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voorspel

Zomer 1970. Een tussenstop nabij Heidelberg, op
weg naar het Zuiden. Onthutst horen we enkele
Heidelbergers vertellen dat ze ’s avonds niet
meer uitgaan: veel te onveilig. ‘Laten we hopen
dat het in Amsterdam niet zover komt’, is onze
eerste gedachte.

Twee zomers later wordt er bij ons ingebro-
ken. De rechercheur die de schade opneemt, ver-
telt dat het formulier vervolgens in een lade ver-
dwijnt : ‘Wat wilt u; ik ga nu naar een moord-
zaak’. Dat de Amsterdamse politie geen moeite
meer deed om gestolen fietsen op te sporen,
wisten we al. Iedereen had zijn fietssloten al aan-
gevuld met kettingen; nu begon overal het ver-
sterken van hang- en sluitwerk thuis. De auto op
straat bleek echter niet te beveiligen. Op een
kwade dag waren we een wiel kwijt; ook andere
auto’s in de buurt leken een lucratieve bron van
onderdelen te zijn. 

Dat was nog maar het begin van alle ordever-
storingen. In de volgende decennia zouden we
onder andere de verschijning van graffiti mee-
maken, de opkomst van hooliganisme, drugsver-
slaving, vandalisme, vervuiling van het straat-
beeld, toenemende schooluitval, winkeldiefstal-

len en een steeds grimmiger kraakbeweging die
tijdens de troonsbestijging van koningin Beatrix
in 1980 tot ernstige rellen zou leiden. 

In dit artikel wordt betoogd dat die ontwikkelin-
gen alles te maken hebben met het massale on-
behagen in de gevestigde politiek, dat bij de ver-
kiezingen van 15 mei zo onverwacht naar buiten
kwam. Ze maken deel uit van een breed verande-
ringsproces in de gehele maatschappij. Niet toe-
vallig worden in beschouwingen daarover zeer
uiteenlopende verklaringsgronden aangevoerd,
zoals: de stijl (achterkamertjes) en slechte com-
municatie (Haagse stolp) van de politiek en de
achterstand in gezondheidszorg en onderwijs;
het verval van waarden en normen; de onveilig-
heid en de mislukte integratie van buitenlan-
ders. Daar is veel voor te zeggen maar sociolo-
gisch gezien is er nog meer aan de hand en niet
in de laatste plaats: een ingrijpend economisch
veranderingsproces dat achtereenvolgende rege-
ringen krachtig hebben bevorderd. Ik hoop hier-
onder duidelijk te maken dat dit proces ten on-
rechte onvermeld blijft. Als dan ook Paars nog
alle schuld krijgt, getuigt dat van een te korte-ter-
mijn-denken. Daarom haal ik vooral de jaren ze-
ventig en tachtig naar voren. 

eenzijdige analyses

Het falen van de politiek, ongunstige ontwikke-
lingen in de cultuur (in de brede sociologische
zin: het geheel van opvattingen, waarden, nor-
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men, gewoonten) en afbrokkeling van de sociale
cohesie ¬ zo kan men de hierboven genoemde
oorzaken samenvatten. Na de rellen bij de
troonsbestijging van 1980 werd op precies de-
zelfde factoren gewezen. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) maakte op
verzoek van enkele ministers een probleemana-
lyse en bracht de aanval op de gevestigde orde in
verband met ‘gerechtvaardigde verontwaardi-
ging over tekortkomingen in de samenleving’.
Niemand had het toen over allochtonen. De oor-
zaken werden gezocht in: 
> politiek-bestuurlijke achtergronden: onrecht-

vaardigheden in het (huisvestings)beleid, te-
leurgestelde verwachtingen ten aanzien van
voorzieningen van de verzorgingsstaat en on-
duidelijke besluitvorming van de overheid:
politiek falen dus,

> sociale en culturele achtergronden van jeugd-
agressie: achterstand in sociale omstandighe-
den van en geringe opvangmogelijkheden
voor de toen rebellerende groepen, toene-
mend geweld in de media en veranderd
normbesef in de samenleving, 

> het grootstedelijk milieu dat katalyserend kan
werken voor gewelddadige ongeregeldheden:
grote verscheidenheid in en vlottende samen-
stelling van de bevolking: geringe sociale cohe-
sie dus. 

