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Column
Islamitisch humanisme
Wim van Dooren

Voor ons lijkt de islam een fanatieke godsdienst
en de islamitische cultuur bekrompen en ouder-
wets; islamitisch humanisme komt op ons over
als een contradictio in terminis. Toch is er mis-
schien wel meer reden om van een islamitisch
dan van een christelijk humanisme te spreken, ze-
ker als we in de geschiedenis van de islamitische
cultuur teruggaan. Het zal dan blijken dat het he-
dendaagse Europese humanisme meer te danken
heeft aan de islam dan aan het christendom.
Ons wordt vaak geleerd dat wij het antieke

Griekse humanisme via het christendom hebben
overgeleverd gekregen; niets is evenwel minder
waar. Het waren de Arabieren, die de Griekse tra-
ditie hebben voortgezet en uitgebouwd toen er in
onze contreien alleen maar 'duistere middeleeu-
wen' heersten. De wijze waarop men in de Arabi-
sche wereld omging met de Griekse filosofen en
vooral met Aristoteles, is voor ons nog voorbeel-
dig. Door de contacten met de islam zoals die in
Zuid-Europa (Spanje en Sicilië) in de Ilde en
l2de eeuw plaatsvonden, werd ons 'christelijk
Europa' op de hoogte gebracht van de Grieks-
Arabische beschaving en ontwaakte het in cultu-
reel opzicht. Toen kon ons 'humanisme' ont-
staan. Onze christelijke cultuur bleek in de 13de
eeuw nogal wat moeite te hebben om het Griekse
erfgoed te assimileren resp. te annexeren, al was
het alleen al omdat het uit de islamitische wereld
werd overgebracht, getuige de problemen met de
Aristoteles-receptie in Parijs en de beruchte stel-
lingen van bisschop Tempier (1277).
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Enkele grote thema's uit de Griekse filosofie
bleken prachtig aan te sluiten bij de islamitische
cultuur; de islam was veel toleranter dan het
christendom ten opzichte van de humanistische
ideeën; het bleek heel goed mogelijk om de koran
zo uit te leggen dat het humanisme er in paste. De
centrale plaats van de mens en de nadruk op een
autonome moraal konden met enige moeite in de
koran worden teruggevonden. AI door AI-Farabi
(t 950) werd het bedrijven van filosofie als het
hoogste geluk beschouwd, een visie die eeuwen
later door de 'humanist' Pico della Mirandola
werd overgenomen. De autonome waarde van de
filosofie tegenover of naast de godsdienst werd
op afdoende wijze door Averroes (t 1198) aange-
toond, gecombineerd met een grote tolerantie te-
genover alle bestaande godsdiensten. De laat-
middeleeuwse tolerante humanist Cusanus hield
zich niet voor niets uitvoerig met de koran bezig.
Het meest kenmerkend voor de bloeitijd van de
islamitische cultuur tot ongeveer 1200 is de ten-
dens tot algemene verdraagzaamheid: in christe-
lijk-Europese literatuur over de tijd van de kruis-
tochten (Walter Scott, Lessing enzovoort) vinden
we er de weerklank van.
Helaas is het christelijk Europa door zijn ver-

overingen (eindigend in de bezetting van heel
Spanje in 1492) een van de oorzaken van de on-
dergang van deze bloeiende islamitische cultuur
geweest. Als humanisten doen we er goed aan te
beseffen hoeveel we te danken hebben aan het
oude islamitisch humanisme!



Ten geleide

'Waar zijn we eigenlijk mee bezig?', vroeg Trudy
van Asperen zich af in een interview met de Hu-
manist. Van Asperen, hoogleraar ethiek aan de
Universiteit van Amsterdam, signaleerde: 'Er
zijn twee typen leraren: overwerkte en werkloze.
Dat geldt voor ontzettend veel beroepsgroepen.
Er is zoveel druk op mensen om te overleven on-
der die stress. Je creëert een nieuwe klassenmaat-
schappij. Mensen die de druk aankunnen en men-
sen die bezwijken. We moeten gewoon veel te
veel. Onze eigen zingeving bedenken, onze eigen
sociale omgeving maken, ons te pletter werken.
Vandaar die neuroses. Vandaar die verharding,
dat eigenbelang.' 1

De uitspraken van Trudy van Asperen waren
voor de redactie de eerste inspiratiebron voor dit
themanummer van Rekenschap over wat we de
'vechtmaatschappij' zijn gaan noemen. Later
was een artikel van Hans Wansink, historicus en
adjunct-hoofdredacteur van Intermediair, een
tweede inspiratiebron. Dit artikel, getiteld 'De
stressmaatschappij' , is in een bewerkte versie in
dit themanummer opgenomen.

Kenmerkend voor de vechtmaatschappij is de
sterke wedijver op de, door de stagnerende eco-
nomische groei, krappe en thans zelfs krimpende
arbeidsmarkt. Niemand is zeker van zijn positie
op die markt. Iedereen moet scoren om zijn plaats
in de maatschappelijke rangorde te behouden.
Een grote groep mensen kan deze strijd niet aan
en valt buiten het arbeidsbestel.2 Er is nu de situa-
tie ontstaan dat de produktiviteit van de mensen
die werken in Nederland hoog is, maar deelname
aan het arbeidsproces betrekkelijk laag.3

Het gaat dus over arbeid in dit nummer: het
verrichten van betaalde arbeid is in de jaren 1990
steeds belangrijker geworden. In 1975 was het
thema van de vrije-tijdssamenleving nog popu-
lair, gezien de arbeidstijdverkorting. Die arbeids-
tijd werd echter niet minder: er kwamen neven-
functies bij, het overwerken nam toe en de reistijd
tussen wonen en werken ook. Bovendien is het
aantal mensen dat naast de werkkring een huis-

houden verzorgt, gestegen.4

De vechtmaatschappij kent talloze facetten. In
dit themanummer van Rekenschap is voorname-
lijk ingezet op één daarvan: werkstress door de
individuele economische overlevingsstrijd. In
het artikel over 'Werkstress in Nederland' van
Pieter van der Meché wordt de feitelijke proble-
matiek van de werkstress beschreven. Hij stelt
o.a. dat, in samenhang met veranderende produk-
tieprocessen in het kader van de concurrentie-
strijd tussen bedrijven en instellingen, hedenten-
dage zeer kritisch en steeds minder tolerant wordt
gekeken naar het functioneren van de medewer-
ker ('Nul fouten, graag!'). Vervolgens is ereen al
te grote tolerantie ten aanzien van het laten ver-
dwijnen van 'niet goed' functionerende werkne-
mers in de WAO of de VUT.

In de meeste andere artikelen bracht het onder-
werp 'stress' de auteurs al snel op de achterlig-
gende thematiek van de individuele economische
overlevingsstrijd anno 1993. Hans Wansink koos
voor zijn artikel wel de titel 'De stressmaatschap-
pij' , maar hij behandelt vooral de voor- en nade-
len van de hedendaagse meritocratie. In de loop
van deze eeuw ontwikkelde de oude standen-
maatschappij zich tot een meritocratische samen-
leving, waarin je beloond wordt naar je prestatie.
Niet je afkomst telt voor de positie die je in de sa-
menleving inneemt, maar de prestaties die je le-
vert. Met andere woorden: wie zijn best doet, kan
vooruitkomen. Sinds de economische recessie
van 1982 wordt echter ook de keerzijde van de
meritocratie zichtbaar: de privileges van geboor-
te en komaf gelden niet meer, dus als je het niet
maakt in de samenleving, heb je geen excuus; ie-
dereen heeft kansen en wanneer je deze niet be-
nut, is het je eigen schuld. Het hebben van werk
en het veiligstellen van posities wordt in deze
open strijd zo belangrijk dat het tot egoïsme en
bewustzijnsvernauwing leidt.

Over het artikel van Hans Wansink organiseer-
de journaliste Marianne Hoogma, als gastredac-
trice betrokken bij de samenstelling van dit the-
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De term 'de vechtmaatschappij' werd, voor zover bekend, voor het eerst gebruikt door de eco-
noom dr. A. van der Zwan in een interview met Marjanne Sint en Bert Vuijsje in het tijdschrift
Intermagazine van november 1982. Van der Zwan benadrukte toen al dat de WAO op een ma-
nier werd gebruikt die nooit bedoeld was en dat er een taboe op lag om dat hardop te zeggen. Aan
een regeling als deze zou een einde moeten worden gemaakt, omdat sociale en economische ont-
sporing er het gevolg van was. Ook andere harde ingrepen in de sociale zekerheid waren volgens
hem nodig om meer mensen aan het werk te krijgen. Of er dan een 'vechtmaatschappij' zou ont-
staan? Van der Zwan moest er een beetje om lachen, omdat er in Nederland nog tal van sociale
voorzieningen zouden overblijven. 'Maar als je zegt, het wordt méér een vechtmaatschappij,
dan zeg ik: ja, en dat is ook precies de bedoeling. (...) Ik vind dat de Nederlandse maatschappij
op dat punt te veel de andere kant op is gegaan. Je kunt bij ons echt spreken van een maatschappij
die geen enkele fighting spirit meer heeft en die zijn overlevingsinstinct is kwijt geraakt' (p. 31).
Van der Zwan kwam tot zijn conclusie vanuit het socialisme: 'Het socialisme heeft zich altijd
verzet tegen het arbeidsloze inkomen, het heeft zich altijd op het strikte standpunt gesteld dat
mensen moeten bijdragen "aande maatschappij en dat de maatschappij in ruil daarvoor een ver-
antwoordelijkheid heeft voor dat individu' (p. 3 I).

manummer van Rekenschap, begin dit jaar een
tweegesprek tussen de auteur en Jos dêBéus, So-
crates-hoogleraar politieke filosofie bij de Uni-
versiteit Twente. In deze discussie werd de vecht-
maatschappij nader geanalyseerd, waarbij veel
meer onderwerpen dan alleen werkstress aan de
orde kwamen, onder andere vragen als: 'waarom
is de strijd om het bestaan individueler en harder
geworden?', 'heeft "de vechtmaatschappij" of"de
stressmaatschappij" ook positieve kanten?', 'wat
is er zo slecht aan weerbaarheid?' en 'hoe kunnen
zoveel mogelijk mensen in staat worden gesteld
om een zelfstandig bestaan op te bouwen?'
Na het tweegesprek van Hans Wansink en Jos

de Beus vroeg de redactie commentaar op hun uit-
spraken over de vechtmaatschappij van Arie den
Broeder, deskundige op het gebied van de sociale
zekerheid, en van Douwe van Houten, hoogleraar
sociaal beleid aan de Universiteit voor Humanis-
tiek in Utrecht. Den Broeder zet in zijn artikel
'Meritocratie en marginalisering' de kernpunten
in de discussie nog eens op een rijtje. Eén van zijn
conclusies is dat een samenleving die beloning
naar prestatie een centrale plaats wil geven, niet
ontkomt aan de noodzaak zorg naar behoefte toe
te voegen. Hij roept ten slotte de lezer op 'het
prestatiebeginsel als zodanig kritisch te bezien en
te herijken, omdat het niet slechts welvaart en
welzijn oplevert, maar ook schijnwelvaart en
schijnwelzijn. '
Douwe van Houten belicht in zijn bijdrage 'De
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gewetenloze samenleving' vooral de onderklasse
die de dupe is geworden in de vechtmaatschappij.
Deze slachtoffers, de uitvallers, worden gemargi-
naliseerd, gecriminaliseerd en gestigmatiseerd
als profiteurs van de welvaartsstaat, is zijn oor-
deel. De verzorgingsstaat heeft gefaald, want van
een volwaardig lidmaatschap van de samenle-
ving voor iedereen is geen sprake, aldus Van
Houten.
Marianne Hoogma gaat in haar artikel 'De Ver-

wende en de Verloren Generatie' in op een ander
aspect van de ongelijke verdeling van kansen in
de vechtmaatschappij, namelijk de ongelijke ver-
deling tussen generaties. Zij constateert dat de
'starters op de arbeidsmarkt die geboren zijn tus- .
sen 1955 en 1970, het economisch tij niet mee
hadden en in de toekomst zullen opdraaien voor
de gevolgen van de naoorlogse geboorten golf.
Aan het einde van het themagedeelte van dit

nummer keert Jos de Beus in zijn beschouwing
'Werkdruk en gelijke kansen' terug naar het
hoofdonderwerp: stress. En wel om voor dit pro-
bleem oplossingen te zoeken. De Beus noemt er
twee: verlichting van de werkdruk, onder andere
door een grootscheepse herverdeling van betaal-
de arbeid, huishoudelijke arbeid en zorgtaken tus-
sen mannen en vrouwen, en compensatie van
stress dooreen volksverzekering tegen werkdruk.
Aan de laatste oplossing zitten meer bezwaren
dan aan de eerste: 'Uit de praktijk van de Wet op
de Arbeidsongeschiktheid weten we wat er alle-



maal mis kan gaan. Dit [de WAO] is een Neder-
landse werknemersvariant op de collectieve ver-
zekering tegen stress.'
Tot slot: het Humanistisch Verbond zal de dis-

cussie over 'de vechtmaatschappij' voortzetten,
en wel tijdens een eendaagse conferentie in
Utrecht op zaterdag 13november 1993. Elders in
dit nummer van Rekenschap vindt u over deze bij-
eenkomst meer informatie.

