeids
markt en in de priv~sfeer zorgen voor man en kinde
ren. Hoe valt dit te combineren? In de politieke 
discussie ging het vooral om de vraag of beschermen
de maatregelen voor vrouwen (bijvoorbeeld nacht
arbeid) nodig waren en het uitsluiten van gehuwde 
vrouwen van de loonarbeid. Wie nu terugblikt naar de 
vrouwenstrijd uit die eerste golf, ontkomt niet aan 
de constatering dat het in hoofdzaak een conserva
tieve beweging was, waarin de pioniersters zonder 
uitzondering kwamen uit de protestantse betere krin
gen. Hun definitie van de situatie was - bezien 
vanuit klasse-tegenstellingen - bevoogdend en pater
nalistisch. Toch is dit maar ~~n kant van de 
medaille. Vooral door het organiseren van interna
tionale tentoonstellingen, ontdekten vrouwen dat zij 
dit konden, en dus ook politiek actief konden zijn. 
Er groeide voor het eerst - ook door de internatio
nale vredesbeweging - een gevoel van solidariteit 
tussen vrouwen. Dit was een totaal nieuwe kracht, 
die het keurslijf van familie en religie - waarin 
vrouwen zaten opgesloten - openbrak. Maar het moest 
wel binnen het toegestane kader. Het vrouwbeeld 
veranderde in die periode van een inferieur, naar 
het slechte neigend wezen, naar een in moreel supe-
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rieur wezen. Selma Sevenhuijsen (1987) laat in haar 
proefschrift over 'De orde van het vaderschap' zien 
dat in die periode de vrouw, vanuit een uitermate 
paternalistisch gezichtspunt, op het voetstuk werd 
geplaatst, zodat van dit voorbeeld een moraliserende 
werking op naar het slechte neigende mannen uit kon 
gaan. Het betekende wel dat haar rol in de eerste 
plaats thuis lag: een goede echtgenote en moeder. 

De tweede feministische golf speelt rond de vero
vering van het vrouwenkiesrecht. Zij staat dichter 
bij ons onder andere door de documentaire beelden 
van suffragettes. Toch is het goed ons te realiseren 
dat deze strijd 25 jaar lang heeft geduurd. In die 
periode ontleende de vrouwenstrijd haar overtui
gingskracht vooral aan het gelijkheidsbeginsel. 
Liberale voormannen, Thorbecke maar vooral ook Van 
Houten, pousseren dit gedachtegoed in het politieke 
debat. John Stuart Mill had de argumenten vlijm
scherp verwoord in zijn boek 'De slavernij van de 
vrouw' (1868). Hoewel de strijd om deelname aan het 
onderwijs en het kiesrecht werd gewonnen, bleef de 
echte doorbraak uit. Er kwam geen verschuiving in 
stemgedrag en de vrouwenbeweging verloor aan vitali
teit. Het boek van Mevrouw Posthumus-van der Goot 
(1968) dat net voor de derde emancipatiegolf ver
scheen, noemt de volgende verklaringen voor deze 
malaise-stemming: 

Maar een kleine groep vrouwen wilde iets met dit 
kiesrecht. De meerderheid was onverschillig of 
zelfs anti. 

- De manier waarop de invoering plaatsvond, eerst 
alleen passief kiesrecht, dan - niet via een 
grondwetswijziging - maar via de wet Jacobs in 
1919 de invoering met stille trom. 

- Door de eerste wereldoorlog was de beweging op 
non-actief gesteld. De belangstelling lag elders. 
Aletta Jacobs constateerde dan ook dat de invoe
ring van het kiesrecht eerder te wijten was aan 
mannen-bangheid dan vrouwen-flinkheid. 

- De jongere garde liet het afweten. Het feminisme 
mist aansluiting bij de nieuwe generaties. 
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Maar Posthumus noemt nog een laatste reden en ik 
citeer: 

"De verkrijging van bewegingsvrijheid - geeste
lijk, materieel, sociaal en politiek - was en is 
nodig. Het enkele wegnemen van vernederende 
beletselen geeft echter niet aan wat de richting 
is die de vrouwen, met op den duur herwonnen 
fierheid en gewonnen eigen inzicht, willen en 
kunnen inslaan." (p. 201) 

Vrouwenemancipatie kan geen doel op zich zijn. In 
welke richting willen deze vrouwen de maatschappij 
beinvloeden? 

De nieuwe richting komt in de derde feministische 
golf van eind jaren zestig in het vizier. Er is 
woede, hoop en verwachting om gezamenlijk te strij
den tegen de onderdrukking van vrouwen, maar al snel 
blijkt deze beweging onderling sterk verdeeld, hoe 
dichter men bij de landelijke politiek komt, hoe 
groter die verdeeldheid. Is de inkadering van vrou
wen in gezin, religie, en politieke partij - zeg de 
huisgeur - zo sterk dat deze in de weg staat aan de 
solidariteit tussen vrouwen onderling? Ontbreekt 
daarom de slagkracht bij vrouwenissues? Een actueel 
voorbeeld is de herziening van de zedelijkheidswet
geving. Al jaren stellen de politieke partijen eens
gezind dat het wetboek van strafrecht, dat verkrach
ting in het huwelijk uitsluit van strafbaarstelling, 
verouderd is en toch. Een wetsontwerp met deze 
strekking is al jaren beloofd, maar schuift van 
bureaula naar bureaula. 

De verdeeldheid binnen de vrouwenbeweging speelt 
ook op andere niveaus dan het parlement. Zo z~Jn 
christelijke vrouwen vrij snel hun eigen VOS-cursus 
gaan ontwikkelen om de PvdA-kleur te ontlopen en de 
eigen ideologie vast te houden. Zijn vrouwennetwer
ken onder juristen meer dan hulpmiddelen voor de 
eigen carri~re? Gaan socialistische vrouwen met een 
boog om het kostwinnersprincipe heen en laten libe
rale vrouwen hun zusters zakken als het gaat om 
herziening van de sociale zekerheid? De geruchten 
dat VVD en CDA bereid zijn om het internationale 
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verdrag inzake gelijke rechten voor mannen en vrou
wen op te zeggen, nu dit geld gaat kosten, zijn niet 
echt verdwenen. In hoeverre biedt de ideologie van 
de vrouwenbeweging voldoende tegenspel om inkapse
ling in de dominerende cultuur te voorkomen en op 
alle fronten van het politieke bedrijf een fundamen
tele ombuiging te·bereiken in een helder geformu
leerde richting? 

Emancipatieideologie in het Nederlands beleid 

De Emancipatiecommissie formuleerde als eerste in 
1976 een paar doelstellingen: 
- het inhalen van achterstanden; 
- het doorbreken van rolbeperkingen; 
- het opwaarderen van vrouwelijke eigenschappen en 

activiteiten. 
Voorjaar 1982 verschijnt 'Een analyse van het vrou
wenvraagstuk', een rapport opgesteld door de werk
groep Theoretisch Kader. Deze werkgroep ingesteld 
door de staatssecretaris emancipatiebeleid Hedi 
d'Ancona is een stuk radicaler dan de Emancipatie
commissie, die alleen over roldoorbreking spreekt. 
De inricht~ng van de maatschappij is van dien aard 
dat machtsengelijkheid tussen de seksen ontstaat en 
in stand gehouden wordt (gereproduceerd wordt) zo 
stelt dit rapport. De bestaande arbeidsdeling tussen 
de seksen en de daarbij behorende organisatie van 
seksualiteit in termen van vrouwelijkheid en manne
lijkheid worden aangewezen als de factoren, die 
maken dat de onderdrukking van vrouwen voortgaat, 
zij het telkens in een andere vorm. Deze radicalise
ring in ideologie - die dus veel verder gaat dan het 
gelijkheidsdenken (achterstand inhalen) - is deels 
terug te voeren tot de korte vrijage tussen het 
marxisme en het feminisme (In Nederland bloeide deze 
kortstondige liefde vooral aan de Nijmeegse Univer
siteit). Deels is zij gebaseerd op feministische 
inzichten, ontwikkeld in de Verenigde Staten (Nancy 
Chodorov, Gayle Rubin) en Frankrijk (Irigaray). Hoe 
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verschillend ook in wetenschappelijke traditie, de 
analyse luidt hetzelfde: vrouwelijkheid en manlijk
heid zijn sociale constructies, die telkens opnieuw 
bevestigd (gereproduceerd) worden in gevestigde 
praktijken, in opvoeding, religie, op school, in het 
recht, in de hulpverlening, op de werkplek. Het 
promotieonderzoek van Aafke Komter 'De macht van de 
vanzelfsprekendheid' (1985) analyseert dit proces op 
gezinsniveau. Hoewel de ideologie van de vrouwen
beweging gradaties in radicaliteit kent, krijgt deze 
analyse steeds meer aanhang. Arbeid en seksualiteit 
worden als bepalend gezien voor de reproduktie van 
man/vrouw verhoudingen, waarin de man superieur is 
en de vrouw ondergeschikt. Verschil van mening is er 
over de vraag hoe dit te veranderen. Sommigen zullen 
pleiten voor de strategie van de gelijke rechten, 
anderen - aanhangers van het differentie-feminisme -
leggen de nadruk op de verschillen tussen de seksen. 
Fox Keller heeft dit in haar boek helder en pakkend 
verwoord. 

Deze theoretische ondersteuning van het feminisme 
als politieke beweging, is de eigen inbreng van de 
derde feministische golf. De komst van vrouwen
studies aan de universiteiten, de produktie van 
emancipatie-onderzoek, versterkt de claims van de 
beweging op een manier, die eerdere 'golven' misten. 
Recente onderzoeken laten overtuigend zien dat de 
man- en vrouwbeelden die het sekse-geslacht-systeem 
meegeeft zo diep verankerd zijn in ons denken en 
doen, dat het heel moeilijk is deze los te laten, 
zowel voor mannen als voor vrouwen. Wie deze beelden 
aantast raakt de fundamenten van het bestaan, de 
publieke ordening die zich weerspiegelt in de pri
vate ordening van relaties (Girard, 1982). Dit sub
tiel machtsevenwicht ter discussie stellen brengt 
onzekerheid, en onzekerheid daar hebben wij onze 
psychische afweermechanismen voor. Om dit te begrij
pen is het nodig om ons te verdiepen in de verbin
dende schakel tussen de hiervoor besproken leefstij
len, die wij uit cijferreeksen afleiden enerzijds, 
en de politieke besluitvorming anderzijds. Deze 
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schakel noem ik, bij gebrek aan beter, culturele 
herkenbaarheid. 

Culturele herkenbaarheid 

Deze lezing begon met een herinnering, de wat chao
tische sfeer van een nieuwe partij in de tijd dat de 
verbeelding aan de macht mocht. U vond dat misschien 
wat wonderlijk, met de haren erbij gesleept en wat 
had zo een incident rond het pamfl~t 'Mevrouw, Mijne 
Heren!' nu eigenlijk met emancipatie te maken? Voor 
mij was dat een moment van doorbraak: wij kunnen 
invloed uitoefenen. De maakbaarheid van de macht. 
Vermoedelijk heeft U allemaal dat soort primaire 
associaties, vandaar dat tegenwoordig oral history 
een waardevolle aanvulling geeft op de gebruikelijke 
geschiedschrijving. Wie volstaat met het analyseren 
van feiten op macro-niveau, zoals weerspiegeld in 
leefstijlen en beleid, zal nooit begrijpen wat de 
betekenis is van het spanningsveld tussen de seksen, 
de wisseling in beleving van de eigen positie ten 
opzichte van de ander, het spel van gelijk en toch 
anders zijn. Het persoonlijke is politiek en daarin 
schuilt een deel van de verklaring voor het moeizaam 
verloop van het emancipatieproces. Want wie macro
trends en beleid aan elkaar koppelt mag een forse 
ondersteuning van het emancipatie-streven vanaf de 
basis verwachten. 