Ondanks de tijdsafstand en het feit dat alleen een
bepaalde groep jongeren rebelleerde tijdens een
ritueel (de troonsbestijging) dat bij uitstek de ge-
vestigde orde benadrukte, lijkt deze analyse veel
op wat recentelijk te berde werd gebracht ter ver-
klaring van de onverwachte aantasting van die-
zelfde orde op 15 mei. In beide analyses ontbrak
het aan aandacht voor de economie als verkla-
ringsgrond. Daardoor kan geen adequaat beeld
ontstaan van de samenhang der oorzakelijke fac-
toren.

Misschien is die omissie te verklaren uit het
feit dat de ‘linkse’, marxistisch geïnspireerde
maatschappijanalyse van de jaren zestig in-
middels ‘uit’ was. Maar dat is geen reden, de in-
vloed van economische ontwikkelingen op de

samenleving over het hoofd te zien. Bij sociolo-
gen die al wat langer meegaan, is trouwens be-
kend dat de overmatige nadruk in het marxis-
tisch denken op de economie al rond de vorige
eeuwwende (1900 dus) fundamenteel was be-
streden. Voor inzicht in de maatschappij als ge-
heel overweegt nu een maatschappijbeeld dat zo-
wel op de bovengenoemde drie dimensies van de
samenleving let ¬ de politiek, de cultuur, het
type sociale cohesie ¬ als op de economie. 

De aard van de wisselwerking daartussen
brengt evenwichtigheid of onevenwichtigheid
in de maatschappij teweeg. De politiek moet niet
alleen de economie ten goede komen, maar ook
op de sociale cohesie en de cultuur letten. Alleen
dan kan ze op legitimiteit en stabiliteit rekenen.
De economie dient eraan mee te werken dat de
cultuur (betrouwbaarheid, arbeidsethos, verant-
woordelijk ondernemerschap bijvoorbeeld) en
de sociale cohesie onder de mensen die ze nodig
heeft, niet worden ondermijnd. Zo is elk der di-
mensies er verantwoordelijk voor dat de drie an-
dere goed functioneren. 

Wie vanuit die optiek naar het huidige pu-
blieke onbehagen kijkt, kan geen genoegen ne-
men met vingerwijzingen naar de politiek van
de jaren negentig, de veranderde waarden en
normen of de verminderde sociale cohesie. Het
heeft goede zin, ook eens te kijken naar wat er
verder gepaard ging aan de wanordelijkheden
van de jaren zeventig en tachtig waarmee dit ar-
tikel begon.

eerdere jaren van wanordelijkheid 

Het waren de jaren van emancipatie en democra-
tisering, naast oplopende consumptieniveau’s.
Het gestegen comfort van bijvoorbeeld wasma-
chines, autobezit en koelkasten was al algemeen;
daar kwamen steeds meer genoegens als lange
en verre vakanties, kleuren tv’s, koffieapparaten,
diepvriezers en videorecorders bij. Dat moet tot
een cultuur van stijgende verwachtingen ten
aanzien van het welvaartsniveau hebben geleid
en tot nieuwe normen. Wat eerst luxe leek, werd
vanzelfsprekend; wat tevoren snel leek, werd als
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traag ervaren; wat eerder jarenlang mee moest
gaan, was snel verouderd. Maar het is de vraag of
dit correspondeerde met wat in de economie ge-
beurde. Het waren immers ook de jaren van de
oliecrises, de oplopende werkloosheid, economi-
sche stagnatie en een groeiende staatsschuld.
Door een grondig bezuinigingsbeleid en een po-
litiek van herindustrialisering sedert Lubbers I
werden aan de economie nieuwe impulsen toe-
gebracht. Maar gezien de genoemde verwachtin-
gen was het de vraag of de politiek daarmee aan
legitimiteit won bij anderen dan ondernemers. 

De andere kant van de medaille was namelijk
dat de verzorgingsstaat bij politici in opspraak
raakte en ook geleidelijk werd afgebouwd: de
burger werd te veeleisend geacht, met name ten
aanzien van de overheidszorg. De mogelijkheid
dat de overheid zelf met haar economisch groei-
beleid de consumptieniveau’s en daarmee de ver-
wachtingen van de burger krachtig had gestimu-
leerd, werd nauwelijks overwogen. 