Marianne Hoogma en André Hielkema

Noten
I. Ingeborg van Teeseling, 'Het is moeilijk om in je

eentje beter te zijn dan een hele traditie. Trudy van As-
peren over individualisering en het moderne leven', in:
Humanist (mei/juni 1992) p. 7-10
2. Het aantal arbeidsongeschikte personen steeg tus-

sen 1980 en 1990 van 657.000 naar 882.000, een toena-
me van 34%. Zie: Sociaal en Cultureel Rapport 1992
(Den Haag 1992) p. 15. In september 1992 bedroeg het
aantal volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikten
913.000 personen NRC Handelsblad, 1-12-1992).
3. Van de Nederlandse vrouwen heeft 36% een baan

van ten minste 11 uur per week. De arbeidsdeelname
van mannen bedraagt 68% (NRC Handelsblad, 22-3-
1993, p. 11).
4. In 1975 waren er 29 huishoudens per 100 inwo-

ners; in 1990 waren dat er 41 per 100 inwoners. Zie So-
ciaal en Cultureel Rapport 1992, p. 7.
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Werkstress in Nederland
Pieter van der Meehé

Stress door werk is een wijd verbreid verschijnsel. Praten over stress
of gestresst zijn is ingeburgerd in ons dagelijks taalgebruik. Dit artikel
behandelt de werkstressproblematiek in Nederland. Vanwege de
beschikbare gegevens is het accent komen te liggen op de
werkstressproblemen van hoger opgeleiden.

Wat men onder werkstress verstaat verschilt. In
dit artikel is werkstress gedefinieerd als het
geestelijk of lichamelijk onwel zijn dat het ge-
volg is van het verrichten van werk. Ervan uit-
gaande dat een situatie van geestelijk en/of licha-
melijk onwel zijn door de meeste mensen als
negatief zal worden bestempeld is stress dus een
ongewenst verschijnsel. Er is echter een andere
definitie mogelijk die de discussie over werk-
stress kan vertroebelen. Volgens die definitie is
werkstress synoniem met de inspanning verbon-
den aan het werk. Daarmee kan werkstress ook
een positief verschijnsel zijn. Bij de definitie van
werkstress die in dit artikel wordt gebruikt, is dat
uitdrukkelijk niet mogelijk.

Maatschappelijk vraagstuk
In de jaren tachtig is werkstress een steeds be-
langrijker maatschappelijk vraagstuk geworden.
Door een aantal factoren is onze kennis hierover

. toegenomen. Ze kunnen worden verdeeld in
vraag- en aanbodfactoren. De vraagzijde is de be-
hoefte aan kennis over werkstress om hem te kun-
nen herkennen en te kunnen behandelen. Een
aanleiding daartoe is de toegenomen drang iets te
doen aan de stijgende uitstroom van werkenden
uit het arbeidsproces wegens ziekte. Daarbij
wordt vaak verwezen naar het sterk gegroeide
aantal mensen in de WAO.'De drang om dit aantal
terug te dringen past binnen een breder streven
van de overheid om de verhouding werkenden-
uitkeringsgerechtigden te veranderen. Haar
beoogde doelen zijn dat meer mensen een inko-
men verkrijgen door werk en minder mensen ge-
bruik maken van een uitkering.

De argumenten die de overheid hanteert, zijn
zowel economisch-empirisch als normatief. De
economische argumenten hebben als voornaam-
ste kenmerk: 'dat kunnen we niet meer betalen'.
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De uitstroom uit het arbeidsproces kost handen-
vol geld aan uitkeringen (WAO,VUT,AAW.WW.
RWW).Deze moeten worden opgebracht door een
steeds kleiner wordende groep werkenden. Tot
nu toe is dat gelukt door een gestegen produktie
per werknemer. Voor de toekomst verwacht men
dat de groei van de arbeidsproduktiviteit ontoe-
reikend zal zijn om de uitkeringslast te dragen.
Een ontwikkeling die deze verwachting ver-
sterkt, is de 'vergrijzing' van de Nederlandse be-
volking. Daarmee ontstaat er in het huidige sys-
teem van sociale zekerheid automatisch een
scheve verdeling tussen degenen die de premies
verdienen, de werkenden, en de uitkeringsge-
rechtigde ouderen, de Aow-ers en VUT-ers.Het is
dus van belang om zoveel mogelijk mensen aan
het werk te houden opdat zij een inkomen ver-
werven waarvan zij zichzelf en de uitkeringsge-
rechtigden kunnen onderhouden.

Een normatief argument voor het veranderen
van de verhouding tussen werkenden en uitke-
ringsgerechtigden is dat werk een recht is. Daar-
om is het een schande dat voor zovelen werken
psychisch of fysiek onmogelijk wordt gemaakt.
De kwaliteit van de arbeid dient verbeterd te wor-
den, opdat een ieder weer aan het arbeidsproces



kan deelnemen. Een andere variant is dat werk
een plicht is. Het is toch 'van de gekke' dat een
groeiend gedeelte van de Nederlandse bevolking
zich aan het arbeidsproces onttrekt en zich laat
onderhouden door een steeds kleiner aantal wer-
kenden.2

De toenemende wil van de overheid de verhou-
ding tussen uitkeringsgerechtigden en werken-
den te veranderen heeft ertoe geleid dat de over-
heid de vakbonden en werkgevers aanspoort hun
aandacht te richten op het beperken van de uit-
stroom van werknemers wegens ziekte. Het ver-
band tussen arbeid en ziekte, ook wel werkstress
genoemd, heeft zich daardoor in groeiende be-
langstelling mogen verheugen.

De toegenomen vraag naar kennis over werk-
stress is gepaard gegaan met een gestegen aanbod
van kennis over de psychische effecten van werk.
In de jaren zeventig zijn klinisch psychologen
zich in toenemende mate gaan interesseren voor
de psychische gesteldheid van werknemers in be-
drijven. Dat hangt samen met het feit dat ze door
het bezuinigingsbeleid van de overheid werden
verdreven van hun traditionele werkgebied, de
psychotherapie. Dit heeft ertoe geleid dat de ken-
nis over de psychologische processen die een rol
spelen tussen mensen en hun werk wijder ver-
breid is geraakt. Tevens is er in de afgelopen jaren
een groei van wetenschappelijk inzicht geweest
in de wijze waarop het arbeidsproces effect kan
hebben op de lichamelijke gezondheid van werk-
nemers.3

Stress en werk
In het wetenschappelijk onderzoek naar werk-
stress is een aantal aspecten belicht. Veel is terug
te vinden in een vaak gebruikt model om het ver-
band tussen stress en werk te verklaren, het belas-
tinglbelastbaarheidsmodel.4 De (werk)belasting
van een persoon is de inspanning die van een per-
soon gevraagd wordt. Deze is afhankelijk van de
kenmerken van de werksituatie. Deze kenmerken
kunnen worden verdeeld in twee groepen, de in-
houd van de werkzaamheden en de condities
waaronder deze moeten worden verricht. Deze
condities zijn weer verder uit te splitsen in drie
categorieën, de arbeidsomstandigheden (hygië-
ne, lawaai), de arbeidsverhoudingen (werksfeer,
regelmogelijkheden) en de arbeidsvoorwaarden
(werk/rusttijden, salaris). De regelmogelijkhe-

den zijn de mogelijkheden die de werksituatie
een persoon biedt om zelf zijn werkbelasting en
belastbaarheid op elkaar af te stemmen. Bij voor-
beeld doordat de persoon zelf het werktempo be-
paalt of de mogelijkheid krijgt om zich te scholen
op kosten van de werkgever. Naarmate de inhoud
van het werk complexer wordt en de condities
verslechteren, neemt de werkbelasting toe. De
kenmerken van de werksituatie zijn dus te be-
schouwen als potentiële veroorzakers van werk-
stress en worden werkstressoren genoemd.

De belastbaarheid van een persoon is zijn ver-
mogen een bepaalde inspanning te leveren zon-
der dat er schadelijke effecten op zijn gezondheid
optreden. Dat vermogen wordt bepaald door de
combinatie van de vaardigheden en de motivatie
van de persoon om de gevraagde inspanning te
kunnen en willen leveren. Naarmate een persoon
minder van de benodigde vaardigheden bezit en
zijn motivatie om de gevraagde inspanning te le-
veren geringer is, neemt zijn belastbaarheid af.

Het is de discrepantie tussen belastbaarheid en
belasting die stress kan veroorzaken. Daarbij zijn
twee situaties denkbaar. In het geval van overbe-
lasting gaat de belasting de belastbaarheid van de
persoon te boven en in het geval van onderbelas-
ting ligt de belasting onder de belastbaarheid van
de persoon. Uit onderzoek is gebleken dat het
mogelijk is een verband te leggen tussen (lang-
durige) over- of onderbelasting en schadelijke
gevolgen voor de geestelijke en lichamelijk ge-
zondheid van een persoon. Hierbij dient te wor-
den vermeld dat de persoonsgebonden interpreta-
tie van een situatie een rol speelt. Als iemand
denkt te verkeren in een situatie van overbelas-
ting of onderbelasting, dan is dat voldoende om
psychische stress te veroorzaken. Daarmee is niet
gezegd dat over- of onderbelasting altijd tot
stress leidt. Mensen verschillen in de wijze waar-
op zij met een situatie van onder- of overbelasting
omgaan. Kortom, stress is het resultaat van een
interactie tussen persoonsgebonden variabelen
en situationele variabelen. Concreter gezegd, als
we zoeken naar manieren om werkstress te be-
strijden kunnen we gaan sleutelen aan de werkne-
mer en aan zijn werksituatie.