In de praktijk komt daar bitter weinig van te
recht. Vrouwen dringen moeizaam door op de arbeids
markt, als zij een positie verwerven is dit vooral 
in de lage status banen. The corridors of power 
staan voor hen open, maar dan wel als werkster of 
koffiejuffrouw. Ook op het gebied van de seksua
liteit heeft verrassend genoeg de vrouw haar ver
trouwde plaats - aan de zijde van een vaste partner 
- niet verlaten, ondanks die pil en de uiterlijke 
veranderingen in leefstijl. Er bestaan kennelijk 
sterke culturele bindingen, die vrouwen in hun cocon 
houden. Niet hun voeten zijn belemmerd in groei, 
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zoals in het keizerlijk China, maar hun vleugels. 
(in de beelden van Maja van Hall grandioos vastge
legd). Tot slot van deze lezing noem ik drie bindin
gen. 

Feministische thema's raken het eigen bed 

De vrouwenbeweging wordt vaak op ~~n lijn gesteld 
met de arbeidersbeweging. Vanuit het gezichtspunt 
van een belangenstrijd is deze vergelijking houd
baar. Maar in tegenstelling tot andere emancipatie
bewegingen is 'het vrouwenvraagstuk' nooit een ver 
van m'n bed show. Integendeel, het raakt het eigen 
bed. 

Sinds een paar jaar ben ik betrokken bij het 
beheer van een fonds dat emancipatieonderzoek moet 
stimuleren en daartoe fondsen moet werven. Mijn 
ervaring is dat in vrijwel elk gesprek over de 
noodzaak van dit soort onderzoek, of de gespreks
partner nu een directeur van een bedrijf is of een 
ambtenaar, zijn eigen situatie aan de orde komt. 
"Mijn vrouw vindt ••• , mijn dochter heeft ••• ". Praat 
je met vrouwen dan is de teneur veelal: "Ik ben geen 
feministe maar ••• " 

Hoezeer dit thema het eigen levensritme, het wan
kel evenwicht dat thuis in de battle of sexes 
bestaat, in haar diepste voegen raakt bleek tijdens 
een onderzoek onder werkende afgestudeerde echt
paren. Dit onderzoek uitgevoerd door Schuyt en 
gestimuleerd door de VVAO (1981) vroeg aan de in het 
onderzoek betrokken echtparen om een week lang op te 
schrijven door welke gebeurtenissen zij zich gedis
crimineerd voelden. Dagelijkse kleinigheden zoals de 
vuinisbak buiten zetten~ de koffie inschenken op 
kantoor. Het bleek al gauw dat rolbevestigende 
gewoontes, maar ook roldoorbrekende handelingen 
ingewikkeld in elkaar zaten, zodra je erover ging 
nadenken. Hij liet mij voor gaan, is dit ridderlijk
heid, die om een wederdienst vraagt? Wie doet de 
afwas? Wie brengt de kinderen naar school? Kortom al 
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die kleine dagelijkse handelingen werden opnieuw een 
punt voor onderhandeling, iets om over te redetwis
ten. Het onderzoek leverde zoveel ruzie op in de 
priv~sfeer dat weinigen het volhielden. De respons 
was opvallend laag en ik herinner mij ook uit die 
tijd verslagen van heftige echtelijke ruzies onder 
mijn geëmancipeerde vrienden. De vanzelfsprekendheid 
had aan macht verloren en dat betekende - voor een 
korte periode - strijd, onzekerheid, bedreiging en 
angst; hetgeen weer leidt tot behoefte aan orde, 
regelmaat, veiligheid en rust, een nieuw evenwicht. 
Kort samengevat: men kan nooit neutraal staan tegen
over emancipatievragen. Dit betekent dat naast 
rationele elementen altijd emotionele elementen 
meespelen. 

Feministische thema's roepen agressie op 

De inrichting van ons staatsbestel is gebaseerd op 
de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrou
wen Het vrouwbeeld heeft als kenmerken afhankelijk
heid, zwakte, emotionaliteit, iets dat bescherming 
behoeft. De pendant bestaat uit de handelingsbekwame 
rationele man. 

Dit paternalistisch denken doortrekt alle andere 
samenlevingsarrangementen, de hulpverlening, de 
opvoeding, de scholing. Dat mannen superieur zijn 
aan vrouwen is een diep geënt, veelal onuitgesproken 
besef. Het komt tot uitdrukking in de machocultuur. 
Het gelijkheidsdenken krijgt daarin een specifieke 
vorm: jij bent mijn gelijke dus ik mag alles met jou 
doen. 

Een recent onderzoek onder jongens en meisjes, dat 
dieper gaat dan de gebruikelijke vragen uit opinie
onderzoek laat zien dat deze seksistische kijk veel 
voorkomt onder de jongeren (Vollebergh 1986). De 
gebruikelijke 'gelijke kansen' schaal laat te veel 
ruimte aan sociaal wenselijke antwoorden. Gelijke 
kansen, daar kan niemand tegen zijn, maar waarom 
lukt het dan zo slecht in de praktijk? Hoe zit het 
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met de culturele herkenbaarheid? Vandaar dat de 
onderzoekster een seksistische schaal heeft ontwik
keld, voortbouwend op het onderzoek naar de autori
taire persoonlijkheid van Adorno. Deze schaal brengt 
een aantal op het eerste gezicht onafhankelijke 
eigenschappen met elkaar in verband. Dit betreft 
vormen van autoritaire agressie, stoerheid en bij
geloof. 

"De kern van de autoritaire persoonlijkheidsstruc
tuur nu bestaat uit de neiging om de agressie, die 
de persoon in de loop van het socialisatieproces 
heeft leren te verdringen, te projecteren op ande
ren, 'het andere'." (Vollebergh, 1986, p. 72) 

De seksistische schaal geeft als centrale kenmer
ken: 
- het geloof in de vanzelfsprekende ongelijkheid 

tussen vrouwen en mannen; 
- een man/vrouw verhouding gedefinieerd in termen 

van dominantie en onderschikking; 
- projectie van eigenschappen op de inferieure 

groep, wanneer deze voor de superieure positie 
bedreigend zijn. 

Het onderzoek uitgevoerd onder LBO/MAVO leerlingen 
en HAVO/VWO laat voor beide groepen een onverholen 
anti-feminisme zien. LBO/MAVO jongens scoren hoog op 
autoritarisme, etnocentrisme en seksisme. 

De auteur concludeert dat 'het andere' zoals De 
Beauvair al in 1949 vaststelde vooral het vrouwelij
ke is. De masculine sekse-identiteit is een antwoord 
op angst voor het vrouwelijke. Vollebergh onderzoekt 
ook nog de correlatie van deze gegevens met partij
voorkeur en komt tot de conclusie dat rechtse par
tijen jongeren vooral aanspreken op 'anti-feminisme' 
en seksisme. Juist omdat zij nog onzeker zijn over 
hun identiteit, is deze sterke herkenbaarheid ver
lokkelijk. Kortom het feminisme roept deze angst op 
en heeft een negatieve uitwerking in de zin van meer 
paternalisme, meer onderdrukking. 
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De feministische v1s1e wordt heen en weer geslingerd 
tussen gelijkheid en 'der kleine Unterschied' 

Is gelijkheid de metafoor dat progressief denkende 
mannen en vrouwen verbindt, telkens blijkt dat het 
verschil juist zo belangrijk is. Gelijkheid van 
kansen lost dit dilemma niet op. Moet de vrouwen
beweging, als zij concrete voorstellen doet, hameren 
op de gelijkheid of juist het verschil in positie 
benadrukken? Telkens blijkt - uit de advisering van 
de Emancipatie Raad bijvoorbeeld - dat de bestaande 
arrangementen in de weg staan aan een volstrekt 
gelijke behandeling. Denk maar aan alimentatierege
lingen, nu recent aan het Weduwnaarspensioen. Zo 
valt te constateren dat de gelijkheidsideologie 
juist de positie van mannen heeft versterkt bijvoor
beeld in het omgangsrecht. Een recente studie in de 
V.S. trekt deze conclusie: de equal rights movement 
heeft alleen maar geleid tot verpaupering van grote 
groepen vrouwen. Als gelijkheid niet opgaat, hoe 
moet dan de culturele herkenbaarheid vorm krijgen? 
Wordt door de deelname van vrouwen aan de macht de 
maatschappij beter? 

Feminisme is spannend 

Wat wij dreigen te vergeten door al die belemmerin
gen, sociaal-psychologische en politieke weerstanden 
tegen de vrouwenbeweging, is dat het ongelooflijk 
spannend is aan deze beweging mee te doen. Ik merk 
dit zelf in verband met onderzoek. Natuurlijk geven 
vrouwenstudies meer conflicten dan wetenschappelijke 
activiteiten waarin de betrokkenheid minder groot 
is. Aan de andere kant ontbreekt daar het enthou
siasme en dikke pret. Misschien ligt daar wel de 
grootste kracht voor een beweging, die erop uit is 
de maatschappij om te turnen. 
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Nieuwe arbeidsverhoudingen 

Prof.Dr. P. van Schilfgaarde 

Toen ik ging studeren - rond 1955 - wist ik heel 
duidelijk dat ik niet alleen sociologie moest gaan 
studeren, het moest industriële sociologie zijn. Ik 
wist zeker dat voor de komende vijftig tot honderd 
jaar de industrie de maatschappij volledig zou bepa
len. We zijn nu dertig jaar verder, en ik heb de 
indruk dat het tegenovergestelde gebeurd is. 

Als we nu praten over arbeidsverhoudingen, dan 
doen we dat heel anders dan toen ik nog studeerde: 
we hadden toen een groeiperiode met volledige werk
gelegenheid, nu hebben we een grote werkloosheid, en 
ik kan in het kader van de arbeidsverhoudingen daar 
niet aan voorbijgaan. Het probleem speelt voortdurend 
door de arbeidsverhoudingen heen. Opvallend is nu 
dat men vaak terugblikt naar de dertiger jaren, toen 
er ook een crisis was. Men kijkt naar alle dingen die 
in die tijd zijn gedaan en die niet hebben geholpen, 
en concludeert dan dat niets werkt. Ik zou het 
anders willen aanpakken: ik zou willen kijken naar de 
periode 1945-1960 en zien wat wij daarvan kunnen 
leren. 

Leren van 1945-1960 

In 1945 was Nederland leeg, onthutsend leeg. Er was 
geen blikje of papiertje op straat, het land was 
leeg, de industrie was leeg, er was niks. Er was een 
geweldige werkloosheid, een overvloed aan werk dat 
gedaan moest worden, maar niet de mogelijkheid om dat 
te creëren. We hebben in de periode tot 1960 gezien 
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dat deze maatschappij werd omgevormd tot een tamelijk 
welvarende samenleving met volledige werkgelegen
heid. De vraag is: hoe hebben we dat gedaan? Mis
schien kunnen we daarvan leren, meer dan van wat we 
verkeerd hebben gedaan in de jaren twintig en der
tig. 

Natuurlijk was er een belangrijke factor die de 
werkgelegenheid enorm heeft ondersteund, de 
Marshall-hulp. Zonder de Marshall-hulp hadden we het 
niet gered, een externe factor die van heel groot 
belang is geweest. Die heeft het betalingsverkeer op 
gang gebracht. Door de Marshall-hulp kon je de scha
kel leggen tussen vraag en aanbod. Een tweede factor 
was de grote internationale economische groei. In 
heel West-Europa groeide tussen 1945 en 1960 de 
economie met 5 à 6% per jaar. Die twee factoren 
hoeven we in de komende jaren niet in die mate te 
verwachten. 