Integendeel, het groeibeleid ging door, tech-
nologische ontwikkeling en innovatie waren de
toverwoorden en de burger kon niet anders dan
grammofoonplaten inruilen tegen cd’s, schrijf-
machines tegen pc’s en wennen aan acceptgiro’s,
postcodes, antwoordapparaten en aan het feit dat
ondanks de discussies over zogenaamde ethische
aspekten de grenzen met betrekking tot nieu-
wigheden als genetische manipulatie constant
werden verlegd. Zoals ook de discussies omtrent
overmedicalisering en toelaatbaarheid van
nieuwe medische ingrepen (harttransplantaties,
ivf, vruchtwaterpunctie enzovoorts) niet ver-
hinderden dat deze algemeen gebruikelijk wer-
den en zowel de vraag naar als de kosten van de
gezondheidszorg voortdurend deden stijgen.

Inmiddels was ook het grote terugtreden van
de overheid begonnen: deregulering, privatise-
ring en geloof in het heilzame marktmecha-
nisme. Hoe bevorderlijk dat ook geweest mag
zijn voor een herleving van de economie, het
bracht bij de overheid een gevoel van machteloos-
heid met zich mee dat misschien wel funest was
voor haar verantwoordelijkheidsbesef. Werden
er met het badwater ook kinderen weggegooid?

exit oude degelijkheid

Niemand zal de voordelen van deze nieuwe eco-
nomische en technologische ontwikkelingen
ontkennen, maar de keerzijde was dat ze tot an-
der gedrag leidden en daarmee ook gewoonten,
opvattingen, normen, kortom de cultuur veran-
derden. Veel gebruiksartikelen werden voortaan
eerder vernieuwd dan onderhouden en gerepa-

reerd; koopwaar werd niet meer in eigen draag-
tassen maar in wegwerpverpakking meegeno-
men en inplaats van velerlei winkels af te lopen
laadde men zijn supermarktkarretje vol, om
maar enkele voorbeelden te noemen. 

Zo werden tal van dagelijkse handelingen ver-
sneld en vergemakkelijkt. Menselijke voorzich-
tigheid werd door technische beveiliging vervan-
gen, menselijke inspanning door geautomati-
seerde apparaten en met dat alles veranderde de
aard van de zelfregulering, de eigen oplettend-
heid, het arbeidsethos, de zorgzaamheid en an-
dere uitingen van vroegere degelijkheid. Oude
deugden als spaarzaamheid, zelfopoffering, zui-
nigheid, plichtsbetrachting of bescheidenheid
werden voortaan minder gewaardeerd dan ei-
genschappen als creativiteit, assertiviteit, een
kritische opstelling en het vermogen tot genie-
ten. Een neerlandica attendeerde mij er in de ja-
ren tachtig op dat spreekwoorden ¬ vertolkers
van die oude deugden ¬ veel minder werden ge-
hoord; ze hadden veelal plaats gemaakt voor de
slogans van de reclame. Die beloofde maximale

De verwijzing naar het besef
van een ‘crisis’ bij delen van
de bevolking ¬ een culturele
crisis, een crisis in het
vooruitgangsgeloof, een
economische, een ecologische
crisis ¬ was verdacht
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opbrengst tegen minimale moeite, snel resultaat
tegen kortdurende inspanning. Doordat er meer
tijd en financiële ruimte vrijkwamen voor recre-
atie en amusement, veranderden ook prioritei-
ten in de tijdsbesteding. Om niet te spreken van
de gedrags- en normveranderingen door ‘de’ pil.

De vernieuwingen van deze decennia zijn op
allerlei manieren omschreven; één typering is
dat Nederland van een produktie- in een con-
sumptiemaatschappij veranderde. Naarmate er
meer diversiteit in de consumptie en daarmee in
levensstijlen komt ¬ noodzakelijk gevolg van
voortgaande economische groei ¬ werkt dit al-
les ook steeds meer individualisering in de hand.