Werkstress in Nederland
Als indicatoren voor de werkstressproblematiek
in Nederland zal ik gebruik maken van twee on-
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derzoeken. In één ervan, uitgevoerd in mei 1991,
wordt het volgende geconcludeerd over het aan-
tal werkenden in Nederland dat last heeft van dit
verschijnsel: 'Tenminste 10% van de werkne-
mers van 18 jaar en ouder kampt met hoge werk-
stress. Vrij ernstige lichamelijke en vooral psy-
chische klachten kunnen hiervan het gevolg zijn.
Naast deze hoge risicogroep is er een groep met
een omvang van 20 à 30 procent van de werkende
bevolking voor wie werk problemen of klachten
met zich meebrengt, maar die door de betrokke-
nen [zelf] niet als ernstig ervaren worden. (... ) De
omvang van de hoge risicogroep, 10% van alle
werkenden, betekent vermoedelijk dat op dit mo-
ment vele honderdduizenden Nederlanders zich
in het voorportaal van langdurig werkverzuim en
arbeidsongeschiktheid bevinden. '5 Daarbij teke-
nen de onderzoekers aan dat de resultaten niet re-
presentatief zijn voor de werkelijk bestaande om-
vang van de werkstressproblematiek in Neder-
land. Die is waarschijnlijk nog groter.6

Naast de circa veertig procent van de Neder-
landse werkende bevolking die reeds werkstress
zegt te ervaren, staat een veel groter percentage
mensen bloot aan werkstressoren. Van alle on-
dervraagden zegt zevenenzestig procent te kam-
pen met minstens een van de twaalf onderzochte
werkstressoren. Negenentwintig procent onder-
kent drie of meer stressoren en drie procent zelfs
zes of meer. Werkstressoren die vaak genoemd
worden, zijn 'het ontbreken van voldoende hulp-
middelen of steun op het werk' (32%), 'onvrede
met het salaris' (27%), 'te weinig invloed op de
werkomstandigheden, zoals de hoeveelheid en
het werktempo' (25%) en 'onvrede met de onder-
linge sfeer' (22%).

Dat de werkstressproblematiek niet uit de
lucht komt vallen, blijkt uit peilingen van werk-
stress in de jaren 1977, 1983, 1986 en 1989. In
een afsluitend rapport uit 1990 wordt geconclu-
deerd: 'Met name "hoog tempo" (40% van de
respondenten) en "geen goede promotiemoge-
lijkheden" (70% van de respondenten) kunnen
worden aangemerkt als risicofactoren voor werk-
stress voor de gemiddelde Nederlandse werkne-
mer.' En verder: 'De ontwikkeling in de tijd van
vele stressoren in het werk is een ongunstige: een
aantal belangrijke stressoren zoals werken in
"hoog tempo", "gebrekkige aansluiting tussen
werk en opleiding of ervaring", "lichamelijk
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zwaar werk" en "geen goede promotiemogelijk -
heden" vertonen een stijgende trend.' 7

De onderzoeksresultaten betreffende werk-
stressoren uit deze twee studies zijn moeilijk te
vergelijken. Een reden is dat verschillende vra-
genlijsten zijn gebruikt. Dat maakt het moeilijk
de verschillende antwoordcategorieën tot één be-
paalde werkstressor te herleiden. Een andere re-
den is dat in het latere onderzoek twee belangrij-
ke werkstressoren, regelmogelijkheden en werk-
sfeer, expliciet zijn meegenomen, terwijl dat in
het eerdere onderzoek niet is gebeurd.

In beide studies is ook onderzocht welke ken-
merken van een werkende indicatief zijn voor de
mate waarin hij wordt blootgesteld aan werk-
stressoren en hij werkstress rapporteert. Duide-
lijk wordt dat werkenden met een hogere sociaal-
economische positie minder werkstress rapporte-
ren. Drie belangrijke indicatoren van de sociaal-
economische positie zijn het opleidingsniveau,
de plaats in de organisatiehiërarchie en het inko-
men.

Een ander kenmerk dat bepalend is voor de ge-
rapporteerde werkstress is de organisatie waar-
voor men werkt. In het latere onderzoek wordt
geconcludeerd dat de werkenden in overheids-
dienst relatief meer werkstressoren rapporteren.
Zij worden gevolgd door de werkenden in de non-
profit sector. Het laagst scoren zij die in het be-
drijfsleven werken. Een ander onderscheidend
kenmerk blijkt het al of niet 'eigen baas' zijn. Zij
die dat wel zijn rapporteren minder werkstress.

Uit het recentere onderzoek van 1991 blijkt
ook dat het weinig invloed heeft of men in deel-
of voltijd werkt. AI geldt wel dat deeltijdwerkers
relatief minder tevreden zijn met hun financiële
beloning. In het onderzoek van 199 I ging men
ook na in hoeverre persoonsgebonden factoren
als (werk)houding en zelfbeeld bepalend zijn
voor het ervaren van werkstress: werkenden met
een negatieve werkhouding en een negatief zelf-
beeld zeggen meer last van werkstress te hebben.

Helaas is interpretatie van de onderzoeksresul-
taten moeilijk. De constatering dat werkstress,
werkstressoren en bepaalde persoonskenmerken
of organisatiekenmerken tegelijkertijd bij een
persoon voorkomen, zegt nog niets over het oor-
zakelijk verband ertussen. De ondervonden
werkstress vindt misschien zijn oorsprong in pro-
blemen op andere levensgebieden, bij voorbeeld



het privéleven. De stress die hiervan het gevolg
is, kan daarna hebben geleid tot de problemen op
het werk. Datzelfde geldt voor het verband tussen
een negatieve werkhouding en een negatief zelf-
beeld. Werkt de werkstress een negatiefzelfbeeld
in de hand of andersom? Iets soortgelijks geldt
voor het verband tussen werkstress en de soort or-
ganisatie waarin men werkt. Wellicht selecteert
het bedrijfsleven mensen die minder voor werk-
stress uitkomen. Of zet het misschien minder ge-
zonde mensen sneller aan de kant?
Het belastingIbelastbaarheidsmodel, waarop

het genoemde onderzoek gebaseerd is, is ontwik-
keld op basis van een aantoonbaar oorzakelijk
verband tussen persoon, werk en stress op indivi-
dueel niveau. Deze verbanden zijn op macro-
niveau echter minder duidelijk. Bij de interpreta-
tie van de onderzoeksresultaten betreffende de
werkstressproblematiek in Nederland dient dan
ook de nodige voorzichtigheid in acht genomen
te worden. Met deze gedachte in het achterhoofd
zal ik een poging tot interpretatie wagen.

Concurrentie
Mijn eerste conclusie is dat werkstress in belang-
rijke mate wordt veroorzaakt door een gebrek aan
regeimogeJijkheden. Daarbij baseer ik mij voor-
namelijk op de resultaten uit het onderzoek van
1991. Hierin werden de werkstressoren die indi-
ciatief waren voor onvoldoende regelmogelijk-
heden - 'het ontbreken van voldoende hulpmid-
delen of steun op het werk' en 'te weinig invloed
op de werkomstandigheden' - relatief vaak ge-
noemd. Een ander onderzoeksresultaat dat het
belang van regelmogelijkheden ondersteunt, is
dat mensen die niet voor een baas werken (eigen
baas zijn, free-lance of zwart werk) en dus de
meeste regelmogelijkheden hebben, de minste
problemen met werk rapporteren. Hoewel de
werkstressor 'gebrek aan regelmogelijkheden'
niet expliciet in het eerdere onderzoek is meege-
nomen, lijken de bevindingen de conclusie te on-
dersteunen dat deze stressor een belangrijke oor-
zaak van werkstress is. Uit het onderzoek blijkt
namelijk dat 'werken in een hoog tempo' een be-
langrijke stressor is. Dit kan een indicatie zijn
voor het ontbreken van invloed op het werktem-
po. Dan is er dus sprake van een gebrek aan regel-
mogelijkheden.
Een gebrek aan regelmogelijkheden kan dui-

den op twee situaties, onderbelasting of overbe-
lasting. Uit het onderzoek naar werkstress in Ne-
derland van 1977 tot 1986 blijkt een 'hoog werk-
tempo' een steeds belangrijkere oorzaak van
werkstress. Mijn tweede conclusie is dan ook dat
voor een groeiende groep van werknemers, veel-
al in hogere functies, werkstress in Nederland
voornamelijk te wijten is aan overbelasting. Een
aantal ontwikkelingen maken aannemelijk dat
voor deze grote groep werkenden de eisen aan
hun functioneren zijn veranderd en opge-
schroefd. Daardoor is een groeiend aantal van
hen de beperking van de eigen regelmogelijkhe-
den en de eigen capaciteiten gaan ervaren. De
drijvende kracht achter de hogere eisen die aan
personeel worden gesteld, is het systeem van
vrije concurrentie. Uitgangspunt is dat het bedrijf
dat het beste aan de wensen van de klant voldoet,
overleeft. Dat creëert tussen bedrijven een voort-
durende strijd om de gunsten van de klant. Onder
druk van de concurrentie moeten zij zich steeds
meer in de wensen van de consument schikken. In
de afgelopen decennia is deze concurrentiedruk
toegenomen. Nationale markten zijn toegankelij-
ker geworden voor buitenlandse bedrijven. Dat
heeft te maken met verminderde handelsbarrières
en de snellere transport- en communicatiemoge-
lijkheden. Het resultaat is dat bedrijven van meer
kanten concurrentie te verwachten hebben dan
vroeger. Tevens heeft de toenemende internatio-
nalisering van de concurrentie geleid tot een op-
komst van 'global players': voor veel bedrijven is
het steeds belangrijker geworden om op ver-
scheidene nationale markten aanwezig te zijn ten
einde voldoende omvang te hebben om schaal-
voordelen maximaal te benutten. Bedrijven die
de slag om de internationale markten verliezen,
lopen gerede kans het loodje te leggen. Dit heeft
onder meer geresulteerd in een hausse van fusies
en overnames in de jaren tachtig. Dit zijn op zich-
zelf al veranderingen die hoge eisen stellen aan
het aanpassingsvermogen van de werknemers in
de betrokken bedrijven.

Een ontwikkeling die samenhangt met de toe-
genomen concurrentiedruk zijn de steeds hogere
eisen die aan het voortbrengingsproces van be-
drijven worden gesteld. Volgens Bolwijn en
Kumpe zijn die eisen in de loop der jaren op de
volgende manier veranderd.8 In de jaren zestig
was de prijs het belangrijkste concurrentiewapen
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van een onderneming. Het produktieproces
moest gestroomlijnd worden opdat zo efficiënt
mogelijk kon worden geproduceerd. In de jaren
zeventig werd naast de prijs de kwaliteit van het
produkt een beslissend concurrentiemiddeI.
Meer dan voorheen probeerde men het aantal
fouten in het produktieproces terug te brengen en
de duurzaamheid van een produkt te vergroten,
zodat het beter op het gebruik ingesteld zou zijn.
In de jaren tachtig kwam de nadruk te liggen op
twee andere aandachtspunten: de levertijd van
een produkt en de keuzemogelijkheden. Een on-
dernemer moest zijn produkt sneller en in meer
variaties aanbieden. Daarmee kon beter en snel-
ler worden ingespeeld op de wisselende behoefte
van de individuele consument. Het produktiepro-
ces moest daarom flexibeler worden. Een voor-
beeld is Bennetton, dat zijn kleding ongeverfd in
de magazijnen heeft hangen. Zodra blijkt welke
kleuren de markt wil, wordt de kledingvoorraad
in hoog tempo geverfd en op de markt gebracht.

Het gevolg was dat produkten sneller 'verou-
derden' omdat ze uit de mode raakten of opge-
volgd werden door 'verbeterde' versies. In de ja-
ren negentig zullen de eisen aan het produktie-
proces nog verder reiken. Bolwijn en Kumpe ver-
wachten een overschakeling naar 'tailor-made'
produktie. Dat betekent dat een 'massa' -produkt
in verregaande mate wordt toegesneden op de
wensen van de individuele klant. Naast de prijs,
kwaliteit, levertijd en keuzemogelijkheid zal uni-
citeit een cruciale rol in de concurrentiestrijd
gaan spelen. Deze bewegingen laten een ver-
schuiving van aandachtspunten in het produktie-
proces zien. Aandachtspunten die natuurlijk al-
tijd aanwezig zijn geweest. In de achterliggende
jaren zijn ze stuk voor stuk aangescherpt.