Maar er was een derde heel belangrijke factor 
waarbij dat misschien anders kan zijn. Er was een 
geweldige consensus over de toekomst, de gedachte 
van wederopbouw. Er heerste de algemene gedachte 'we 
gaan met z'n allen aan het werk, we gaan er met z'n 
allen wat van maken'. Dat bracht een sterke disci
pline met zich mee, bijvoorbeeld ten aanzien van 
werkclassificatie, en van loonbeheersing. Die laats
te was heel essentieel. Aan die loonbeheersing zat 
vast de werkclassificatie als enige mogelijkheid om 
het loon omhoog te krijgen. Ook de wijze waarop met de 
fiscus, of met arbeidsverhoudingen werd omgegaan, 
werd daardoor bepaald. De PvdA heeft bijvoorbeeld 
daardoor onmiddellijk na de oorlog al een grote 
zekerheid aan werknemers kunnen bieden. Er werden 
bijvoorbeeld regels ten aanzien van het ontslagrecht 
neergelegd. Er kwam een College van Rijksbemiddelaars 
in de consensus, daarna de Sociaal-Economische Raad, 
de Stichting van de Arbeid, een strakke planbeheer
sing. Naar Nederland kwamen in die tijd vele commis
sies uit het bui tenland om te bestuderen hoe wij zo'n 
merkwaardig efficiënte sociaal-economische organisa
tie hadden opgebouwd, die vele landen tot voorbeeld 
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diende. 
Essentieel was ook de bedrijfsgerichte scholing. 

Er was iets overgewaaid uit de Verenigde Staten 
- training within industry, bedrijfskadertraining -
en die leerde ons: 'doet de werker het verkeerd, dat 
is het hem verkeerd geleerd', een spreuk waarnaar in 
die tijd duizenden bazen dag in dag uit hebben geke
ken. In die tijd zijn honderdduizenden omgeschoold en 
bijgeschoold. Het waren de gloriedagen van de advies
bureaus die zich daarmee bezig hielden. Door dit 
systeem konden we in 1960 zeggen dat vanaf 1945 de 
industrieel vrlj ongeschoolde bevolking zich tot 
redelijk geschoolde arbeidskrachten had omgevormd. 
Ambachtsscholen en het leerlingenstelsel maakten van 
dat systeem een integraal deel uit (zie tabel 1). 

Tabel 1. Aantal personen dat de rijkswerkplaatsen na 
volledige scholing verliet in de periode juni 1946 -
31 december 1951. Bron: Arbeidsmarktbeschrijving 
1951. 

Bouwvakken 13.715 
w.o.: timmerlieden 6.197 

metselaars 5.680 
schilders 1.208 
stucadoors 556 

Metaalherwerking 12.952 
w.o.: bankwerkers 8.293 

electriciens 1.887 
lassers 1.585 
draaiers 746 

Totaal 26.667 

Na 1960 verdween de consensus en daarmee ook dit 
opleidingssysteem. In de periode 1963-1967 waren er 
grote loonstijgingen en de gedachte dat je je moest 
scholen, verdween. Ik herinner me dat in 1958 Stork 
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bij de cr1s1s de bedrijfsschool sterk inkromp, waarna 
in 1968 de bedrijfsschool geheel werd opgeheven. En 
Stork was een bedrijf dat als eerste met sociaal 
beleid begonnen was. Zo hebben veel bedrijven het 
leerlingenstelsel afgeschaft, erg veel structuren 
van de wederopbouw zijn in die tijd verdwenen. 

De neergang van de werkgelegenheid 

In 1964 kwam de laatste industrienota uit, gemaakt 
onder voorzitterschap van De Pous als Minister van 
Economische Zaken. Hij schreef in het voorwoord: dit 
is de laatste industrienota, want onze doeleinden 
zijn bereikt, de industrie is opgebouwd, we hebben 
volledige werkgelegenheid gerealiseerd, er is geen 
werkloosheid meer in Nederland. Als je het nu 
naleest is het een wrang epistel: vanaf 1965 begon 
de neergang van de werkgelegenheid in de industrie 
(zie tabel 2 en figuur 1). Deze daling werd nog 
geruime tijd opgevangen door een stijging van werk-

Tabel 2. Werkgelegenheid in arbeidsjaren x 1000 

1947 1965 1975 1987 

Agrarisch + 747 380 296 268 
Visserij 

Industrie + 1425 1840 1566 1260 
Bouw 

Marktgerichte 954 1385 1685 1785 
diensten 

Niet-marktge- 340 380 470 600 
richte diensten 

Overheid 400 516 637 732 

Totaal 3866 4502 4656 4645 
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Figuur 1. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland naar 
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gelegenheid in de dienstensector, maar vanaf 1980/81 
daalt ook deze, tenminste in percentage van de 
beroepsbevolking. Uit de cijfers blijkt ook dat de 
industrie tegenwoordig niet meer bepalend kan zijn 
voor de arbeidsverhoudingen: de industrie heeft nog 
maar een klein deel van het arbeidspotentieel. Ove
rigens zegt werkgelegenheid niet alles over het 
belang van een bedrijfstak. Dat blijkt wel uit het 
voorbeeld van de agrarische sector. Ondanks de 
daling in aandeel van de beroepsbevolking van 50% 
rond 1900 tot minder dan 5% nu, is er een voort
durende groei van de produktie geweest. Ook de 
industrie heeft naast daling van de werkgelegenheid 
een stijging van de produktie te zien gegeven. 

De laatste jaren is ook de daling van het aantal 
arbeidsplaatsen in de bouw fors geweest. In manjaren 

zijn er de laatste tien jaar honderdduizend afgegaan. 
In totaal is het aantal arbeidsjaren tussen 1975 en 
1987 constant gebleven, er is niets bijgekomen. Dat 
is een van de belangrijkste bronnen van werkloosheid: 
er is een sterke stijging van de beroepsbevolking, 
ook van de potentiële beroepsbevolking, maar er 
komen geen arbeidsjaren bij. Het beeld is sterk 
afhankelijk van de presentatie van de cijfers. In 
plaats van arbeidsjaren kun je ook rekenen in 
arbeidsplaatsen of in arbeidsuren (het aantal 
gewerkte uren per jaar verandert ook). In arbeids
plaatsen is er wel het een en ander bijgekomen, 
doordat de deeltijdarbeid toegenomen is. 

Na de crisis van 1968 heeft de werkgelegenheid 
zich nooit meer echt hersteld. Geen enkele partij, 
ook D66 niet, heeft dat overigens erkend. Tot 1981 
is die zaak gewoon verstopt. Het zijn structurele 
ontwikkelingen, waardoor je pas ook op lange termijn 
daar iets aan zal kunnen doen. 

Nogmaals terugkijkend op de periode 1945-1960 hing 
in die periode de stijging van de werkgelegenheid 
nauw samen met consensus en economische groei, die 
daarna voor een belangrijk deel zijn verdwenen. Toch 
heeft in de afgelopen twintig jaar nog een duidelijke 
stijging van de welvaart plaats gevonden. Maar de 
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arbeidsproduktiviteit steeg zoveel sneller, dat 
daardoor de werkloosheid toch toenam. 

Verschuiving van industrie naar diensten 

In de economische politiek dient een aantal sporen 
tegelijkertijd te worden gevolgd. Een spoor is de 
werkgelegenheid, een is de economische groei, een is 
de bestrijding van de werkloosheid, en een wordt 
gevormd door de immateriële proble~en. Dat zijn vier 
afzonderl~ke beleidsterreinen. Economische groei en 
werkgelegenheid hangen b~voorbeeld wel samen, maar 
ze lopen niet parallel. Je kunt een beleid voeren 
met grote economische groei maar weinig werkgelegen
heidsgroei. Je kunt ook een beleid voeren dat meer 
op werkgelegenheid is gericht. Het Nederlandse 
beleid van de afgelopen vijftien jaar is sterk 
gericht geweest op het bevorderen van een groot
schalige ontwikkeling, die weinig te maken had met 
werkgelegenheid. De grootschalige industrie biedt 
immers weinig werkgelegenheid bij grote groei. Hier 
ligt een probleem. Vaak is immers gezegd: Nederland 
is een dienstenland. Toch is steeds de nadruk gelegd 
op die industrie; ook bijvoorbeeld in het WRR-rapport 
Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie uit 
1981 staat weer de ideologie dat we nadruk moeten 
leggen op de industrie, terwijl juist dat de sector 
was waarin weinig werkgelegenheid werd gecreëerd. 
Natuurlijk moet de industrie aandacht krijgen, ook 
vanwege de internationale concurrentie, maar de 
dienstensector die uiteindelijk voor het werk moet 
zorgen mag niet worden vergeten. 

Er zijn op het moment ruim 300.000 ondernemingen 
in Nederland. Daarvan zijn er 3000 ondernemingen met 
meer dan 100 werknemers. Het grootste deel van die 
3000 is gestart tussen 1880 en 1920. En al die 
ondernemingen - Philips, Hoogovens, Shell, Fokker 
enz. - zijn ontstaan uit een sterk industrieel 
klimaat, van waaruit zij zowel organisatorisch als 
qua produkt een start hebben gemaakt. Op dit moment 
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zijn zij echter qua produkten veelal aan het eind van 
hun levenscyclus. Zij moeten internationaal heel hard 
knokken en het aantal bedrijven op hun markt wordt 
steeds kleiner. Philips is een van de laatst over
gebleven bedrijven op het gebied van de consumenten
electronica. Amerika is wat dit betreft al helemaal 
leeg. Zo'n sector kent een zeer zware kapitaal
accumulatie: zonder dat kan een bedrijf in deze sec
tor niet werken. Hetzelfde geldt voor staal. Het is 
op dit moment niet mogelijk hoogovens te bouwen 
behalve op heel grote schaal. China's pogingen om 
kleinschalige hoogovens te bouwen waren toch een 
teken van economische armoede. In de scheepsbouw 
hetzelfde verschijnsel: een heel zware kapitaal
accumulatie, en zelfs dan houd je het niet vol. 

Het probleem is nu hoe je in die enorme organisa-
ties weer initiatief en innovatie van de grond kunt 
krijgen. De strategie van innovatie lijkt op die van 
de zeeschildpadden. Zij leggen miljoenen eieren, 
waarvan er vele worden weggepikt door de vogels en 
opgegeten worden door de vissen, en maar weinige tot 
nieuwe schildpad worden. Zo gaat het ook met de 
vindingen van het Physisch Lab van Philips; heel 
anders dan zestig jaar geleden, toen vindingen van 
het Physisch Lab drie jaar later als commercieel 
produkt uitkwamen. Een vinding van het Physisch Lab 
zal nu vaak Überhaupt niet op de markt komen, omdat 
het zo ontzettend lang duurt om hem te ontwikkelen. 
Dat zijn problemen die kenmerkend zijn voor het eind 
van de produktlevenscyclus; maar er is inmiddels wel 
geinvesteerd, in een veld met sterke prijsconcurren
tie. 

Daar tegenover staan hoogwaardige diensten. En 
dit is heel merkwaardig: Nederland is een diensten
land; de belangrijkste exportgroeisectoren liggen in 
deze branche (organisatiediensten, software), pro
dukten aan het begin van de produktlevenscyclus. Het 
grote probleem is, deze sectoren de kans te geven 
onder de grote bomen van de oude bedrijven die zoveel 
licht wegnemen dat innovaties daaronder nauwelijks 
een kans krijgen. Zij slorpen zoveel kapitaal op en 
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hebben zo'n bureaucratie, dat innovaties, zodra zij 
in hun sfeer terecht raken, er nauwelijks meer uit 
komen. 