Op zich zouden deze veranderingen de toene-
mende wanordelijkheden reeds kunnen verkla-
ren, maar daarnaast had er een zogenaamde ‘cul-
turele revolutie’ plaatsgevonden (ca. 1965-’75)
die trouwens zonder de naoorlogse welvaarts-
stijging niet mogelijk was geweest. Ook hier-
door gingen veel externe en zelf-reguleringen op
de helling. Dat kan hier slechts met enkele tref-
woorden worden aangeduid: ontzuiling, ontker-
kelijking, anti-autoritaire opvoeding, sexuele re-
volutie, veranderde gezagsopvattingen, burger-
lijke ongehoorzaamheid, alles in naam van de
zelfontplooïing en vrijheid. Niet toevallig was
het ook in de jaren zeventig dat cijfers van mis-
drijven spectaculair stegen. Er waren schomme-
lingen en verschillen naargelang de soorten mis-
drijven, maar de niveau’s zijn sedertdien veel ho-
ger dan die van bijvoorbeeld de jaren zestig,
soms veelvouden daarvan. 

Het is niet mijn bedoeling de gewonnen wel-
vaart, het comfort en de verworven vrijheden ne-
gatief af te schilderen. Ik wil wèl de schaduwzij-
den die behartigd hadden moeten worden, aan-
wijzen. Het valt zeer te betwijfelen of de
economie en de sterk daardoor beïnvloede cul-
tuur wel gefunctioneerd hebben op een wijze die
gunstig was voor de sociale cohesie en voor de le-
gitimiteit van de politiek. Als in de jaren tachtig
de markt steeds meer gaat overheersen, er een
tweedeling ontstaat en zelfs armoede terugkeert
in het land terwijl de ordeverstoringen op aller-
lei fronten voortgaan, kan van de burger nauwe-

lijks enthousiasme over de maatschappelijke
ontwikkelingen verwacht worden. Als ziektever-
zuim op het werk en toetreding tot de WAO een
indicatie vormen van maatschappelijk onbeha-
gen, wordt dit geïllustreerd door de toename
daarvan ¬ waarover premier Lubbers in 1990
klaagde dat ‘Nederland ziek is’. 

Over de milieuproblematiek, de welvaarts-
kloof ten opzichte van arme landen, de onder-
mijning van het publieke domein en de toene-
mende berichten over fraude bij burgers, bedrij-
ven en in het ambtenarenapparaat spreken we
nog niet eens. Ook al wordt in opiniepeilingen
tevredenheid van de burger vastgesteld, deze
trekt zich wel terug in het steeds comfortabeler
privé-domein; het activisme van de jaren zestig
en zeventig is immers machteloos gebleken. Er
verschijnen studies over politieke apathie, crises
in allerlei sectoren en bedreiging van de demo-
cratie.

het grote ontkennen

Tegelijkertijd begint dan het grote ontkennen in
politieke kringen. Het duurt lang voordat de aan-
wezigheid van armoede wordt erkend. Voor de
genoemde problemen ontstaan allerlei eufemis-
men, zoals ‘normvervaging’ ter aanduiding van
wat het publiek verloedering noemt, of ‘kleine
criminaliteit’ voor de toenemende omvang van
diefstallen, vandalisme, inbraak, zogenaamd
lichte vormen van geweld en verkeersdelicten. 

Dat bleek mij ook tijdens mijn kortdurende
poging, begin jaren tachtig, een wetenschappe-
lijke studie te verrichten ten dienste van de rege-
ring. De verwijzing naar het besef van een ‘crisis’
bij delen van de bevolking ¬ een culturele crisis,
een crisis in het vooruitgangsgeloof, een econo-
mische, een ecologische crisis ¬ was verdacht,
hoewel dat woord in allerlei publicaties werd ge-
bezigd; de term ‘misbruik’ van sociale voorzie-
ningen moest worden vervangen door ‘oneigen-
lijk gebruik’ en de suggestie dat er behoefte kon
bestaan aan een nieuw ‘publiek ethos’ ¬ titel
van mijn oratie die geleid had tot het verzoek om
genoemd onderzoek ¬ bleek taboe. Mijn te toet-
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sen veronderstelling was dat de overheid mede-
verantwoordelijk was voor de culturele verande-
ringen die zich hadden voltrokken en daaraan
ook voor de toekomst aandacht moest besteden.
Na veel censuur en vervanging van woorden die
politiek incorrect bleken te zijn, ging het onder-
zoek uiteindelijk niet door. 