Arbeidsverhoudingen
Dit heeft zijn uitwerking op de eisen aan perso-
neel niet gemist. De toegenomen nadruk op
klantspecifieke oplossingen heeft ertoe geleid
dat het contact tussen de klant en de organisatie is
veranderd. In plaats van hem eenmalig een stan-
daardprodukt te verkopen probeert de organisatie
een langdurige relatie op te bouwen. Een relatie
waarin de klant gebruik maakt van de adviezen
van de organisatie en deze op haar beurt haar best
doet de problemen van de klant te begrijpen en te
vertalen in oplossingen. Oplossingen die meer en

138

meer het ideaal van de klant moeten benaderen.
Onderhandelen en uitleggen om wederzijds ver-
trouwen te kweken worden belangrijkere proces-
sen.

De intensievere en meer gelijkwaardige sa-
menwerking tussen klant en organisatie werkt
door naar de arbeidsverhoudingen binnen de or-
ganisatie. Ook daar moeten de diverse functione-
le gebieden intensiever en gelijkwaardiger sa-
menwerken. Verkoop-, inkoop- en produktieaf-
delingen moeten frequenter en beter met elkaar
communiceren opdat het eindprodukt dat zij ge-
zamenlijk voortbrengen, beter aansluit op de
wensen van de klant. Van individuele werkne-
mers wordt gevraagd dat ze zich richten op het
continu verbeteren van de eigen bijdrage opdat de
klant zeker kan zijn van een perfecte kwaliteit.
Dit kan betekenen dat mensen moeten gaan sa-
menwerken met afdelingen die vroeger wellicht
als 'vreemd', soms ook als 'vijandig' werden ge-
zien. Men moet meer dan vroeger kennis hebben
van verschillende vakgebieden en daarom vaker
van functioneel gebied wisselen. Daarnaast is er
de continue druk tot verbetering van de eigen re-
sultaten. De toegenomen communicatie tussen
functionele afdelingen gaat gepaard met een ver-
anderde positie van de leidinggevende. Hij zal
zijn ondergeschikten meer vrijheid moeten ge-
ven om met andere afdelingen te communiceren
en beslissingen te nemen. Kortom, van alle werk-
nemers wordt geëist dat ze zich meer openstellen
dan vroeger, meer initiatief nemen dan vroeger
en de eigen resultaten voortdurend verbeteren.9

Een andere belangrijke verandering die sa-
menhangt met de veranderde eisen aan de bedrij-
ven is de aanpassing van de bedrijfscultuur. Om
het produktieproces te veranderen is een aanpas-
sing van de bedrijfsstructuur niet voldoende. Ook
de bedrijfscultuur dient te veranderen. Kumpe en
Bolwijn betogen dat voor kwaliteitsverbetering
een verandering van de wijze van denken van de
werknemers nodig is: 'De kwaliteit van de orga-
nisatie, in de zin van het continu verbeteren van
de eigen bijdrage, het zich klantgericht opstellen,
en het verbeteren van de samenwerking, is geen
structureringsvraagstuk, maar typisch een kwes-
tie van mentaliteit en houding.' IQ Hetzelfde geldt
voor de omschakeling naar de 'tailor-made' -pro-
duktie. Bolwijn en Kumpe spreken van de 'inno-
vatieve firma'. Kenmerken van de bedrijfscul-



tuur zijn de tolerantie jegens non-conformisten
en toch een sterk 'wij-gevoel' tussen de leden van
de organisatie, een grote bereidheid tot het nemen
van initiatief en risico's, maar binnen de richtlij-
nen van de onderneming. Het lijkt erop dat de
werknemers in toenemende mate evenwichts-
kunstenaars moeten zijn om te kunnen schippe-
ren tussen tegenstrijdige eisen. Dat potentieel
conflicterende karakter is op zichzelf al een
werkstressor.

De veranderingen voor de Nederlandse werk-
nemer vinden dus in belangrijke mate 'tussen de
oren' plaats. De psychologische gevolgen ervan
worden door Nicole Aubert en Vincent de Gaule-
jac als volgt beschreven: de werknemer wordt ge-
vraagd om 'zich geestelijk te verbinden aan een
systeem van waarden gericht op het streven naar
totale kwaliteit ('nul-fout'), kortom het ideaal
van de volkomen perfectie. De introductie van de
onmogelijkheid om te falen en de eis tot continue
verbetering van de eigen bijdrage creëert een per-
manente spanning in de werknemer tussen zijn
"Ik" en zijn "ideale Ik", waarbij de eerste zich
voortdurend en met al de in de persoon aanwezi-
ge kracht, aan de eisen van de tweede probeert
aan te passen.' En verder: 'De constante innerlij-
ke psychische spanning die daarvan het gevolg is
maakt dat de persoon in een voortdurende staat
van angst verkeert. De daaruit vrijkomende ener-
gie wordt door het bedrijf gekanaliseerd in actie
om zijn doelen te verwezenlijken.' 11

Volgens de auteurs worden door het proces
van psychische conditionering de geschikte per-
sonen door de onderneming geselecteerd of ge-
schikter gemaakt. Mijn derde conclusie is dat het
streven naar een grotere toewijding van werkne-
mers aan een bedrijf kan leiden tot meer werk-
stress. In sommige gevallen omdat werknemers
continu de eigen geestelijke en lichamelijke
grenzen passeren en daardoor hun gezondheid
verwaarlozen. In andere gevallen omdat de toe-
gewijde werknemer met zijn enthousiasme stuk
loopt op de starre regels en het gebrek aan onder-
steuning in een organisatie.

'Disfunctioneel'
Een vierde conclusie is dat er als gevolg van de
veeleisender werkomgeving een steeds scherpe-
re tweedeling in de Nederlandse maatschappij
optreedt. Er bestaat een club van hardwerkende

prestatie-adepten en een groeiende groep afha-
kers. De categorieën werkenden die afhaken zijn
ouderen, lager opgeleiden, vrouwen en deeltijd-
werkers. Een oorzaak dat ze afvallen, is dat ze de
race fysiek of geestelijk niet meer bij kunnen
houden. Een andere belangrijke reden is dat ze
niet aan het profiel van de standaardwerknemer
voldoen waarnaar werkgevers op zoek zijn. Wat
zij zoeken is de dynamische, goedopgeleide,jon-
ge, witte man die veertig uur of meer wil werken.

Die twee oorzaken samen maken dat het ar-
beidsproces voor bepaalde groepen in de Neder-
landse samenleving zo weinig perspectieven
biedt dat zij in het vangnet van de sociale zeker-
heid belanden. Sommigen, met name de lager op-
geleiden, vinden via de diagnose 'werkstress'
hun weg naar de WAO.Anderen belanden via (col-
lectief) ontslag in de ww en ouderen wacht de
VUT.Het sterk gestegen aantal WAD-ersbrengt
Hutschemaekers tot de volgende constatering:
'We zijn intolerant omdat we onszelf en anderen
snel zien disfunctioneren, en we zijn tolerant om-
dat we bereid zijn disfunctionerende mensen een
"redelijk alternatief' aan te bieden.' 12 Zijn op-
merking kan gemakkelijk uitgebreid worden naar
de totale problematiek van de uitstroom van wer-
kenden uit het arbeidsproces. Ik zou er zelfs aan
toe willen voegen dat 'we' in de loop van de tijd
mensen steeds sneller disfunctioneel zijn gaan
achten. De stijgende aantallen VUT-ersen WAo-ers
en de steeds lagere gemiddelde leeftijd van de
'nieuwe' toetreders zijn daarvoor indicatief.
Deze trend lijkt gekeerd te worden onder druk
van de vergrijzing van de Nederlandse beroeps-
bevolking en de daarmee samenhangende ver-
wachting dat de Nederlandse economie zal gaan
bezwijken onder de lasten van de stijgende groep
uitkeri ngsgerechtigden.

De overheid heeft het initiatief genomen de
vraag naar uitkeringen in te dammen. Haar idee is
het recht op een uitkering, tot een bepaalde leef-
tijd, in te ruilen voor de plicht tot werk. Daarmee
ligt het probleem van de 'niet-functionelen' weer
terug op het bord van diegenen die hen tot 'niet-
functionelen' gemaakt hebben: de bedrijven.
Werkgevers hanteren economische argumenten
om 'niet-functionerende' werknemers uit te slui-
ten van werk. Daarbij zijn zij jarenlang geholpen
door de overheid die de medische etiketten ver-
zorgde om deze groep mensen aan een uitkering
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te helpen. Nu dat op de helling staat, wordt de de-
finitie van 'niet functioneren' aan de orde gesteld.
Werkstress is daarmee behalve een economische
en medische kwestie ook een maatschap-
pelijk-politieke kwestie geworden. Waarde nieu-
we grens tussen 'goed' functionerenden en
'slecht' functionerenden komt te liggen zal voor
een belangrijk deel afhangen van de tolerantie en
creativiteit van de beleidsmakers in bedrijven.

Noten
I. Vaak wordt hier ook nog bijgehaald dat de in-

stroom in de VUT stijgt. Men concludeert hieruit dat
dankzij de VUT de miljoenste WAo-ernog niet is inge-
schreven.

2.Zie bij voorbeeld de ideeën van VanderZwan ver-
meid in het tweegesprek van De Beus en Wansink, el-
ders in dit blad.

3. Zie Schabracq in: J.A.M. Winnubst en M.l. Scha-
bracq (red.), Handboek arbeid en gezondheid psycholo-
gie (Utrecht 1992).

4. Zie voor uitgebreidere informatie: M.A.l. Kom-
pier en F.H.G. Marcelissen, Handboek werkstress
(Amsterdam 1991).

5. P. de Heus en R: Diekstra, Stress aan het werk in
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Nederland, Ministerie van szw (Den Haag 1992) p. 68.
6. Dit onderzoek werd gedaan onder 16.000 perso-

nen die betaald werk verrichten met een leeftijd tussen
18en 64jaar. Het onderzoek is niet representatief omdat
het een kleiner percentage werkenden in de lagere be-
roepen bevat dan het percentage werkenden in de lagere
beroepen in de totale Nederlandse bevolking. Uit dit en
eerder gedaan onderzoek blijkt dat de werkenden in
deze lagere beroepen relatief meer gezondheidsklach-
ten en relatief slechtere werkomstandigheden hebben.
Daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het be-
staan van werkstress door dit niet-representatieve on-
derzoek wordt onderschat.
7. Werkstressrisico's in bedrijfen beroep. secundai-

re analyse van leeftijdssituatie onderzoekgegevens van
1977. 1983 en 1986, Arbeidsinspectie, Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag 1991) p.
5.

8. P.T. Bolwijn en T. Kumpe, Marktgerichtonderne-
men (Assen 1991).

9. Zie voor een mooie analyse N. Aubert en V. de
Gaulejac, Le coût de I'excellence, (Parijs 1991).
10. Marktgericht ondernemen, p. 86.
11. Le coût de I' excellence p. 63-64.
12. G. Hutschemaekers, 'Is Nederland ziek?', in:

Psychologie & Maatschappij, 58 (1991) p. 76-83.



De stressmaatschappij
Hans Wansink

De afgelopen vijftig jaar heeft het beginsel' loon naar prestatie' de
sociale ongelijkheid in het Westen verminderd. Meer dan ooit bepalen
persoonlijke kwaliteiten en eigen initiatief het maatschappelijk succes.
Maar sinds de jaren tachtig is de keerzijde van de meritocratie
zichtbaar: in de stressmaatschappij is niemand ooit zeker van zijn
positie. Wie niet slaagt, heeft dat vooral aan zichzelf te wijten.
Verhevigde concurrentie op de arbeidsmarkt, toegenomen criminaliteit
en verminderd vertrouwen in de politiek wakkeren egoïsme en
haatgevoelens aan en culmineren in gewelddadige conflicten. De
problemen van de jaren negentig kunnen echter niet meer worden
opgelost met recepten uit het verleden.

Het meest geslaagde project van de westerse we-
reld sinds 1945 is de bestrijding van maatschap-
pelijke ongelijkheid. De meerderheid van de be-
volking van die landen heeft zich geëmancipeerd
tot de status van bezitters. De mogelijkheden tot
snelle sociale stijging zijn enorm toegenomen.
Maatschappelijk succes wordt minder dan ooit
bepaald door afkomst en privileges en is meer
dan ooit het resultaat van geluk, eigen initiatief,
talent en van de invloed van de omgeving.