Discontinuiteit (uitstoot en aantrekking) is een 
duidelijk gevolg van deze situatie. Het eindspel 
betekent dat er duidelijke winnaars en verliezers 
zijn, de laatste meer dan de eerste. Dat houdt ook in 
dat bijvoorbeeld bij Philips een duidelijke verschui
ving plaats vindt van blauwe kiel naar witte boord. 
Van de ca. 115.000 mensen die indertijd bij Philips 
werkten waren er op een gegeven moment 82.000 blauwe 
kiel. Op dit moment zijn het er nog 80.000, en daar
van is wel bijna de helft witte boord. Er vindt een 
sterke verschuiving plaats naar diensten binnen de 
industrie, en naar de dienstensector in het alge
meen. 

Er is dus sprake van discontinuiteit: uitstoot 
van grote groepen mensen, aantrekking van andere 
groepen mensen, vaak gepaard gaande met schaarste in 
bepaalde sectoren terwijl er elders werkloosheid 
heerst, samenhangend met de industriële fase waarin 
Nederland op het moment verkeert. 

Werkgelegenheid, werkloosheid 

Zo houden wij op het moment de werkloosheid in stand. 
Deze is voor een deel technologisch, voor een deel 
demografisch bepaald. De demografie draagt momenteel 
voor ca. 50% aan de werkloosheid bij. Tenslotte is er 
de institutionele werkloosheid, waarover Driehuis 
heeft uitgerekend dat ca. 1/3 van de werkloosheid 
hieruit bestaat, namelijk uit wat hij noemt imperfec
ties op de arbeidsmarkt, doordat idee en werkelijk
heid, vraag en aanbod, initiatief en kapitaal niet 
op elkaar aansluiten. 

Anders dan werkgelegenheid is werkloosheid al tijd 
een individueel probleem. Toch wordt door dit kabi
net steeds gedacht dat het een kwantitatief en ook 
kwantitatief oplosbaar probleem is. Maar er is 
slechts een manier om het aan te pakken, en dat is 
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de individuele begeleiding in de individuele 
situatie. Maar het is wel een collectief individueel 
probleem. Voor vrij grote groepen bestaat daarom 
momenteel een vrij grote achtestandsituatie, met name 
voor grote groepen ongeschoolden, de zogenaamde 
losse arbeidskrachten. Er zijn duidelijke klassen van 
werklozen. In 1971 heb ik in ESB geschreven dat zich 
met name onder de jongeren een hoge werkloosheid zou 
kunnen voorden. 

Loon en inkomen 

Dan is er de kwestie van loon en inkomen. Je kunt 
niet praten over werkgelegenheid en werkloosheid 
zonder dat loon en inkomen aan de orde komen, met 
name door de koppeling tussen minimumloon en 
-uitkering. Ik zou een duidelijk onderscheid willen 
maken tussen loon als beloning, die te maken heeft 
met prestatie, door werk direct te verkrijgen; en een 
inkomen, dat zeker aan de basis te maken heeft met 
een behoefte. Wij hebben die twee de afgelopen jaren 
in belangrijke mate door elkaar gehaald. Wij hebben 
het minimumloon gebaseerd op een behoeftenbasis. Het 
minimumloon is gebaseerd geweest op de behoeften van 
een gezin met twee kinderen. Wij hebben er nooit aan 
gedacht het minimuminkomen te verzekeren door middel 
van de Algemene Bijstandswet. 

Wij zijn aan dit verschil tussen loon en inkomen 
vooral voorbij gegaan doordat wij allerlei zekerheden 
in ons stelsel hebben ingebouwd. Maar toen kwam de 
discontinui te i t, terwijl ons hele maatschappelijke 
stelsel, in elk geval wat betreft de arbeidsverhou
dingen, is gebaseerd op continuiteit. Zo hebben wij 
alle salarisschalen op een hiërarchisch systeem of 
dienstjarensysteem gebaseerd, zodat er van een door
gaande en verzekerde salarisverhoging sprake was. 
De behoefte aan zekerheid stond voorop. Ook het 
pensioensysteem is van die zekerheidsgedachte door
drongen, terwijl de helft van je pensioenrechten 
vervluchtigd blijkt te zijn wanneer je plotseling op 
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straat staat - maar het stelsel was dan ook gebouwd 
op continuiteit. 

Discontinuiteiten 

Vlak na de oorlog zijn wij in Nederland aan de 
arbeidsverhoudingen gaan werken. Daardoor is 
wezenlijk verandering gekomen in de vooroorlogse 
verhoudingen, die de toets van de kritiek niet goed 
konden doorstaan. De zekerheden die het ontslagrecht 
biedt vormen bijvoorbeeld een grote stap vooruit 
vergeleken met de vooroorlogse situatie. Er is ook 
een schaduwkant. Die kan ik laten zien aan de hand 
van onderzoek dat ik een jaar of vijf geleden deed 
over bedriJven in stagnatie. Het blijkt dat bij sane
ringen met name van de kant van de vakbonden wordt 
geëist dat wie het laatst is binnengekomen, er het 
eerst uit gaat. Anciënniteit geeft sociale zeker
heid. 

Wij zijn daar nu enigszins van aan het terugkomen. 
Want kies je voor 'het laatst erin, het eerst 
eruit 1 , dan verwijder je· een heel vitale groep die 
juist een bedrijf in problemen hard nodig heeft. Vaak 
volgt dan de ene sanering op de andere, doordat je 
het bedr~f verzwakt door de sociale arbeidsverhou
dingen te verstoren. Aan de andere kant ontstaat 
vaak een onoplosbaar werkloosheidsprobleem wanneer 
je de oudere werknemers op straat zet. Dat is onder 
meer gebleken bij de textielindustrie, en momenteel 
in de bouw, de scheepvaart, de scheepsbouw en de 
metaal. Alle mensen die op latere leeft~d werkloos 
worden hebben de grootste moeite om weer aan de slag 
te komen. Er is dus werkelijk sprake van een keuze. 
Wij hebben ervoor gekozen, de oudere werknemers te 
beschermen, we hebben er niet voor gekozen, te wer
ken met discontinuiteiten. 

We hebben toch sinds de jaren '60 een geweldige 
verandering van het werkgelegenheidspatroon kunnen 
opvangen. De uitstoot uit de industrie en de toe
vloed naar de dienstverlening is opgevangen. Waar 
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zit nu de nieuwe werkgelegenheid? Er zijn een aantal 
sectoren. Er is ten eerste nieuwe werkgelegenheid in 
hoogwaardige innovatieve diensten; daar is men het 
op dit moment wel over eens. Deze werkgelegenheid is 
kennisintensief, voor mensen met een academische, 
diensttechnische of economische opleiding. Denk 
daarbij niet alleen aan de technicus, het is niet 
alleen de uitvinder, ingenieur of HTS-er, het gaat 
ook om de accountant, de milieukundige, mensen in de 
banken en het effectenverkeer. Het zijn beroepen waar 
veel nieuwe initiatieven vandaan komen. Kwantitatief 
is de groep op het geheel van de beroepsbevolking 
niet zo groot, maar hij is wel heel wezenlijk voor een 
impuls voor de markteconomie. Daar zit schaarste. 
Het kabinetsbeleid is sterk op het opheffen van deze 
schaarste gericht, bijvoorbeeld door deze groep wat 
hogere inkomens toe te kennen en het fiscale stelsel 
voor hen wat gunstiger te maken. Een argument voor 
een laag hoogste tarief van de inkomstenbelasting is 
bijvoorbeeld dat dit gunstig is voor vestiging van 
buitenlandse ondernemingen. Deze letten sterk op wat 
h~n top aan belasting moet betalen. 

Een veel grotere groep wordt gevormd door de 
intermediaire diensten, ik denk bijvoorbeeld aan de 
detailhandel, het transport, de kantoorwerkzaam
heden, de diensten bij de PTT, die samen het hele 
middenveld van onze arbeidsmarkt vormen. Deze groep 
neemt daarmee de plaats in van de geschoolde arbei
der uit de jaren '50. De mensen uit deze groep 
moeten multi-inzetbaar zijn. Zij zijn ten aanzien van 
hun werkzaamheden niet erg hoog, maar wel breed 
geschoold, zodat zij op veel plaatsen kunnen worden 
ingeschakeld. Ook daar is plaats voor scholing, maar 
die is er momenteel niet. Met de bedrijfsmatige tech
nische scholing is ook de bedrijfsmatige scholing in 
de intermediaire beroepen overboord gezet. Toch is 
die scholing noodzakelijk. 

Tenslotte zijn er de persoonlijke en maatschappe
lijke diensten, die in belangrijke mate buiten de 
markt worden geleverd, en waar in toenemende mate 
vraag naar is. Dit werk is sterk persoonlijk gericht 
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(gezinsverzorging, onderwijs) • Het kan voor dit werk 
een voordeel zijn om veel te weten, maar het gaat in 
feite om heel andere dingen, namelijk een persoonlijke 
kwaliteit. En juist hier zien wij dat geen enkel 
werkgelegenheidsbeleid wordt gevoerd, integendeel, 
er worden de hele tijd mensen eruit gegooid vanwege 
bezuinigingen. Er wordt niets gedaan juist daar waar 
de behoefte het grootst is. Er is geen markt voor 
deze werkgelegenheid in ons huidige economische 
systeem. En toch is daar een wezenlijke vraag om 
werk. 

Als wij nu terugdenken aan de jaren '50-' 60 en os 
afvragen wat wij nu moeten gaar realiseren, dan zal 
er op verschillende niveaus werk moeten ontstaan. In 
de hoogwaardige dienstverlening redt de markt zich
zelf wel; in de beide andere sectoren gaat het niet 
vanzelf; daar zullen wij dus een Marshall-plan voor 
moeten maken, zodat de vraag die er wel is, omgezet 
kan worden in een koopkrachtige vraag. Als dat niet 
lukt, zal de werkloosheid blijven toenemen en behoort 
een werkloosheid van rond 30% in 2000 niet tot de 
onmodelijkheden. Je zult wel wat moeten doen aan het 
huidige systeem van loon- en inkomensvorming. 

Ik heb totnutoe niet het delen van werk belicht. 
Delen van werk is goed, en zeker bij de multipele 
inzetbaarheid is het juist goed wanneer mensen er 
een maand of drie uit zijn, een scholing krijgen en 
naar een andere functie toegaan. 

Ik heb de arbeidsverhoudingen sterk belicht van 
de macro-kant. Ik heb enige aandacht geschonken aan 
het perspectief van de onderneming, die weerbaar 
moet zijn. En tenslotte moet ook worden gekeken naar 
de persoon die werkt of wil werken. In dat kader 
moet ik de nadruk erop leggen dat er een contract
basis bestaat voor werk; men vraagt om een contract. 
Dat blijkt bijvoorbeeld ook bij de heroriënterings
gesprekken. Daarover doen de meest merkwaardige 
verhalen de ronde: mensen die niet opkomen; mensen 
die niet willen of die negatief zijn. Maar de werke
lijkheid is dat de man die tegenover je zit een soort 
psychiater is, die tijd heeft, want hij heeft niets te 
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bieden, geen baan en ook geen scholing; hij kan 
alleen maar opschrijven wat hij gehoord heeft. En als 
je dan een negatieve opmerking maakt over zijn hand
schrift, zet hij een kruisje en krijg je een of andere 
boete. Ik zeg het wat negatief, maar het neemt niet 
weg dat wij in feite niets te bieden hebben. En dat 
terwijl je steeds van werklozen te horen krijgt: aan 
scholing alleen heb ik niets, geef me eerst een 
baan; en in die baan kan dan scholing volgen. 