Als paars aan het grote ontkennen iets heeft
toegevoegd, is het de voortzetting daarvan in een
tijd dat de problemen verergerden. En de omzet-
ting ervan in een sorrycultuur op punten waar
niets te ontkennen viel. Daarmee werd tevens
ontkend dat het voor de economie zo gunstige
overheidsbeleid wel eens funest zou kunnen zijn
voor de sociale cohesie en de cultuur.

De onvrede van de burger met de gevestigde
politiek is dus van veel oudere datum en heeft
veel fundamenteler achtergronden dan momen-
teel wordt voorgesteld. Door het stelselmatige
negeren van de economische ontwikkelingen als
mede-oorzaak komt dat echter zelden ter sprake. 
Dat is ook jammer om een andere reden. Er is
bij recente pogingen tot verklaring namelijk
ook te weinig aandacht voor het bekende zonde-
bokmechanisme: de neiging om minderheden
de schuld te geven van misstanden waarmee zij
vaak niets te maken hebben. Terwijl dat mecha-
nisme toch veelvuldig is genoemd in verband
met de jodenvervolging in Nazi-Duitsland en
er in studies over racisme en xenofobie altijd
naar politiek en economisch onbehagen wordt ge-
wezen voor de momenten dat het de kop op-
steekt. 

Dat doet niets af aan de problemen van de
multiculturele samenleving ¬ die zijn zeker
zeer groot ¬ maar die dienen wel te worden ge-
relateerd aan wat zich verder afspeelt. Bovendien
mag niet worden verwaarloosd dat het ontstaan
van een onderklasse van buitenlanders veel te
maken heeft met de wijze waarop de economie
hen uitsluit. 

Uiteraard heeft het unieke en onorthodoxe feno-
meen Pim Fortuyn als katalysator gewerkt voor
de manifestatie van het onbehagen. Maar er wa-
ren al eerder dergelijke manifestaties op kleinere
schaal. Bijvoorbeeld de plotselinge verkiezings-
successen van eerdere nieuwkomers op het poli-
tieke toneel: de ppr, Boer Koekkoek, d’66, ds’70

en de Ouderen-partijen. Door de dramatische
dood van deze laatste nieuwkomer zal nooit be-
kend worden of we ook hier met een eendags-
vlieg te maken hadden. En wat de opmerkelijke
heiligenverering van deze eigenzinnige figuur
betreft, ook dat beleefden we met een Neder-
landse politicus die lak had aan formaliteiten en
verdoezeling van problemen (hoewel overigens
totaal onvergelijkbaar): bij de plotselinge dood
van minister Dales. Ook toen werd de begrafe-
nisstoet langs de snelweg Utrecht-Arnhem gade-
geslagen door een aangeslagen publiek en ver-
drong zich op het kerkhof een onverwacht grote
menigte mensen. Aan de overzijde van het Ka-
naal deed zich zoiets voor bij de dood van prinses
Diana, ook een uitdaagster van de gevestigde
orde.

Dit is uiteraard een te globale analyse; ze was
bedoeld om te bevorderen dat de bezinning op
wat er vóór 15 mei is misgegaan, niet alleen gaat
over de stijl van politiek bedrijven of de wijze
van communiceren met de burger, maar vooral
over de inhoud van het politieke, met name het
economische beleid en de invloed daarvan op de
cultuur en de sociale cohesie. Ze was geschreven
vóór de val van het op die verkiezingen geba-
seerde kabinet. Nu er uitzicht is op nieuwe ver-
kiezingen, is er extra reden voor die bezinning.
De verleiding is groot om gerustgesteld te me-
nen dat de scherpe aanval van 15 mei op de ge-
vestigde politiek machteloos en vruchteloos is
gebleken. Maar het onbehagen dat toen naar bui-
ten kwam, had zich al heel lang opgehoopt. Zo
gauw zijn we daar niet van af. 
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