De meritocratische maatschappij, de samenle-
ving waarin de geleverde prestaties maatgevend
zijn voor ieders maatschappelijke positie, beant-
woordt aan het verlangen naar sociale rechtvaar-
digheid. De meritocratische gedachte houdt tege-
lijkertijd een appel en een belofte in: wie zijn best
doet, kan vooruit komen.

Tientallen jaren lang groeide de economie van
de westerse landen ononderbroken. Er was geld
om de hele bevolking tot een ongekend hoog
niveau op te leiden. Er waren voldoende goede
banen om het uit de lagere klassen aanstormende
talent op te vangen. De meritocratische belofte
kon worden ingelost.

Concurrentie op de arbeidsmarkt
De economische situatie is inmiddels structureel
veranderd. De recessie van 1982 bracht aan het
licht dat de westerse industrie op de wereldmarkt
alleen concurrerend kan zijn als er diep gesneden
wordt in de produktiebanen van de minder goed
geschoolden. De westerse economieën blijken
het vooral te moeten hebben van hoogopgelei-

den. De nog benodigde ongeschoolde arbeid kan
goedkoop worden uitbesteed aan minder ontwik-
kelde landen met lage lonen. Aan de explosieve
groei van de werkgelegenheid in de non-profit-
sector kwam rond 1982 een einde.

De wereldeconomie is opnieuw in een fase van
stagnatie beland. De concurrentie op de arbeids-
markt voor laaggeschoolden blijkt alleen maar in
hevigheid te zijn toegenomen. De komst van
nieuwe groepen (al dan niet legale) immigranten
zorgt voor nog meer aanbod van ongeschoolde
arbeidskracht en leidt tot spanningen tussen au-
tochtone arbeiders, eerdere generaties immigran-
ten en diverse groepen van nieuwkomers.

Maar ook de hoogopgeleiden zitten in de knel.
Het aantal vacatures voor hooggeschoolden in
Nederland sinds het topjaar 1990 is gedaald met
niet minder dan veertig procent. 2 De strenge hand
van minister vanfinanciën Wim Kok begint voel-
baar te worden; de rijksoverheid werft nauwe-
lijks nog personeel. Bijna alle grote concerns zijn
aan het fuseren en/of afslanken.

Dat de economische groei ooit weer zal aan-
trekken, lijdt geen twijfel. Toch blijft het, tot diep
in de volgende eeuw, een concurrentieslag op de
arbeidsmarkt. De daling van het aantal geboorten
is tot stand gebracht. Het aantal traditionele ge-
zinnen neemt af, het aantal economische huis-
houdens toe. Er is een groot reservoir van redelijk
tot goed opgeleide vrouwen en ouderen die zullen
gaan solliciteren zodra zich voor hen kansen
voordoen. De jongeren zijn gemiddeld steeds ho-
ger opgeleid.
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De keerzijde van de meritocratie
De mid career crisis slaat al voor het veertigste
jaar bij niet minder dan één op de drie hoogopge-
leiden toe. Academici en hbo' ers beneden de vijf-
endertig worden massaal geconfronteerd met so-
ciale daling: minder verdienen danje vader (enje
oudere broer). Afstuderenden mogen blij zijn als
ze een baan kunnen krijgen.
De meritocratische maatschappij is omgesla-

gen in een stressmaatschappij. De keerzijde van
de meritocratie komt aan de oppervlakte: nie-
mand is ooit zeker van zijn positie. Iedereen moet
blijven presteren, scoren, om zijn plaats in de
maatschappelijke rangorde te consolideren. Hoe
minder goede posities er te verdelen zijn, des te
harder de competitie en des te groter de kans op
stilstand en achteruitgang. Sinds het midden van
de jaren tachtig zijn in de Verenigde Staten zo'n
twee miljoen arbeidsplaatsen voor hoogopgelei-
den verloren gegaan. De jaren negentig worden
het decennium van de dllmpies, de downward ur-
ban mobile professionals.
In de stressmaatschappij is iedereen vooral

met zichzelf bezig en niet zozeer met de mede-
mens of met het perspectief van toekomstige ge-
neraties. Wie het niet maakt, heeft geen excuus:
het is je eigen schuld als je je kansen niet benut.
Het grijpen van kansen als levensfilosofie is ook
van toepassing op de onderwereld, die in al zijn
schakeringen ontelbare manieren van scoren kent
en die een steeds grotere plaats in het bewustzijn
van de burger inneemt.
De stressmaatschappij manifesteert zich in on-

zekerheid en egoïsme van individuen en in de
neiging van groepen zich af te schermen van de
rest van de samenleving. Maatschappelijke be-
wustzijnsvernauwing kan ook de vorm aanne-
men van agressief ressentiment (de aanslagen op
asielzoekers en buitenlanders in Duitsland) en
van gewelddadige conflicten tussen rivaliseren-
de groepen in de onderklasse (bij voorbeeld de
plunderingen, aanslagen en brandstichting in Los
Angeles, die vanaf 29 april 1992 58 doden, 4000
gewonden en 12.000 arrestanten opleverden).
Stimuleerde de meritocratie tot de jaren tachtig
de vooruitgang en de sociale cohesie, nu dient zij
zich aan als maatschappelijke splijtstof.

Een nieuwe ongelijkheid
De Amerikaanse journalist Mickey Kaus poneert
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in zijn recent verschenen boek The end of eqllali-
ty de stelling dat de meritocratisering van de
maatschappij in een nieuw stadium is beland: ge-
lijke kansen leiden niet langer tot emancipatie
van achtergestelde groepen, maar juist tot vergro-
ting van ongelijkheid. Hoe belangrijker oplei-
ding en training worden bij het verwerven van
een goede baan, des te meer de ongelijkheid van
talent zich manifesteert.3
De Amerikaanse economie draait op hoogge-

kwalificeerde arbeid. De niet-intellectuele werk-
gelegenheid beperkt zich steeds sterker tot per-
soonlijke dienstverlening: winkel- en horecaper-
soneel, bewakers, taxichauffeurs, verplegers.
Werk dat slecht wordt betaald, slechter dan het
traditionele, maar inmiddels vrijwel verdwenen,
constructiewerk in bij voorbeeld de auto-indus-
trie.
De competitie om de interessante en goedbe-

taalde banen is dus sterk toegenomen. De kansen
op sociale stijging nemen daardoor af. Maar wat
erger is: de ongelijkheid van kansen wordt van
generatie op generatie overgedragen. De mid-
denklasse heeft er alles voor over om een goede
startpositie voor haar kinderen veilig te stellen.
Dat begint volgens Kaus al bij de partnerkeuze.
De emancipatie van vrouwen leidt tot vergroting



van ongelijkheid, omdat de dokter niet meer met
een verpleegster trouwt, maar met zijn collega:
assortative mating.

De kinderen uit dit type yuppie-huwelijk heb-
ben op drie fronten een voorsprong. Allereerst in
materieel opzicht: door twee hoge inkomens is er
veel geld om aan onderwijs uit te geven. De nei-
ging is groot de beste scholen te kiezen, zowel
wat betreft de kwaliteit van de docenten als die
van de leerlingenpopulatie - 'ons soort mensen'.
In de tweede plaats is intelligentie voor minstens
de helft erfelijk bepaald. En tot slot wordt het op-
voedingsklimaat gekenmerkt door een hoog aspi-
ratieniveau. De kinderen worden vanaf hun ge-
boorte vertrouwd gemaakt met de juiste houdin-
gen: gericht zijn op resultaten en het oplossen van
problemen, onafhankelijkheid en kritische zin,
leren samenwerken en je te presenteren. Kortom:
financiële, genetische en sociaal-culturele facto-
ren versterken elkaar. De laatste factor vormt bo-
vendien een sterke trekkracht in de richting van
ruimtelijke afzondering: op naar suburbia met
zijn mooie huizen, goede scholen, clubs en voor-
zieningen en niet te vergeten de gelijkgestemde
buren. (De vraag in hoeverre Kaus' analyse voor
Nederland opgaat, komt verderop aan de orde.)

Het verhaal van het publieke domein
Een hoge opleiding geeft kans op een goede baan,
maar geen garantie. Een goede positie betekent
vervolgens niet automatisch een voorspoedige
carrière. Het principe loon naar prestatie dringt in
steeds meer sectoren van de arbeidsmarkt door en
veroorzaakt grote verschillen in beloning tussen
uitoefenaars van dezelfde functie. Leeftijd en er-
varing nemen in betekenis af: voor je het weet
heb je een chef van tien jaar jonger boven je.

Kaus wijst ook op het spiegelbeeld van de car-
rièremaker, de verliezer. 'In een meritocratische
samenleving, met haar keur aan mogelijkheden
om allerlei talenten te etaleren, haar afwezigheid
van arbitraire obstakels, haar onophoudelijke
prestatiebeoordelingen, zijn mensen geneigd hun
succes als de hun rechtvaardig toekomende belo-
ning te beschouwen. Hoe meer de economische
positietoedeling wordt gezien als resultaat van
gelijke kansen, hoe meer de verliezers het idee
krijgen dat ze het verdienen om te verliezen.'

De nieuwe ongelijkheid als resultaat van het
meritocratiseringsproces plant zich volgens

Kaus voort in het verval van het publieke domein.
De verloedering van de openbare ruimten - trot-
toirs, parken, wachtkamers, postkantoren, biblio-
theken, stations en winkels - is in Amerika in een
vicieuze cirkel beland. Hoe meer het publieke do-
mein wordt verlaten door de nette burgerij, des te
sneller wordt het in bezit genomen door daklozen
en criminelen. De mensen die het zich kunnen
veroorloven, wijken uit naar goed bewaakte sub-
urbs, huren videocassettes in plaats van naar de
bioscoop te gaan, worden lid van particuliere
sportclubs in plaats van naar het zwembad te
gaan, sturen hun kinderen naar private speeltui-
nen en gaan winkelen in beveiligde, aan de stads-
rand gelegen winkelcentra. Ze verzetten zich
steeds sterker om de belastingen te betalen die de
- steeds stijgende - kosten moeten dekken om de
openbare ruimten schoon te houden, te repareren
en te bewaken.

Goed bedoeld overheidsingrijpen kan precies
het tegenovergestelde effect sorteren: desinte-
gratie in plaats van integratie. In de jaren zeventig
voerden veel grote steden een beleid dat was ge-
richt op gedwongen integratie van blanke en
zwarte kinderen. Schoolbusjes reden van de ene
wijk naar de andere om op elke school een even-
wichtige samenstelling van het leerlingenbe-
stand te bewerkstelligen. Deze vorm van sodal
engineering leidde in heel Amerika tot een spec-
taculaire vlucht van de stedelijke middenklasse
naar particuliere scholen.

De relatie van de middenklasse tot de overheid
is ambivalent. Enerzijds wordt de staat gewan-
trouwd als bemoeizuchtig, inefficiënt en verspil-
lend. De ambtenaar wordt beschouwd als een
verachtelijke bureaucraat. Belasting betalen
wordt vooral gezien als geld geven aan de onder-
klasse in de binnensteden; het helpt toch niet. An-
derzijds wordt de staat ten eigen bate gebruikt. In
plaats van investeringen in de infrastructuur,
worden in de Verenigde Staten riante staatspen-
sioenen uitbetaald, rijke boeren gesubsidieerd en
burgers die hun geld in frauderende spaarbanken
hebben gestoken schadeloos gesteld. De federale
overheid past zich allerminst aan de verminderde
belastinginkomsten aan; de staatsschuld groeit
explosief.