Er moet dus een contract liggen. De wederzijdse 
verplichtingen moeten daarin worden gespecificeerd. 
De werkloze vraagt geen maximale zekerheid. Het 
contract moet wel eerlijk zijn. Er moet ook wel een 
perspectief zijn, niet steeds baantjes voor twee 
weken. Het contract legt vast 'voor wat hoort wat' 
en is daarmee een sociale relatie waarin reële en 
zakelijke verhoudingen zijn neergelegd. Werklozen 
willen dat evenzeer als werkenden. 

We moeten verder uitgaan van discontinuiteiten; 
we moeten ermee kunnen leven. We hebben geen sociaal 
stelsel waarin discontinuiteiten kunnen worden inge
past. Maar ze zijn er, en we moeten erop rekenen dat 
zij er zullen blijven. In levensomstandigheden en 
functies zullen wisselingen blijven voorkomen, en we 
moeten een systeem hebben, ook in contracten en in 
sociale zekerheid, waarin je met die wisselingen 
omgaat. Dat houdt bijvoorbeeld een totaal ander 
pensioenstelsel in. 

Discontinuiteit houdt ook in: geschoold worden, 
onder andere om die multi-inzetbaarheid te hebben. 
Er zijn dan andere zekerheden nodig, en dat geldt 
zowel in het sociale zekerheidsstelsel als in de 
manier waarop de arbeidsmarkt functioneert. De con
tinue scholing die nodig is, moet beschouwd worden 
als onderdeel van de arbeidsmarkt. Natuurlijk is dat 
lastig, maar het is ook nodig. Ik ben momenteel bij 
twee bedrijven betrokken waar een grote slag om een 
totale herori~ntatie van het bedrijf heeft gewoed. 
Daar is ronduit tegen mensen gezegd: je moet je 
scholen, en je moet het in je eigen tijd doen. Dat 
heeft er toch toe geleid, dat er van de oorspronke-
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lijke bezetting nog maar een derde over is. Een groot 
deel heeft het toch niet kunnen volhouden. De scho
ling moet veel meer functiegericht z~n dan totnutoe, 
situatiegericht, praktisch. 

Tenslotte moeten we uitgaan van een onvoorspel
bare levenscyclus. Weten wij bijvoorbeeld hoe het zit 
met de herintredende vrouwen - wanneer die komen, 
voor welke functies, wat dat zal betekenen voor de 
verhouding tussen man en vrouw wanneer er kinderen 
komen? De levenscyclus van mensen is lang niet meer 
zo voorspelbaar als vroeger, toen professor Kruyt ®j 
precies kon vertellen hoe de gemiddelde levenscyclus 
van de geboorte tot zeventig jaar eruit zag. Ook 
daar zal veel meer dan vroeger sprake zijn van dis
continuiteiten. 
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Relaties en Politiek 

Prof. Dr.Ir. C.J. Weeda 

Van mij wordt verwacht het thema 'relaties' te 
behandelen in zijn 'verhouding' met de politiek. Het 
is gunstig, dat tenminste wordt onderkend, dat poli
tiek en relaties iets met elkaar te maken hebben. 
Want velen menen te moeten verkondigen, dat politiek 
zich niet met relaties mag bemoeien. Dat is priv~
terrein. Bij deze zienswijze wordt echter wel de 
kans misgelopen vernieuwingen te bevorderen. Want 
politiek heeft veel van doen met relaties; ons 
priv~-leven wordt in hoge mate medebepaald door de 
politiek - al ondervinden we dat gelukkig niet elke 
dag aan den lijve. 

Ik heb voor vandaag een greep genomen uit actuele 
thema's om te tonen hoe politiek en relaties verwe
ven zijn, hoe ook maatschappelijke veranderingen 
relaties kleuren. Deze thematieken zijn: de verho
ging van de kinderbijslag - het CDA spreekt over een 
verdubbeling; adoptie van kinderen door homo's, 
waartegen onder andere de VVD-minister van Justitie 
bezwaar aantekent; achterstallige toekenning van WWV 
(naar Europese richtlijnen) aan gehuwde vrouwen; de 
betekenis van het partnerpensioen. Maar niet alleen 
direct actuele zaken, maar ook verschijnselen die op 
de langere duur belangrijke maatschappelijke proble
matieken vertegenwoordigen komen aan de orde, name
lijk het opengaan van de Europese grenzen en de 
toename van de relatieve armoede. Al deze zaken die 
onze kranten vullen hebben te maken met het priv~
leven van mensen. Daarom is het (politiek) niet zo 
handig te benadrukken dat de overheid zich daar niet 
mee mag bezig houden, want de overheid doet dat per 
definitie wel. 
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Er ZlJn in dit verband nog vele andere belang
rijke terreinen te noemen. De tweeverdienerswet 
heeft natuurlijk een directe verbinding met het 
priv~-leven. In de huizenbouw wordt zoveel voor ons 
vastgelegd, dat lang niet iedereen een leefwijze 
naar eigen inzichten vorm kan geven. Arbeidsmarkt, 
werktijden, inkomenshoogte, aan/afwezigheid van 
kinderopvang, ouderschapsverlof, de inhoud van het 
onderwijs, en degelijke; het zijn alle zaken die het 
priv~-leven raken en mede bepaald worden door de 
politiek. Ook als de grote problemen van de huidige 
tijd in ogenschouw worden genomen, valt een samen
hang met het priv~-leven te onderkennen. Het geldt 
voor werkloosheid, vereenzaming, vervuilend milieu, 
economische druk op de verzorgingsstaat, relatieve 
armoede bij verschillende bevolkingsgroepen. 

De kunstmatige scheiding tussen openbaar en priv~ 
is een van de oorzaken van het feit dat we zo gemak
kelijk beweren dat de overheid niets te maken heeft 
met het priv~-leven. Het thuisleven zou totaal iets 
anders zijn met andere leidende principes dan het 
openbare leven. De overheid zelf gebruikt deze 
opvatting alleen dan als het (financieel) goed uit
komt. Een voorbeeld ervan is de kinderopvang. Daar 
wordt gezegd (met name door het CDA), dat dit de 
verantwoordelijkheid van ouders is, 'daar moet de 
overheid niet tussen komen'. Ouders de verplichting 
opleggen hun kind met zes jaar naar een lagere 
school te sturen, mag evenwel wel door de overheid. 
Zo bestaan er vele inconsequenties vanwege de onhel
dere opvattingen over priv~ en openbaar en de taken 
van de overheid op deze gebieden. Wie meegaat met de 
gedachtengang dat de overheid zich niet mag bemoeien 
met het priv~-leven, loopt het grote risico dat deze 
mening alleen ten nadele wordt gebruikt. 

Zowel relaties als de samenhang tussen relaties 
en politiek zijn op het moment drastisch in verande
ring. De overheid zou daar een coherente visie op 
moeten expliciteren om adequaat beleid te kunnen 
voeren. Anders worden we geconfronteerd met ad-hoc 
beleid dat veelal puur op bezuinigen is afgestemd. 
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Het gaat daarbij niet eens om bezuinigingen op de 
langere duur, maar alleen op de korte duur. Want op 
de langere duur zal veel van wat nu goedkoop is door 
veranderende relatie-vormen duurkoop blijken te 
zijn. 

Veranderingen in de samenleving 

In onze samenleving zijn verschillende waardenstel
sels vertegenwoordigd. Dat bemoeilijkt zeker het 
beleidvoeren, met name doordat de idealen van de 
duurste leefvorm nog het sterkst leven bij de minst 
draagkrachtigen in onze samenleving. Dat is een 

geheel nieuwe situatie, die we niet uit het verleden 
kennen. Juist de duurste leefvormen waren bij de 
elite te vinden en lagere bevolkingsgroepen zagen 
die als een ver (en onhaalbaar) ideaal. Vroeger was 
die dure leefvorm - het gezin met kinderen waarin 
slechts èèn volwassene het inkomen verdient voor het 
hele gezin - alleen mogelijk voor de rijkeren. Het 
was een ideaal voor de minder bedeelden, waar het 
arbeidsethos ook vrouwen gold. Nu is deze situatie 
drastisch veranderd. Mensen met een hogere opleiding 
en doorgaans meer geld, komen met nieuwe, 'verlich
te' ideeën. Deze blijken lucratief te zijn: ze wil
len een inkomen voor iedere volwassene, ze blijven 
vrijwillig kinderloos, en dergelijke. Minder welge
stelden houden (voorlopig nog) vast aan de idee van 
èèn inkomen ~n kinderen. 

De maatschappelijke veranderingen betreffen geen 
typisch Nederlands verschijnsel. Wat hier gaande is, 
is een onderdeel van brede ontwikkelingen in de 
Westerse wereld. Met belangrijke demografische gege
vens valt dat te illustreren. Bij uitstek wordt in 
deze getallen getoond dat een grondige wijziging van 
leefwijzen gaande is, die niet alleen een elite 
betreft. In de gehele westerse wereld is de huwe
lijkskans, het percentage mensen dat ooit een eerste 
huwelijk sluit, drastisch afgenomen. Het relatieve 
aantal samenwoners nam toe. Het kindertal per vrouw 
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verminderde overal. In Nederland is het momenteel 
1.6, ver onder vervangingsniveau. Voorts vindt in de 
Westerse wereld toename van echtscheidingen plaats. 
In Nederland loopt één op de drie huwelijken uit in 
een echtscheiding; in landen als Rusland en Amerika 
liggen deze getallen alweer aanmerkelijk hoger. Met 
deze ontwikkelingen is ook de hertrouw toegenomen, 
maar lang niet zo snel als mogelijk zou zijn op 
basis van de toegenomen echtscheiding. Alleenwonen 
en samenwonen zijn geaccepteerde alternatieven. Het 
aantal eenoudergezinnen met minderjarige kinderen 
groeide; en in nog sterkere mate geldt dit voor de 
alleenstaanden. Er is overal sprake van een toene
mend aantal betaald werkende gehuwde vrouwen; in 
Nederland verloopt dit proces vanwege een specifieke 
traditie nog relatief langzaam. 

Het zijn demografische processen die met relaties 
aan de basis samenhangen. De processen zijn overal 
terug te vinden, zij het dat in verschillende lan
den op verschillende niveaus is gestart. Terwijl de 
ontwikkelingen wel steeds dezelfde richting opgaan, 
kunnen er daardoor nog aanzienlijke verschillen 
tussen landen zijn in de huidige niveaus. Niet sta
tistisch vastgelegde verschijnselen zijn moeilijker 
in hun omvang te vatten. Voor onderzoekers moet het 
beslist lastig worden genoemd, dat de privacy-gevoe
ligheid van mensen zodanig is toegenomen, dat volks
tellingen op veel weerstand stuiten. Zo zijn de 
bewust ongehuwde moeders en de samenwoners die niet 
getrouwd zijn bij de geboorte van een kind alleen 
geregistreerd via de buitenechtelijke vruchtbaar
heid. Dit laatste verschijnsel nam wel toe. Ook het 
groepswonen werd meer algemeen in het afgelopen 
decennium. 

LAT-relaties zijn steeds meer het maatschappelij
ke beeld gaan kleuren. Deze keuze is veelal een 
gevolg van een grotere behoefte van mensen aan per
soonlijke zelfstandigheid binnen een relatie. Daar
naast wordt deze relatievorm, onbedoeld, bevorderd 
door ons stelsel van sociale zekerheid. Mensen ver
liezen hun uitkering, hun wedeuwenpensioen, hun 
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alimentatie als ze (opnieuw) gaan samenwonen. Ook de 
tweeverdienerswet maakte met name voor mensen met 
relatief hoge inkomens de LAT-relatie een aantrekke
lijke leefvorm. Het 'tweede huis' wordt al gauw 
bekostigd door de geringere belasting die betaald 
hoeft te worden. 

In de 20ste eeuwse samenleving zijn we gewend 
geraakt aan een vrij uniform familiebeeld. Mensen 
worden in gezinnen geboren met 2 ~ 4 kinderen en 
stichten daarna zelf een vergelijkbaar gezin. Kinde
ren hebben vier grootouders en een overzichtelijk 
aantal ooms en tantes in de directe lijn. Maar door 
de toename van het aantal echtscheidingen en de 
nieuwe relàtievorming die erop volgt, wordt onze 
samenleving in dit opzicht complexer. Het aantal 
stiefrelaties en halfbroer-, halfzusrelaties groeit 
sterk. Antropologen bestuderen ingewikkelde samen
levingen in den vreemde, zich buigend over ongewone 
familiestructuren. Menigeen beseft nauwelijks dat 
onze Westerse wereld op weg is minstens zo ingewik
keld te worden qua familiestructuur. Voor je het 
weet heeft een kind acht grootouders! Beide ouders 
krijgen na een scheiding weer een partner die ieder 
nieuwe 'grootouders' inbrengen. Vele 'ooms' en 'tan
tes' volgen in de rij. 

In twintig jaar tijd is de pluriformiteit in onze 
samenleving wel zeer sterk gegroeid. 

Basisveronderstellingen achter deze ontwikkelingen 

Aan de basis van deze veranderingen liggen generali
serend getypeerd twee coherente visies op samen
leven. Het lijkt om een eenvoudige overgang te gaan. 
Als eerste betreft het het traditioneel gesloten 
gezinsleven, dat geleidelijk overgaat in een modern 
open gezinsleven. Deze verandering zet eind jaren 
zestig in, tegen de achtergrond van belangrijke 
maatschappelijke roerselen op het gebied van demo
cratisering, emancipatiebewegingen, milieuvisies, 
kijk op (oorlogs)geweld, en dergelijke. Het is een 
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culturele inbreng die nog steeds haar invloed doet 
gelden, niet het minst in de sfeer van relaties. 
Huwelijk en gezin blijven gewoon bestaan en deson
danks is deze verandering te betitelen als een fun
damentele omwenteling in onze cultuur. De verande
ringen vinden in eerste instantie plaats binnen de 
instituties van huwelijk en gezin; daarnaast wordt 
wel, zoals ik al aangaf, de variatie aan leefvormen 
groter. 

Het gesloten gezinsmodel 

De kenmerken van die twee coherente stelsels van 
opvattingen komen hierna aan bod. Het traditionele, 
gesloten huwelijks- en gezinsmodel heeft kunnen 
opbloeien in een verzorgingsstaat. Het is de kleinst 
mogelijke voortplantingseenheid; er is geen familie 
en buurt meer, die in tijden van nood volledig 
garant wil staan. Deze voortplantings- en opvoe
dingseenheid is daarmee wel een kwetsbare. Een ver
zorgingsstaat, die een (materiële) verzekering biedt 
in moeilijke tijden, is hard nodig om de relatieve 
zelfstandigheid van het gezin mogelijk te maken. Dus 
dankzij·deze centralisatie kon het gezin zich ver
zelfstandigen uit buurt en familiemilieu. 

Tezamen met dit gesloten gezinstype doet een 
nieuwe kijk op de man-vrouwrelatie zijn intrede. Man 
en vrouw worden gezien als een aanvullende eenheid, 
waarbij er geen sprake meer mag zijn van onder
geschiktheid en bovengeschiktheid. Dat is een 
belangrijke overgang vergeleken met de tijd waarin 
ronduit gesteld werd dat de man superieur is aan de 
vrouw. Het ideaal van gelijkwaardigheid van man en 
vrouw groeide weliswaar in de 20ste eeuw, maar van 
nature werden beiden wel verschillend geacht, zodat 
de dagelijkse praktijk er toch een bleef van grote 
ongelijkheden en scheve machtsverhoudingen. Hoe 
mannen en vrouwen van nature verschillend worden 
beschouwd, mag bekend worden verondersteld. Hij is 
rationeel, actief, creatief. Zij is koesterend, 
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passief, emotioneel en heeft via het krijgen van 
kinderen een oerband met de natuur. Met de construc
tie van twee zulke verschillende mensentypes is het 
logisch dat beiden nodig zijn voor de opvoeding, 
want een kind moet zich kunnen identificeren om zich 
of in de richting van een stereotype man of in de 
richting van een stereotype vrouw te kunnen ontwik
kelen. 

Aan deze bekende tweedeling nu heeft zich als 
vanzelfsprekend een andere, al even bekende twee
deling gekoppeld. Het betreft de scheiding tussen 
wonen en werken, privê en openbaar die de 20ste eeuw 
kleurt. In vroeger tijden gebeurde het werk meer in 
en om huis en waren ook vrouwen belangrijk voor deze 
noodzakelijke arbeid. Sterke moederschapsideologieën 
konden zich onder deze omstandigheden niet ontwikke
len. Het waren veelal ook grootouders, tantes, ooms, 
oudere broers of zusters die de kinderen opvingen. 
De scheiding 'mannelijkheid' versus 'vrouwelijkheid' 
loopt parallel aan deze scheiding werken/openbaar 
versus wonen/privé. Het rationele, zogenaamd manne
lijke past meer bij het werken, het koesterende, 
zogenaamd vrouwelijke past meer bij het thuis
klimaat. Zo werd het een 'logisch' ideaal dat de 
vrouw thuis blijft en de man uit werken gaat. Een 
rigide taakverdeling tussen mannen en vrouwen ont
wikkelde zich langs de 'wetten van de natuur', maar 
in feite uiteraard langs 'cultuurlijke' wegen. Dat 
is wat ik placht te noemen het arbeidsethos voor 
mannen en het liefdesethos voor vrouwen. Het werk 
dat aan die liefde vastzit, wordt niet als zodanig 
benoemd. Deze omstandigheid kwam in de 20ste eeuwse 
ontwikkeling in de arbeidsverhoudingen het econo
misch systeem wel zeer goed van pas. Het is daarom 
ook niet zo vreemd dat de overheid zich ten volle 
achter dit principe schaarde. Allerlei zekerheden 
werden rond het werk geschapen; pensioen, ziekte
verzekering, arbeidsvoorwaarden, CAO's, werkloos
heidsuitkeringen, en dergelijke. Het thuiswerk van 
vrouwen behoefde in deze regelgeving niet betrokken 
te worden. Zij kregen van hun echtgenoot afgeleide 
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financiële zekerheden, terwijl werkweek en vakantie
tijden al helemaal niet aan de orde hoefde te komen. 
Er bestaat een nauwe wisselwerking tussen ideologie 
en economisch stelsel. 

Liefde is het sleutelwoord geworden van het 
samenleven van mensen in de 20ste eeuw. Ik zeg niet 
dat er voordien geen liefde bestond tussen mensen, 
maar het was niet de centrale legitimatie voor 
priv~-beslissingen. Partnerkeuze, kinderen krijgen, 
opvoedingsdoelen, moederschap; het waren zaken die 
vooral economische en ook religieuze legitimaties en 
motivaties kenden. In de 20ste eeuw werd in het 
priv~leven liefde echter het allesoverheersende 
principe voor brede lagen van de bevolking. 

De term gesloten gezin duidt op het feit dat het 
gezin zich als eenheid heeft losgemaakt en naar 
buiten toe weinig intensieve contacten onderhoudt. 
Familie en buurt worden op een afstand gehouden en 
een nieuwe vorm van zelfgekozen contacten met eigen 
vrienden is nog weinig ingeburgerd. Men praat hoog
uit over kennissen, die vaak van paar tot paar 
onderhouden worden. Het ligt 'logisch' in het ver
lengde van de gedachte dat man en vrouw een aanvul
lende eenheid zijn; eenzelfde eenheid moet gevonden 
worden om man en vrouw een gesprekspartner te geven. 

Kenmerkend voor dit model is ook de grote ouder
lijke macht. Buitenstaanders durven nauwelijks iets 
te zeggen over een in hun ogen weinig adequate 
opvoeding van kinderen door anderen. Zelfs als het 
om zware problemen als mishandeling, affectieve 
verwaarlozing en incest gaat, houden anderen zich er 
verre van. De aandacht in de huidige tijd voor deze 
problematieken is een indicatie voor de verandering 
waarin het gezinsleven zich bevindt en waarbij de 
grote macht van ouders ter discussie komt te staan. 

Alleenstaanden worden in dit overheersende ideaal 
van het gesloten gezinsleven sterk buitengesloten. 
De druk op trouwen als een normale stap voor een 
volwassene was groot en als vrienden/kennissen als 
paar onderhouden worden, wordt de ruimte voor 
alleenstaanden erg beperkt. Bejaardentehuizen beho-
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ren als verschijnsel ook bij uitstek bij dit geslo
ten gezinsideaal. Terugvallen op volwassen kinderen 
wordt steeds minder acceptabel geacht, omdat deze 
kinderen ook het recht moeten krijgen een (gesloten) 
gezinsleven op te bouwen. 

Met de huizenbouw uit de jaren 50 en 60 wordt al 
wel schrijnend duidelijk hoe men in die tijd dacht 
over de onveranderlijkheid van dit gezinstype. Via 
huizenbouw wordt het leefpatroon mede vastgelegd; 
een doorzonkamer zonder privacy voor de gezinsleden, 
een idem ouderslaapkamer en grote privacy naar bui
ten. Voor dit gezinstype is wel duurzaamheid ver
eist; echtscheiding is uit den boze. Behalve dat 
mensen zich zeer schuldig voelen, omdat er sprake 
zou zijn van falen - 'tot de dood ons scheidt' is 
een dwingende eis achter de liefde - betekent echt
scheiding een aanval op het bestaande maatschappe
lijke systeem. Er ontstaan gaten, waardoor wetten en 
regels niet meer functioneren. Pensioenrechten wor
den onduidelijk, er komt een extra druk op de open
bare middelen. Op het persoonlijke vlak betekent het 
een gemis van de 'essentiële helft' van de aanvul
lende eenheid. Zij verliest geld, aanzien, status 
van het beroep van haar man; hij verliest zorg, 
intimiteit, onderhouden van sociale contacten. Het 
betekent niet zelden dat mensen snel op zoek gaan 
naar een nieuwe partner. 

Het open gezinsmodel 

Vanaf de jaren zestig treedt er vernieuwing op in de 
gezinsidealen, die de overgang inluidt naar een 
modern, open huwelijks- en gezinstype. De essentie 
van het nieuwe stelsel van opvattingen is een veran
dering van visie op de man-vrouw relatie. Man en 
vrouw worden niet meer beschouwd als een aanvullende 
eenheid, maar zij dienen beiden een eigen identiteit 
te hebben. Allerlei capaciteiten en vaardigheden als 
koesteren, geld verdienen, carri~re maken, kinderen 
verzorgen en opvoeden, huishoudelijk werk verrich-
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ten, worden niet meer typisch mannelijk of typisch 
vrouwelijk gevonden. Daarmee zijn de liefdestaak en 
de arbeidstaak niet meer zo gescheiden. Beiden heb
ben rechten en plichten op het gebied van de liefde 
en het werk dat eraan verbonden is, beiden hebben 
rechten en plichten ten aanzien van arbeid. Liefde 
wordt ook minder sterk benadrukt als centrale legi
timatie, hetgeen ruimte maakt voor afspraken maken 
tussen mensen, 'onderhandelen' over de gewenste 
invulling van de relatie. 