Maatschappelijke confrontatie
De term meritocratie is geen uitvinding van
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Mickey Kaus uit 1992, maar van de Engelse so-
cioloog Michael Young die in 1958 zijn boek The
rise of the meritocracy publiceerde.4 Youngs
voorspelling is tweeledig. Hij voorziet niet alleen
de opkomst van een elite van hooggeschoolde,
briljante professionals, en daarmee van een nieu-
we ongelijkheid, maar ook het verzet daartegen
van de georganiseerde benadeelden. De merito-
cratie roept haar eigen tegenkrachten op. Een cor-
poratistische contrarevolutie van gevestigde en
niet-gevestigde belangengroepen - vakbonden,
beroepsverenigingen, vrouwenorganisaties - zou
volgens Young uiteindelijk zelfs een einde ma-
ken aan het meritocratische tijdperk. Deze voor-
spelling is tot nu toe niet uitgekomen. Voor een
goed begrip van de stressmaatschappij is het ech-
ter zinvol kort stil te staan bij de maatschappelij-
ke confrontaties die het gezicht van de laatste drie
decennia bepaalden.
Meer welvaart, meer kansen en betere scholing

leiden eerder tot hogere aspiraties dan tot tevre-
denheid. Begeerte naar een rechtvaardig aandeel
in de welvaart, naar erkenning van eigen identi-
teit, raakte in dejaren vijftig naast de nieuwe pro-
fessionals ook andere groepen in de samenleving
aan. En juist die groepen zouden het culturele en
politieke klimaat in de westerse wereld van de ja-
ren zestig en zeventig gaan bepalen. De mid-
denklasse en de bijbehorende meritocratisch-ka-
pitalistische ideologie werden in het defensief
gedrongen.
Met name zwarten, jongeren en vrouwen ont-

popten zich - eerst in de Verenigde Staten, maar
spoedig ook in West-Europa - als de dragers van
nieuwe maatschappelijke bewegingen met nieu-
we stijlen, zelfs nieuwe wereldbeelden, waarin
het persoonlijke, het culturele en het politieke op
moeilijk ontwarbare wijze werden vermengd.
Het activisme van de jaren zestig en zeventig

had veel bevrijdends, maar er kleefde ook iets aan
van het verwende, verongelijkte kind. Iedereen
voelde zich achtergesteld, onderdrukt zelfs, en
wendde zich tot de overheid om bescherming,
subsidie en een voorkeursbehandeling. Elk per-
soonlijk probleem moest door de politiek worden
opgelost. In de hele westerse wereld stond het po-
litieke establishment onder zware druk van de
meest uiteenlopende pressiegroepen. Hun sterk
op de publiciteit gerichte acties dwongen de
overheden in de westerse wereld tot een zeer om-
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vangrijk programma ter bestrijding van de meest
uiteenlopende vormen van maatschappelijke on-
gelijkheid. Er werden belangrijke resultaten ge-
boekt, maar de mislukkingen waren niet minder
spectaculair.

Neoconservatieve tegenbeweging
De omslag van het maatschappelijk klimaat in de
jaren tachtig wordt meestal verklaard uit de over-
belasting van de verzorgingsstaat in combinatie
met een stagnerende economische groei. Dat
klopt, maar dat verklaart onvoldoende de heftig-
heid van de confrontaties. De jaren tachtig zijn de
jaren van de ontmaskering van linkse onzin, valse
pretenties en overspannen verwachtingen.
Vaak wordt onderschat dat zich al aan het ein-

de van de jaren zestig een neoconservatieve te-
genbeweging aftekende. In de hele westerse we-
reld begonnen de werkende bevolking en politiek
rechts elkaar te ontdekken, aanvankelijk in een
defensief sentiment tegen luidruchtig links. De
'gewone man', lid van de 'zwijgende meerder-
.1-ièid'(door provo RoeI van Duijn neerbuigend als
klootjesvolk omschreven), voelt zich tekort ge-
daan. Wordt mijn belastinggeld wel goed be-
steed? Waarom wordt er niks aan misdaadbestrij-
ding gedaan?
Inmiddels heeft bij de denkers onder de achter-

gestelde groepen zelf de twijfel toegeslagen,.
Staat groepssolidariteit, als ultieme ontkenning
van het meritocratische beginsel, emancipatie in
de weg? In Amerika verzetten zwarte intellectue-
len zich tegen positieve discriminatie, die in hun
ogen stigmatiseert, afhankelijk maakt, zwarten
een zelfbeeld als slachtoffer opdringt en .zelden ;
ten goede komt aan degenen onderaan de sociale
ladder. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor on-
der vrouwelijke managers en wetenschappers,
ook zij willen op hun individuele merites worden
beoordeeld.
In de jaren tachtig, ten slotte, valt in de hele

westerse wereld de progressieve coalitie uiteen.
Het Engeland van Margaret Thatcher was het to-
neel van de versplintering van de arbeidersklasse.
De geschoolde arbeiders keerden zich af van de
Labour Party en van de vakbonden. Tijdens de
een jaar durende staking van de mijnwerkers vin-
den ware veldslagen plaats, waarbij massale
charges van de politie niet kunnen verhinderen
dat stakers en niet-stakers, mijnwerkers en om



kolen verlegen zittende staalarbeiders, elkaar de
hersens inslaan. Doden vallen er in rellen tussen
zwarten en Aziaten in achterstandswijken als
Brixton, waar op 28 april 1985 een heel winkel-
centrum geplunderd en in brand gestoken wordt.

De politiek in diskrediet
Geweld of geen geweld, maatschappelijke strijd,
conflicten tussen groepen en de individuele strijd
om het bestaan spelen zich in toenemende mate
af buiten de politieke arena. Deze terugtrekking
uit het publieke domein is een gevolg van teleur-
stelling in het politieke bedrijf. Het is precies de
omgekeerde beweging van die van de jaren zes-
tig, toen het meedoen aan maatschappelijke ac-
ties juist als een persoonlijke verrijking werd ge-
zien, die mede zin gaf aan het bestaan.

Als de politiek begint tegen te vallen, wordt
een kosten-batenanalyse gemaakt: de burger gaat
calculeren, net als de politieke professional. Poli-
tiek wordt sinds de jaren tachtig door beide partij-
en vooral bedreven om er persoonlijk beter van te
worden, om te scoren. De stap naar corruptie is
dan gauw gezet. In Italië, maar ook in Frankrijk
en Spanje, heeft de verontreiniging van het poli-
tieke bedrijf door corruptie onrustbarende afme-
tingen aangenomen. Daarmee wordt de politièke
cultuur zelf een factor van maatschappelijke des-

_.; integratie.
Wanneer de politiek besmet raakt, kan de te-

rugkeer naar het private positief worden geïnter-
preteerd. Zoals de Amerikaanse filosoof Albert
Hirschman elf jaar geleden schreef in zijn boek
Shifting involvements: 'De ideologische revan-
che van private op publieke actie ligt in het idee
dat het scheppen van rijkdom superieur is aan het
streven naar macht. In tegenstelling tot de strijd
om de macht wordt het streven naar rijkdom toe-
gejuicht als een spel waarin alle deelnemers kun-
nen winnen.'

Hier zijn we terug bij de meritocratische ideo-
logie, die aan het begin van de jaren tachtig een
spectaculaire come-back maakte. Het 'streven
naar rijkdom' blijkt vandaag de dag evenwel een
spel te zijn dat ook verloren kan worden.

Nederland: cynische onverschilligheid
De stress maatschappij manifesteert zich in Ne-
derland minder spectaculair dan in Duitsland of
Amerika. Het maatschappelijk klimaat is verkild,

de criminaliteit toegenomen, er is een onderklas-
se in de maak en de competitie op de arbeids-
markt is hard. Het vertrouwen in de politiek is af-
genomen. Kortom: ook bij ons is er sprake van
maatschappelijke desintegratie. De typisch Ne-
derlandse tolerantie is omgeslagen in cynische
onverschilligheid. In zijn recente studie De repu-
bliek der weerbaren signaleert de socioloog Bas
van Stokkom een erosie van de publieke verant-
woordelijkheid. 'In het publieke domein van de
grote stad zijn we toevallige passanten. De anoni-
miteit nodigt uit om dreigende confrontaties of
onaangename situaties te ontlopen. We laten on-
geoorloofd handelen hierdoor dikwijls voor wat
het is.'6

Afwezigheid van sociale controle of dwang
nodigt uit tot fraude met belastingen of uitkerin-
gen. Van Stokkom: 'Burgers worden in sterke
mate verleid om het niet zo nauw te nemen met
normen waaraan in de privésfeer dikwijls wel
waarde wordt gehecht. Uit een internationale en-
quête bleek dat in 198826,8% van de Nederlan-
ders naar eigen zeggen het slachtoffer is geweest
van criminaliteit. Dit percentage is het hoogste
van West-Europa. Ook uit de boekhouding van
politie en justitie blijkt dat sedert 1975 de crimi-
naliteit in Nederland explosief is gestegen.

~en oJlderklasse kan worden omschreven als
een verzameling van verschillende groepen bur-
gers die me't elkaar gemeen hebben dat ze geen
perspectief meer hebben op verandering van hun
marginale, van de overheid afhankelijke positie.
De omstandigheden waarin de Nederlandse on-
derklasse leeft zijn veel beter dan die in Amerika
of Engeland. Hiervoor zijn drie verklaringen:
onze collectieve voorzieningen zijn veel beter,
het wegtrekken van de werkende bevolking uit de
oude binnensteden is van recente datum en ook
het verschijnsel langdurige werkloosheid is rela-
tiefnieuw.

De deelname aan het arbeidsproces is, geme-
ten in gewerkte uren per hoofd van de bevolking,
in Nederland het laagste van Europa. Nieuwko-
mers op de arbeidsmarkt hebben het hier extra
moeilijk, omdat de werking van de arbeidsmarkt
ernstig wordt gefrustreerd.

De ongelijke verdeling tussen werk en vrije
tijd wordt steeds groter. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau heeft becijferd dat werkende mensen
tussen hun zesentwintigste en hun vijftigste in
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1990 minder vrije tijd hadden dan ooit. De piek
ligt in de categorie dertig- tot vijfendertigjarigen,
die gemiddeld SI uur per week bezig zijn met
werken (inclusief overwerk en reistijd) plus het
verrichten van huishoudelijke arbeid. Vijftig-
plussers worden als arbeidskracht in hoog tempo
afgeboekt; mannen van zestig besteden gemid-
deld minder dan 25 uur aan arbeid en huishouden.
De corporatistische contrarevolutie, waar Mi-

chael Young het over had, blijkt in ons land voor-
alsnog sterker dan de meritocratie. De politiek en
het 'maatschappelijk middenveld' verdedigen
krampachtig de gevestigde belangen ('verwor-
ven rechten') van oudere werknemers, vroegtij-
dig gepensioneerden en arbeidsongeschikten. De
mensen onder de veertig hebben het nakijken; zij
betalen de rekening.
Niettemin is het corporatisme in het defensief.

Internationale concurrentie dwingt zowel het be-
drijfsleven als de overheid tot saneren en uitein-
delijk ook tot produktief investeren. Om loonma-
tiging te kunnen blijven afdwingen en inflatie te
voorkomen, ziet de overheid zich genoodzaakt de
druk van belastingen en premies te verlichten.
Vergroting van wat tegenwoordig arbeidspartici-
patie heet, niet alleen van jongeren maar ook van
vrouwen en onvermijdelijk ook van werknemers
van boven de vijftig, zal, alleen alom financiële
redenen een van de belangrijkste politieke onder-
werpen van de jaren negentig worden.