Kinderen krijgen en opvoeden wordt minder sterk 
in het verlengde gelegd van de liefdesrelatie tussen 
man en vrouw, ook kinderen worden meer beschouwd als 
mensen met een eigen identiteit. De nadruk op liefde 
en discipline in de opvoeding verschuift daarmee 
naar kameraadschap, overleg, mondigheid, zelfstan-
digheid. Het moederschap is niet meer identiek met 
liefde en zorg, maar ook van de vader wordt in hoge 
mate een koesterende, verzorgende houding verwacht. 
Ouderschap komt centraal te staan. Dat dit proces 
een geleidelijk karakter draagt en bepaald niet snel 
verloopt, is zeer begrijpelijk. De wortels zijn 
diep. Er wordt wat betreft de zorg voor kinderen een 
traditie doorbroken die zo ver reikt als we kunnen 
teruggaan. Het zou een unicum zijn in de geschiede
nis als vaders, mannen een gelijkwaardig aandeel 
gaan nemen in deze taken. 

Met 'open gezin' wordt hier geduid op de ontwik
keling waarbij zelfgekozen vriendschappen een 
belangrijker plaats gaan krijgen in het gezinsleven. 
Het betreft niet alleen de vriendschappen als paar, 
maar ook de individuele vriendschappen. Op deze 
wijze kan ook de betekenis van familieleden weer 
toenemen, voorzover deze familieleden ook als vrien
den worden beschouwd. Naar de buitenwereld wordt 
minder opgetreden als een gezinseenheid en meer als 
afzonderlijke individuen. Een voorbeeld ervan is de 
eigen (korte) vakantie, los van het gezin; dit is 
een verschijnsel dat vanuit de gesloten gezins
gedachte als volstrekt onwenselijk wordt beschouwd. 

De ouderlijke macht neemt heel langzaam af. 
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Kinderdagverblijven en cr~ches komen in het vizier. 
Naarmate de samenleving via school en verzorgings
verblijven meer te maken krijgt met de opvoeding van 
kinderen is dit het geval. De vader wordt daarnaast 
actiever. Het gezin blijft een economische eenheid, 
maar wel met twee inkomens. Parttime werk voor beide 
ouders is een ideaal van veel jongeren, maar door de 
structuren in het arbeidsbestel erg moeilijk te 
verwezenlijken. Gevolg is dat toch veelal weer de 
vrouw haar werk opgeeft om de zorg voor kinderen op 
zich te nemen. Vanuit de traditie, haar ~emiddeld 
lagere opleiding en haar geringere carriere-gericht
heid wordt deze 'keuze' gemaakt. 

Alleenstaanden zijn geen buitenstaanders meer in 
deze visie. Het aantal alleenstaanden is belangrijk 
toegenomen, onder andere omdat jongeren steeds min
der van huis uit trouwen en door de toegenomen 
echtscheiding. Het alleenwonen is als gekozen leef
vorm meer geaccepteerd, terwijl ook vriend(inn)en 
hebben onder gehuwden meer mogelijk is, vanwege de 
nieuwe kijk op de betekenis van vriendschap. De 
huizenbouw kan maar slecht meekomen met deze ontwik
kelingen. Nieuwe types huizen zijn vereist, grotere 
flexibiliteit van huizen bij verandering van 
relatie-patronen, maar de 'logge' eensgezinshuizen 
zijn neergezet voor vele jaren. Een nieuw huis, met 
privacy voor ieder gezinslid en met gelijkwaardige 
kamers voor ieder individu zou veel meer gebouwd 
moeten worden. Het nieuwe kost geld om te worden 
uitgetest en daarmee wordt het uitwerken van een 
nieuwe leefstijl bemoeilijkt. 

Duurzaamheid blijft een belangrijke zaak, maar 
niet meer ten koste van alles. Een grotere nadruk 
komt te liggen op de kwaliteit van de band in plaats 
van op institutionele trekken van het huwelijk. Dit 
betekent dat bij een chronisch slechte relatie tus
sen twee partners een echtscheiding geoorloofd wordt 
geacht; beter voor de individuen zelf, maar zeker 
ook voor de kinderen. Ernstiger dan echtscheiding 
wordt het verlies van de eigen identiteit gevonden. 
Een scheiding betekent ook niet meer dat de noodza-
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kelijke andere helft verloren wordt, omdat beiden 
inkomen hebben en zorg op zich namen. Problematisch 
is wel de woonplaats van de kinderen, omdat het niet 
meer vanzelfsprekend is dat zij met de moeder mee
gaan. Zo ontstaan nieuwe leefvormen na scheiding als 
het co-ouderschap. Samen blijven de twee ouders de 
verantwoordelijkheden voor de kinderen dragen, ook 
al wonen ze op verschillende plekken. 

We bevinden ons in een overgangssituatie van het 
hier geschetste gesloten gezinsmodel naar een open 
gezinsmodel met een groeiende pluriformiteit aan 
andere leefvormen. Voor individuen kan dat in het 
huwelijk of erbuiten een pijnlijk proces zijn, maar 
ook de overheid kost het de nodige hoofdbrekens. Het 
is de worsteling van vandaag, juist ook omdat in 
verschillende bevolkingsgroepen deze veranderingen 
met verschillende tempi verlopen. Nieuwe opvattingen 
zijn het eerst aan te treffen bij hoger opgeleiden, 
buitenkerkelijken, in de grote steden en bij jonge
ren. Deze laatste categorie behoeft in dit op~icht 
wel nuancering. Want de jongeren tot ongeveer 24 
jaar zijn vaak relatief traditioneel. Zij wonen voor 
een groot deel nog thuis en hebben weinig ervaring. 
Maar ook bij twintigers worden over het geheel geno
men relatief progressieve idealen aangetroffen. De 
idealen veranderen over de gehele linie, de praktijk 
eveneens, maar het zijn lang niet altijd soepel op 
elkaar afgestemde processen. Niet zelden veranderen 
idealen veel sterker dan in de praktijk mogelijk is, 
maar ook het omgekeerde komt voor. 

Actuele problematieken 

Verschillende actuele problematieken noemde ik in 
het begin, die ik in het licht van deze verande
ringsprocessen zou plaatsen. Als eerste betrof dat 
de adoptie van kinderen door homo's. De minister van 
Justitie achtte deze mogelijkheid onjuist, niet in 
het belang van het kind. Geredeneerd vanuit het 
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traditionele gezinsmodel heeft deze minister gelijk, 
want als man en vrouw een aanvullende eenheid (horen 
te) zijn, dan moet het kind zich van jongsaf aan 
kunnen identificeren met een man of een vrouw. Het 
verschil tussen de beide mensentypen dient in de 
eerste levensjaren duidelijk te worden, vooral via 
de vader en moeder. Met twee moeders wordt er te 
veel nadruk op koestering gelegd in deze visie en 
blijven ratio en gezag teveel buiten beeld, terwijl 
het omgekeerde het geval zou zijn als twee vaders 
een kind opvoeden. Rij de nieuwe visie, waarbij man 
en vrouw gezien worden als een mens met eigen capa
citeiten past de adoptie van kinderen door homo's 
wel bij het ideaal. Dan gaat het niet meer om het 
overdragen van stereotype ~an- en vrouwbeelden, maar 
om een mensbeeld dat los staat van het geslacht. 

Opmerkelijk bij deze zaken is dat we in onze 
samenleving altijd zeer sterk naar de vorm gekeken 
hebben. Als er maar een man en een vrouw is, liefst 
getrouwd, als de moeder maar de eerste vier jaren 
continu aanwezig is, en dergelijke, dan is het goed. 
Steeds meer zien we dat deze vorm-aspecten minder 

aandacht krijgen en dat de kwaliteit van relaties 
meer op de voorgrond komt. Het gaat er niet om of je 
getrouwd bent, maar hoe. Hetzelfde geldt voor de 
homosexuele relatie. Die kwaliteit wordt ook anders 
bezien in de opvoedingsrelatie. Het gaat er niet om 
dat je als moeder continu aanwezig bent, het gaat om 
de wijze waarop met het kind wordt omgegaan. Stress 
vanwege de permanente contacten met kinderen is 
nadeliger dan een betrokken moeder die ook betaald 
werk buitenshuis heeft. Het vereist een nieuw pers
pectief. Deze adoptiezaak krijgt nu zo'n sterke 
lading, juist omdat de samenleving zich in een ver
anderingsproces bevindt. Zowel voorstanders van het 
traditionele perspectief zijn ruim vertegenwoordigd, 
maar ook die van het moderne. De uitkomst van dit 
'gevecht' is op de wat langere duur voor de hand 
liggend; stappen terug zijn altijd heel moeilijk te 
doen. Kinderen zullen in steeds pluriformere opvoe
dingssituaties opgroeien en mensen zullen dat meer 
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en meer gewoon gaan vinden. 

Partnerpensioen is ook zo'n cruciaal onderdeel van 
de verandering. In traditionele zin brengt de man 
een 'dubbel' inkomen in, ook voor zijn vrouw. Het 
pensioen is voor hen samen, alhoewel de vrouw er wel 
iets op achteruit gaat bij het overlijden van haar 
man, terwijl hij bij haar overlijden het totale 
bedrag behoudt. Nu lijkt de nieuwe visie, dat je 
toch niet getrouwd hoeft te zijn om van elkaar 
pensioen te krijgen en dat het bovendien logisch zou 
zijn, als ook de man meedeelt in het pensioen van 
zijn vrouw, een heel moderne. Man en vrouw hebben 
immers beiden betaald werk. Het lijkt dan wel een 
moderne optie, maar uiteindelijk is dat toch niet 
het geval, als nauwkeurig wordt gekeken naar de 

overgang die in het geding is. Er is namelijk iets 
anders aan de hand. Het gaat er steeds minder om dat 
je partnerrelaties hebt die via strakke financiële 
banden aan elkaar gebonden zijn. De nieuwe partner
relatie wordt gekenmerkt door de wens van materiële 
zelfstandigheid. Het uitbreiden van het partner
pensioen betekent dat de (levenslange) paarrelatie 
steeds weer bekrachtigd wordt als financiële band, 
terwijl nu wel niet-getrouwden en mannen ertoe mogen 
behoren. De loop van de ontwikkelingen volgend is 
het veel zinniger om het individuele recht op pen
sioen, los van welke relatie dan ook, te gaan verze
keren. Er kunnen daarnaast individuele verzekeringen 
komen voor mensen die een ander iets willen nalaten 
bij hun dood. Daarbij hoeft het ook niet per se om 
de partner te gaan, maar ook een goede vriend, een 
ouder, of desnoods een vrienschapsnetwerk komen 
hiervoor in aanmerking. Het is niet aan arbeids
bestel of overheid om dat voor individuen te rege
len, maar wel de individuele rechten. Het partner
pensioen past ook al niet in de vernieuwingen, omdat 
door de toenemende relatieverbreking het steeds 
moeilijker wordt de rechten van mensen op het pen
sioen van een ander vast te stellen. Een tijdje 
samenwonen, een huwelijk met een ander, een vaste 
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LAT-relatie - en voor je het weet heb je recht op 
drie pensioenen bij de dood van (ex-)partners. Tegen 
deze achtergrond is verdergaande individualisering 
van pensioenen met overgangsmaatregelen voor over
gangstijden (die evenwel niet het oude mogen verste
vigen) veruit te verkiezen. 