Startsubsidie voor zelfstandigheid
Het verrichten van betaalde arbeid is de beste ma-
nier tot integratie in de maatschappij. Een betere
verdeling van het werk over verschillende bevol-
kingsgroepen is daarvoor vereist. De stelling dat
'elk werk wordt gedaan, als het maar voldoende
wordt betaald' klopt niet met de werkelijkheid.
Talrijke maatschappelijk nuttige taken blijven
liggen omdat de arbeidsmarkt er niet in kan voor-
zien.
Het stelsel van sociale zekerheid ontmoedigt

het zoeken naar werk, beloont passiviteit en no-
digt uit tot fraude. Het aanvaarden van werk
wordt niet aantrekkelijk als men daardoor de uit-
kering van de partner of subsidie voor kinderop-
vang verspeelt. Langdurige werklozen moeten
aan strenge criteria voldoen om in aanmerking te
komen voor scholing (om dan vervolgens te mer-
ken dat ze toch niet aan de bak komen). De con-
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trole op tijdsbesteding, bijverdiensten en 'leef-
eenheid' is niet alleen bureaucratisch en onaan-
genaam, maar ook weinig effectief.
Om deze redenen pleit Van Stokkom voor een

'partieel basisinkomen', in de vorm van een ne-
gatieve inkomstenbelasting, als startsubsidie
voor economische zelfstandigheid. Beneden een
bepaald inkomensniveau betaalt men geen belas-
ting, maar krijgt elk individu (samenwonend of
niet) een uitkering, waar geen enkele verplich-
ting tegenover staat (maar waarvan de hoogte af-
hankelijk is van het inkomen). Het is echter
slechts een gedeeltelijk basisinkomen: onvol-
doende om van te leven. Daarom is het betaalbaar
en nodigt het uit tot participatie in de vorm van
bijverdienen. Voor werklozen kan het worden
aangevuld met een toeslag die wordt verstrekt
wanneer of een bijscholingsprogramma wordt
doorlopen, of een burgerdienst wordt verricht.
Van Stokkom is geen voorstander van sociale
dienstplicht, maar van vrijwillige burgerdienst in
de zorgsector.

Gemeenschapsvoorzieningen en de
middle class
Hoewel met name in Nederland het beginsel loon
naar prestatie door effectieve groepsbelangenbe-
hartiging nog danig wordt gefrustreerd, is de me-
ritocratie uit de maatschappelijke strijd van de
laatste dertig jaar als winnaar te voorschijn geko-
men. Het particulier initiatief en het individuele
belang bleken sterker dan social engineering en
collectivisme. Het kapitalisme is als het ware ge-
democratiseerd: elke burger is een kleine onder-
nemer geworden.
De desintegrerende werking van de stress-

maatschappij kan dan ook niet worden tegenge-
gaan met recepten uit het verleden. De bevoog-
ding van de jaren vijftig, het ontevreden activis-
me uit de jaren zestig en het 'politiekje spelen' in
raden en commissies uit de jaren zeventig hebben
afgedaan. De burgers moeten op een eigentijdse
manier worden uitgenodigd tot participatie, het
nemen van verantwoordelijkheid en tot betrok-
kenheid bij de publieke zaak. De centrale vraag is
in dit verband: hoe kunnen de middengroepen
worden verleid tot het accepteren van een inter-
veniërende overheid?
Het antwoord is minder moeilijk dan het lijkt.

De aversie van de burgerij ten opzichte van de



staat is meer emotioneel dan principieel. We er-
geren ons aan arrogante ambtenaren en onbe-
trouwbare politici, aan het laten prevaleren van
groeps- en eigenbelangen, aan verspilling en niet
in de laatste plaats aan staatspedagogiek: de over-
heid die beter weet wat goed voor ons is dan wij-
zelf.

Weinig mensen hebben bezwaar tegen een
overheid die herstel van de leefbaarheid en be-
heer van publieke voorzieningen prioriteit geeft,
die zorgt voor een goede infrastructuur, die de
economische groei bevordert en tegelijkertijd de
staatsschuld niet laat oplopen. Dat arme kinderen
hetzelfde onderwijs krijgen als rijke kinderen,
dat arme mensen dezelfde medische behandeling
krijgen als rijke mensen, is in Nederland niet om-
streden (en in het buitenland worden wij erom be-
nijd). Over het algemeen worden overheidspro-
gramma's waarvan iedereen profiteert, ook door
iedereen geaccepteerd. Specifiek beleid, gericht
op speciale groepen, wordt daarentegen gewan-
trouwd.

Vooral de middengroepen vinden het belang-
rijk dat de overheid waar voor zijn geld levert,
keuzevrijheid garandeert, kortom: hen als serieu-
ze consument behandelt. Men wil zijn kinderen
naar het gymnasium kunnen sturen en zelf zijn
pakket van ziektekostenverzekering samenstel-
len. De bereidheid om extra premie, extra school-
geld of extra belasting te betalen voor extra dien-

sten, wordt vaak onderschat. Controle op de kwa-
liteit van de voorzieningen, zo mogelijk via het
marktmechanisme, versterkt de legitimiteit van
overheidsbemoeienis. Hoe directer de relatie tus-
sen belasting en geleverde dienst, des te gemak-
kelijker wordt er betaald.

De openbare sector van het maatschappelijk
leven is een domein waar iedereen gelijke rech-
ten en aanspraken heeft, waar rangen, standen,
verschillen in talent, opleiding en inkomen niet
tellen. Het is ook het domein dat ieders welzijn in
hoge mate bepaalt en dat niemand, hoeveel geld
hij ook heeft, definitiefkan ontvluchten. De kwa-
liteit van de publieke sector wordt hèt politieke
thema van de jaren negentig.

Noten
I. Een eerdere versie van dit artikel werd gepubli-

ceerd in Intermediair, jrg. 28, nr. 43 (23 oktober 1992)
p. 26-31.

2. Zie het Arbeidsmarktnummer van Intermediair,
jrg. 28, nr. 36 (4 september 1992).

3. Mickey Kaus, The End of Equality (New York
1992).
4. Michael Young, The Rise of the meritocracy

(1958).
5. Albert O. Hirschman, Shifting Involvements. Pri-

vate Interest and Public Action (Princeton 1982).
6. Bas van Stokkom, De republiek der weerbaren

(Houten 1992).
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Meritocratie en egalitarisme
Tweegesprek over de vechtmaatschappij

Regie en verslaggeving: Marianne Hoogma

De problemen van de jaren negentig kunnen niet
meer worden opgelost met recepten uit het verle-
den, schrijft de historicus en journalist Hans
Wansink in zijn elders in dit nummer opgenomen
artikel 'De stressmaatschappij' . 'Gelijkheid is
geen issue meer in de jaren negentig' , stelt hij. 'In
mijn essay over de stressmaatschappij wil ik dui-
delijk maken dat pogingen van staatswege om
verschillen tussen sociale groepen te verkleinen
op niets uitlopen. Het gaat erom dat ieder mens in
staat is zich zelfstandig te redden.' I
Die uitspraken vrágen om een pittige discus-

sie. De bijzonder hoogleraar in de politieke filo-
sofie Jos de Beus was graag bereid om met Wan-
sink in discussie te gaan. 'Zelfben ik egalitarist' ,
schrijft De Beus. 'Ik tel dus mijn bange dagen
sinds 1975, het meest genoemde omslagpunt in
de expansie van de verzorgingsstaat en uitgere-
kend het jaar waarin ik toetrad tot de sociaal-de-
mocratie. Maar op mijn beste momenten, als ik
lekker heb geslapen, helder denk en de hele we-
reld aan kan met mijn gevoel, geloof ik dat de
mensen een bepaalde economische gelijkheid
behoren te willen scheppen en te handhaven.'2

Laten we de discussie beginnen //let de kern van
het artikel van Hans Wansink. De meritocrati-
sche gedachte houdt tegelijkertijd een appel en
een belofte in: wie zijn best doet, kan vooruit ko-
men, schrijft hij. De afgelopen vijftig jaar heeft
het beginsel 'loon naar werken' de sociale onge-
lijkheid in het Westen verminderd. Persoonlijke
kwaliteiten en eigen initiatief bepalen. meer dan
ooit, het maatschappelijk succes. Door de econo-
mische teruggang wordt sinds de jaren tachtig
ook de keerzijde van de meritocratie zichtbaar. In
wat Hans Wansink noemt 'de stressmaatschap-
pij' is niemand zeker van zijn positie. Jos, wat
vind jij als egalitarist van die stelling?

Jos de Beus: 'Laten we even met de stelling mee-
gaan en aannemen dat wat Hans schetst inder-
daad zo is. De reactie van een ouderwetse egalita-
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rist is dan: 'Hulde!' De econoom Jan Tinbergen
zou zeggen: 'Dit is precies wat ik wil, de markt
overspoeld door mensen met diploma's'. Al die
barrières, die kunstmatige schaarsten aan artsen
of economen, worden doorbroken. Het gedeelte
van het inkomen dat eigenlijk onverdiend is, wat
op het conto kan worden geschreven van hetzij
natuurlijke aanleg, hetzij een opleiding op kosten
van de gemeenschap, wordt afgeroomd door de
ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Niet alleen de
inkomens worden gespreid, maar ook de onze-
kerheid die nu eenmaal eigen is aan het bestaan in
een markteconomie, wordt gedemocratiseerd.
Mijn eerste reactie is dus: is het wel zo erg, dat ge-
drang op de arbeidsmarkt?'

Hans Wansink: 'Op het eerste gezicht zit er wel
wat in watje zegt, maar het probleem is dat talen-
ten ongelijk zijn verdeeld. Juist omdat er zo'n ge-
drang is op die arbeidsmarkt, krijg je wat Jos van
Kemenade noemt een gelijke verdeling van de
ongelijkheid. In de industrie waren voorheen
veel, naar verhouding goed betaalde, banen voor
laaggeschoolde werknemers. Maar auto's wor-
den niet meer in Amerika of Europa gemaakt, al-
thans niet door mensen. Auto's kunje goedkoper
in elkaar laten zetten in Taiwan. Wat overblijft
zijn banen waarvoor een hogere scholing is ver-
eist en het ongeschoold werk in de dienstverle-
ning dat relatief laag wordt betaald. In de merito-
cratie zit een element van rechtvaardigheid: als je
goed je best doet, dan kom je wel ergens. Maar
juist door de veranderingen van de structuren in
de westerse economie, zie je dat het meritocrati-
sche principe maatschappelijk desintegrerend
kan werken. In hoeverre dat ook voor Nederland
geldt is een aparte vraag, want in Nederland valt
het vergeleken met de Verenigde Staten mee. Op
de Nederlandse arbeidsmarkt zijn allerlei kartels.
De boeren bij voorbeeld, worden tegen de wer-
king van de internationale markt in bescherming
genomen. Flip de Kam noemt de boeren ambte-
naren van de EG.'



JdB: 'Ik belicht even het mooie gezicht van het
gedrang. Inkomensspreiding en democratisering
van stress kan geen kwaad. Jij laat in je verhaal
het lelijke gezicht zien van het gedrang: mensen
die de overblijvende goede posities innemen met
verkeerde middelen, met de ellebogen. Een klas-
siek voorbeeld daarvan is de ingenieur op de
tram. Als je gedrang krijgt, dan krijg je een neer-
waartse beweging. De ingenieur van Akzo ver-
dwijnt bij Akzo en komt op de tram. De trambe-
stuurder, die Delft nog nooit gezien heeft, ver-
dwijnt verder naar beneden. Het is de bekende
stelling dat in het gedrang de sterksten overblij-
ven. Jij zegt dat het gedrang niet leidt tot inko-
mensspreiding omdat de kartels er tussen zitten.
Als die kartels weg zijn, moet het idee van Tin-
bergen gaan werken: verspreiding van inkomens
en verdwijning van surplusinkomens. Maar jouw
verhaal lijkt me ook juist, want misschien krijgje
een neerwaartse beweging.'