De economische positie van gehuwde vrouwen. In 
Nederland hebben we op dit punt een andere geschie
denis dan elders in de Westerse wereld. De ideologie 
van de thuisblijvende moeder is nergens zo sterk 
verankerd als bij ons; dit was mogelijk omdat vrou
wen minder dan elders nodig waren op de arbeids
markt. De ideologie leefde in andere landen ook wel, 
maar het was alleen voor de rijkeren weggelegd om 
hem na te leven. Nederland kon trots zijn! Maar in 
deze situatie kwam wel een dramatische verandering 
toen de economische zelfstandigheid van vrouwen 
juist een hooggeschatte waarde ging worden eind 
jaren zestig. Dan bemerk je hoe cruciaal zo'n over
gang van visies in feite is. We hebben steeds 
gezinsinkomens aan mannen uitgedeeld, de werktijden 
zijn afgestemd op de aanwezigheid van thuiswerkers 
in huishouding en voor kinderen. Een deel van de 
bevolking wil deze situatie nog steeds behouden en 
dan blijkt hoe weerbarstig dergelijke structuren 
zijn. In andere landen is het gemakkelijker omdat 
daar nu de ideologieën meer in overeenstemming zijn 
met de bestaande praktijken en eraan verbonden 
financiële regelingen. Zo kunnen Europese richt
lijnen in Nederland hard aankomen en moeilijk na te 
leven zijn. 

Vervolgens is de verhoging van de kinderbijslag aan 
de orde, onlangs voorgesteld door het CDA. Ik heb 
nog niet gelezen wat de motivatie is, maar ik ben 
het wel hartgrondig eens met het voorstel. Wellicht 
ligt de redenatie van het CDA niet geheel op dezelf
de lijn met de mijne en ik zou ook graag de benaming 
veranderen om duidelijk te maken waarom het gaat. 
Voor mij is een essentie van de huidige tijd dat er 
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een basisinkomen voor afhankelijke kinderen komt. 
Zo'n basisinkomen wordt toegekend aan het kind, tot 
ongeveer 16 jaar evenwel via de meest verantwoorde
lijke verzorger. Het beurzensysteem is, ondanks de 
grote problemen waar het nu mee gepaard gaat, in dit 
opzicht al een stap in de goede richting. 

Waarom een basisinkomen voor kinderen? Een zeer 
essentiële verandering in de 20ste eeuw is geweest 
dat vanuit het buurt- en familieleven het gezin 
zelfstandig werd. Ouders zijn financieel niet meer 
afhankelijk van huh volwassen kinderen. Daarvoor was 
het nodig een sluitend systeem van sociale zekerheid 
in het leven te roepen, terwijl de AOW reeds een 
basis ervoor legde. Van alle kanten werd eraan mee
gewerkt, dat een gezin niet gebukt hoefde te gaan 
onder de (financiële) last van elders wonende 
ouders. Gevolg is dat minderjarige kinderen wel een 
economische last voor hun ouders bleven, maar de 
economische lusten van eigen kinderen verdwenen. Via 
de samenleving krijgen volwassenen hun zekerheden. 
De samenleving heeft echter nog niet de financiële 
zorg op zich genomen van kinderen, omdat kinderen in 
de traditionele gezinsvisie onder de liefde van het 
gezin en de ouderlijke macht vallen~ geheel bij de 
gezinseenheid behorend. Kinderen worden meer 
beschouwd als een persoonlijke 'luxe' van de ouders, 
waaraan anderen niet teveel hoeven bij te dragen, 
dan als een noodzaak voor de samenleving als geheel. 
Terwijl het wel het nageslacht als totaal is die in 
de toekomst zorg dragen voor de economische moge
lijkheden, ook van die ouderen die nooit kinderen 
kregen. 

Met de verandering naar een open gezinsmodel, 
wijzigt zich echter ook deze visie op het kind als 
luxe van twee ouders. Dan zijn mensen meer indivi
duen met individuele financiële rechten. Als de 
samenleving voor afhankelijken wil zorg dragen, 
zoals ouderen, gehandicapten, zieken, dan zijn nu 
als eerste de afhankelijke jongeren aan de beurt om 
via de samenleving eigen rechten te krijgen. Het 
betekent dat individuele inkomens van mensen omlaag 
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moeten om dit basisinkomen mogelijk te maken. Het 
heeft in mijn ogen een hoge prioriteit, omdat het 
veel van doen heeft met een gezonde samenleving. In 
feite wordt ook de ouderlijke macht ermee verhin
derd. Als de samenleving materiële verplichtingen op 
zich neemt, heeft die samenleving ook meer recht in 
te grijpen in moeilijke gezinssituaties waarin 
sprake is van mishandeling, verwaarlozing, verkrach
ting, en dergelijke. Een grotere constructieve 
sociale controle, onder andere via scholen en 
cr~ches, op de stabiele, evenwichtige opvoeding van 
onze jeugd is bepaald geen overbodige luxe. 

Twee zaken tenslotte die een wat langerdurende 
actualiteit bezitten. Als eerste het opengaan van de 
Europese grenzen. We zijn hierdoor in ons denken 
over, in de praktijk van en de bemoeienis van de 
overheid met leefvormen ook afhankelijk van wat in 
andere landen gebeurt. Ik ben daar niet zomaar 
gelukkig mee, evenmin als ik steeds gelukkig ben 
geweest met verdergaande decentralisatie. Decentra
lisatie heeft voor mij altijd betekend, dat in het 
nieuwe denken een zekere mate van regionalisatie 
wordt aangebracht. Als we weten dat nieuwere ideeën 
eerder doordringen in steden dan in plattelands
gemeenschappen is het duidelijk dat via decentrali
satie deze verschillen alleen maar versterkt worden; 
in ml]n ogen een onwenselijke ontwikkeling voor een 
samenleving. Als bijvoorbeeld emancipatiegelden voor 
een gemeente naar eigen inzichten eventueel ook 
gebruikt mogen worden voor voetbal, dan zullen dege
nen die daar iets aan emancipatie willen doen het 
extra moeilijk krijgen. Centrale overheden zijn op 
deze gebieden vaak verder dan plaatselijke instan
ties. 

De andere kant van de zaak is een verdergaande 
centralisatie via open grenzen. Daar speelt dan het 
verschijnsel dat, behalve het feit dat in Nederland 
de arbeidssituatie voor vrouwen relatief ongunstig 
is, Nederland in andere opzichten en denkwijzen wel 
voorloopt op andere landen. Ons land wordt door de 
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Maastrichtse hoogleraar Hofstede op basis van inter
nationaal onderzoek gekarakteriseerd als een femi
nien land, in die zin dat nieuwe waarden en vernieu
wingen hier relatief gemakkelijk aanslaan, zowel bij 
mannen als bij vrouwen. Nieuwe leefvormen worden 
hier ook meer geaccepteerd dan met name in Zuidelij
ke landen. Landen als Denemarken en Zweden zijn in 
dit opzicht vergelijkbaar met ons land. We moeten 
afwachten in hoeverre regelgeving rond leefvormen 
hierdoor beinvloed wordt bij het opengaan van gren
zen. Ten aanzien van het betaald werken en de eraan 
gekoppelde individuele rechten van vrouwen is de 
toetsing aan Europese maatstaven vooralsnog een 
gunstige zaak. 

Tenslotte een zeer wezenlijk vraagstuk van dit 
moment: de relatieve armoede. Hoe hangt armoede 
samen met relatievormen? Het kwam al eerder in deze 
inleiding aan bod dat met de leefvorm veelal ook een 
keuze wordt gemaakt voor 'arm' of 'rijk', met alle 
tussenschakeringen die mogelijk zijn. 'Keuze' is 
hierbij evenwel een beperkt begrip. Want traditio
nele ideologieën liggen vaak zo verankerd in de 
hoofden van mensen, dat er weinig te kiezen valt, 
maar dat het 'dure' patroon wel gevolgd moet worden. 
'Kiezen' voor één inkomen voor het gehele gezin, 
'kiezen' voor drie kinderen betekent een relatief 
grote kans op een niet al te rijk bestaan. 

De ontwikkelingen in de 20ste eeuw hebben daar
naast in grote lijnen de armoede mede in de hand 
gewerkt. Een grote huishoudensverdunning, naast een 
blijvende eis om met ~~n huishouden een geheel huis 
te bewonen, betekent een aanzienlijke aanslag op het 
huishoudbudget. Mensen hebben een grote behoefte aan 
privacy ten opzichte van buitenstaanders en de tra
ditionele gezinshuizen leveren deze privacy in het 
geheel niet. Dat betekent dat mensen nauwelijks met 
behoud van privacy in ~~n huis kunnen wonen. Schei
denden gaan nogal eens twee huizen bewonen erna. 
Niet zelden behoudt de man niet de kinderen, maar 
wel het huis, omdat hij het kan betalen. De vrouw 
zoekt met de kinderen een gezinsflat. Twee eenouder-
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gezinnen kunnen nauwelijks gezamenlijk een gezins
huis bewonen. Gezinshuizen die in de huidige tijd 
van groeiende pluriformiteit in leefvormen geen 
privacy bieden, betekenen een dure woonvorm voor de 
samenleving als geheel. Via uitkeringen en dergelij
ke moet dit mede worden opgebracht. De relatieve 
armoede van bijstandsmensen zou beslist minder 
schrijnend zijn, als het mogelijk was met behoud van 
privacy een huis te delen met een ander (eenouder)
gezin. Behalve het goedkopere wonen, kunnen ook 
belangrijke apparaten als wasmachine, en dergelijke 
gedeeld worden. Bovendien is er mogelijkheid van 
uitwisseling in opvang van kinderen. Het vereist wel 
nieuwe ideologieën ~n nieuwe wijzen van bouwen. Het 
betekent bovendien een geringere aanslag op het 
milieu en op de ruimte. 

Met dit al heb ik trachten aan te geven hoe verande
ringen in leefvormen en opvattingen rond relaties 
samenhangen met allerlei beslissingen die van over
heidswege genomen (moeten) worden. Het zijn beslis
singen die veelal met een korte termijn visie geno
men worden, maar een lange termijn effect sorteren. 
Het is dan ook van wezenlijk belang om in de poli
tiek meer bewust te zijn van die lange termijn 
effecten en de (on)wenselijkheid ervan. In mijn 
analyse heb ik mij nog beperkt tot de grote verande
ring die op dit moment plaats vindt en mij nog niet 
begeven in een wat verdergaande verandering van een 
centralere positie van vriendschapsnetwerken. Voor 
een vergrijzende samenleving zullen ook deze leef
vormen, met erbij behorende idealen, steeds belang
rijker gaan worden. Ik hoop evenwel dat deze 
beschouwing van de ontwikkelingen in de huidige tijd 
reeds genoeg aanleiding zal geven tot een vruchtbare 
discussie. 
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70 Een wereld in verandering 
Serie ter discussie 
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1982 
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5,00 

5,00 
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f 7,50 
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D66-leden krijgen een korting van 25 tot 50%op de publikaties. Een lijst van prijzen is bij de 
stichting op te vragen. 

De publikaties zijn te koop op het landelijk secretariaat van D66. Ze kunnen worden besteld 
door overboeking van het verschuldigde bedrag plus porti, onder vermelding van de bestel
codes, op giro 33.222.13 t.n.v. penningmeester SWB-D66 in Den Haag. 

Verzend- en administratiekosten: 

bij bestelling van: 1 exemplaar 
2 - 5 exemplaren 
6 - 10 exemplaren 
11 - 20 exemplaren 
21 exemplaren en meer 

2,00 
4,00 
5,00 
6,00 
8,00 

N.B.· Van niet meer voorradige publikaties zijn via het D.I.C. eventuele overdrukken tegen de 
kostprijs verkrijgbaar. Tevens is een lijst van publikaties aanwezig, die niet meer normaal 
leverbaar zijn. (Bezuidenhoutseweg 195,2594 AJ Den Haag, tel. 070- 858303) 
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