HW: 'Jij hebt over de democratisering van stress.
In een vechtmaatschappij zie je, juist omdat het
hebben van werk zo belangrijk is, ook een be-
wustzijnsvernauwing. Mensen zijn vooral bezig
met zichzelf en met het veilig stellen van hun po-
sitie. Volgens mij geldt dat trouwens niet alleen
voor mensen maar ook voor naties, voor volkeren
die zich bedreigd voelen door concurrentie van
buiten. Dat neemt dan vaak ook weer kartelachti-
ge vormen aan. Je ziet het in dat zogenaamde ille-
galen debat: de illegalen moeten weg want zij be-
dreigen de werkgelegenheid van mensen die le-
gaal in Nederland verblijven. Je ziet het ook op
wat grotere schaal, de EG werkt als een kartel ten
opzichte van bij voorbeeld Oost-Europa. Die be-
wustzijnsvernauwing en het defensieve gedrag
gelden niet alleen voor individuen, maar ook
voor groepen. In Amerika bij voorbeeld heb je
een hele discussie over suburbanisatie, de middle
class sluit zich letterlijk op in eigen beschermde
oorden'.

Nu de tweede stelling. De strijd om het bestaan in
de stressmaatschappij wordt steeds individueler
en harder. Iedereen moet blijven presteren om
zijn positie veilig te stellen. Wie het niet maakt
heeft geen excuus. Onzekerheid, egoïsme, maat-
schappelijke bewustzijnsvernauwing en ressenti-
ment zullen dejaren negentig kenmerken.

JdB: 'Ik ga met opzet even tegen deze stelling in.
Een meritocraat grijpt elke kans. Als hij jong is,
dan kijkt hij bij een ander af, maar een ander mag
niet bij hem afkijken. Als hij studeert vertoont hij
calculerend gedrag, om maar in het gevlei te ko-
men bij een docent. Zo praat bij voorbeeld de Ne-
derlandse student over de Amerikaanse student.
Het lijkt ze allemaal gruwelijk en vreselijk, want
de Amerikaanse studenten zijn in de ogen van
hun Nederlandse collega's alleen met zichzelf
bezig. Ze zijn competitive, rivaliseren met elkaar,
en als ze vriendschappen onderhouden dan is dat
vaak een investering, een netwerk. Het is wel
handig om vriendjes te hebben van jouw jaar in
Harvard, want die kom je straks toch weer tegen.
Je kunt,je voelt het al aankomen, ook eens de an-
dere kant opkijken, zeker vanuit de Nederlandse
cultuur. Op zichzelf is de gedachte om kansen te
grijpen, het spel van de concurrentie, in de econo-
mie een manier om een efficiënte verdeling van
goederen te krijgen. Je kunt het ook verdedigen
vanuit het idee over eigen initiatief van mensen,
jezelf waarmaken, zelfrealisering. Kortom, de
vraag is of het zo slecht is dat er wat meer concur-
rentie in de samenleving komt.

Concurrerend gedrag af te schilderen als ge-
drag dat altijd leidt tot onverantwoordelijkheid,
gebrek aan vriendelijkheid en dergelijke, vind ik
te extreem. Wel zal ik bezwaar maken tegen ie-
mand die het grijpen van kansen als levensfiloso-
fie heeft, als hij het consequent in alle sferen doet.
Met de keuze van zijn vriendin ofhuwelijkspart-
n~r, met het opvoeden van zijn kinderen, als hij in
een winkel staat voor te dringen. Dan pas je een
beginsel overal toe en dan is de uitwerking rond-
uit pervers. Zulke mensen bestaan, maar ik ken er
eigenlijk niet zoveel. Wel word ik altijd wat on-
gemakkelijk van ze. Maar als je naar Nederland
kijkt, ik ken eigenlijk alleen de universitaire sfeer
goed, vind ik het niet zo gek als Nederlandse stu-
denten wat realistischer worden. Veel studenten
leven naar mijn smaak in een droomwereld, ze
zijn tamelijk verwend, willen de stof in een ge-
prefabriceerd pakket dat ze vervolgens schools
doorlopen. Pas afgestudeerde bedrijfseconomen
denken dat hun weg naar de directeurs verdieping
geplaveid is. Het zou wel goed zijn als ze wat
meer leren vechten, want ze komen, zeker de hui-
dige cohort, in het gedrang dat jij hebt geschetst
en daarop zijn ze niet voorbereid. In mijn eigen
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studententijd waren er veel jongeren die niet wis-
ten dat de 'echte maatschappij' veel harder is dan
zij zich realiseerden. Er is een groep geweest die
het idee had dat zij zich niet druk hoefden te ma-
ken over carrièreplanning. Noem het maar post-
materialisme: we komen wel terecht en geld is
niet zo belangrijk.

Aan de andere kant is er de verzorgingsstaat,
het recht om niet te werken en een vrij luxueus
uitkeringsniveau. De econoom Arie van der
Zwan heeft daarover wel eens opmerkingen ge-
maakt. Onze maatschappij zou in zijn ogen te soft
zijn. Waaromzouje niet, zoals Van derZwan laat
zien, een linkse aanhanger van de vechtmaat-
schappij kunnen zijn? Iemand die weet hoe kapi-
talisme werkt en die zegt: "Als de ontwikkeling
van de bevolking en van de markt maar even ver-
anderen, dan wordt het een gedrang. Dan zijnjul-
lie er niet op voorbereid, omdat jullie bij wijze
van spreken hebben zitten breien tijdens de cur-
sus pedagogie." Niet alleen het kapitalisme is
een hard systeem maar ook de verzorgingsstaat.
Als het even tegenzit en de groei er niet meer is,
dan blijken die harde wetten als het recht op een
uitkering, helemaal geen sterke rechten te zijn.
Van der Zwan heeft eerder ingezien dan velen ter
linkerzijde in Nederland, dat er iets te zeggen valt
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voor een nuchter realisme. Het is in deze maat-
schappij niet uitgesloten dat je daalt en ergens
doorheenzakt. Als je dan niet zelf de capaciteiten
of de eigenschappen hebt om dat tegen te houden,
kun je van een koude kermis thuiskomen. Maar
als je doorschiet naar de andere kant en iedereen
voorhoudt: "versterk je eigen kapitaal, zorg dat
je je talen spreekt, Europa komt eraan, let op je ei-
gen kansen", krijg je de bewustzijnsvernauwing
die jij schetst. De vraag die ik aan jou wil stellen:
waar zitten we in Nederland. Is Nederland een
soft society, of is het hier een klein Amerika ge-
worden vol welvaartsegoïsten. Mijn stelling is
dat Nederland ergens tussen die polen inhangt en
dat we eigenlijk niet weten wat we willen.'

De Reus benadrukt in deze discussie tot dusver de
zonzijde van de door Wansink beschreven stress-
maatschappij. Hans Wansink wijst op de keerzij-
den en de gevaren. Hans, kun je uitleggen wat je
met die maatschappelijke bewustzijnsvernau-
wing bedoelt?

HW: 'Als je kijkt naar het geweld in Duitsland
tegen allochtonen, is dat meer het resultaat van
de stressmaatschappij dan van, zoals door som-'
migen wordt beweerd, het Duitse nazi-verleden.



In Nederland heb je weer andere negatieve ver-
schijnselen zoals de geringe arbeidsparticipatie.
We zijn er heel goed in om mensen op een chi-
que manier uit het arbeidsproces te manoeuvre-
ren. Met de gevolgen daarvan worden we nu ge-
confronteerd. De welvaartsstaat, kijk bij voor-
beeld naar de WAO, begint onbetaalbaar te wor-
den. Nederlanders hebben, sterker dan dat in an-
dere landen het geval is, de neiging om mensen
die zich minder goed kunnen redden thuis te par-
keren in plaats van ze te stimuleren om te gaan
werken. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is
dat de overheid zorgt dat de welfare richting
workfare gaat. De overheid moet daadwerkelijk
zorgen voor werkgelegenheid voor mensen die
laaggeschoold zijn en thuiszitten. Maar gegeven
het gedrang, gegeven ook de recessie, of het ge-
brek aan economische groei, zie je dat de uitke-
ringen onder druk komen en het thuis steeds
minder comfortabel is. Het feit dat er zoveel
mensen thuiszitten is een groot probleem. God-
fried Engbersen maakt in zijn boek Publieke bij-
standsgeheimen3 aannemelijk dat we in Neder-
land een onderklasse aan het krijgen zijn. Die
onderklasse is dan wel niet te vergelijken met
die in Los Angeles of Chicago, maar toch. Er
ontstaan bepaalde buurten waar mensen wonen
die nooit meer uitzicht hebben op werk en hun
kinderen ook niet.'

JdB: 'Dus jij vindt dat we een te zachte samenle-
ving hebben. Ik heb die boeken over Hollandse
getto's vooral opgevat als een alarmistische
voorspelling: als we niet uitkijken, krijgen we
een onderklasse. Als je wilt voorkomen dat het
die kant opgaat, een onderklasse en daarboven de
internationaal sterk staande symbolic analists, is
het enige antwoord: zorg voor weerbaarheid en
voor bronnen in de breedste zin voor de mensen
onderop. Mensen moeten kunnen rekenen en
schrijven en met de computer kunnen omgaan en
nog een hele hoop dingen. En ze moeten zichzelf
kunnen verkopen.'

HW: 'Hoewel ik vind dat het onderwijs in Neder-
land wel wat meer kan doen om jongeren voor te
bereiden zich in de maatschappij te handhaven,
moeten we gewoon eerlijk zijn en erkennen dat
talenten ongelijk verdeeld zijn. En die ongelijke
verdeling van talenten wordt vaak versterkt door

de ongelijkheid van kansen die het milieu geeft.'

JdB: 'Ik heb het over bronnenbeleid, en dat is veel
breder dan onderwijsbeleid. De stelling is op
zichzelf een beetje bewustzijnsvernauwend want
die trekt de lezer naar de negatieve gevolgen van
de stressmaatschappij . Daarom zeg ik, via een
omweg waarin ik de vechtmaatschappij verde-
dig, kijk eens naar de biografieën van de mensen
die het niet gemaakt hebben. Ik wil niet meteen
geloven dat dat allemaal komt door persoonlijke
factoren, zo goed zit onze maatschappij niet in el-
kaar. Maar ze hadden het misschien wel gered als
hun pakketje inkomensverwervende eigenschap-
pen wat groter was geweest.'

HW: 'Een gebrek aan competitiveness is voor een
groot gedeelte een relatief probleem. Als je kijkt
naar de wijze waarop nu werkgevers academici
selecteren, bij een aanbod dat de laatste twee jaar
enorm is gestegen, zie je dat er veel hogere eisen
worden gesteld. Je moetje cijferlijst meenemen,
je moet vertellen wat je naast je studie hebt ge-
daan. Dus ook aan de bovenkant van de arbeids-
markt worden er veel hogere eisen gesteld dan
toen wij afstudeerden.'

JdB: 'Competitive zijn, is dat je al weet dat de
spelregels niet eerlijk zijn. Als jij net de penalty
neemt, wordt de lat verlegd. Dat moet je weten,
dat is de wereld waarin wij leven. Ze veranderen
de spelregels op het moment dat jij eens mee wilt
doen.'

HW: 'Laten we terugkeren naar de grote groep
laaggeschoolden die niet meer aan de bak kan ko-
men. Dat wordt volgens mij uitgelokt door de
structuur van de Nederlandse verzorgingsstaat.
Het probleem van de Nederlandse verzorgings-
staat nu is dat er niet wordt geprobeerd om men-
sen aan het werk te houden. De Nederlandse ar-
beidsproduktiviteit is hoog, omdat we de arbeids-
participatie laag houden.'

JdB: 'Op dit punt ben ik het helemaal met je eens.
Nederland loopt in de wereld aan kop op het ge-
bied van de arbeidsproduktiviteit. De sociale
prijs die we daarvoor betalen is hoog. Dat sys-
teem is fout. Maar ik wil dat even koppelen aan
die academici die nu meemaken wat hun opa's en
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oma' s, als die ook gestudeerd hadden, in de jaren
dertig hebben meegemaakt: de spreekwoordelij-
ke ingenieur op de tram. Het antwoord van een
niet-egalitarist is: "Alles moet komen van het
leergedrag" . Als je klaar bent met je studie en je
krijgt geen baan of een veel mindere dan je wilt,
dan kun je twee dingen doen: klagen over onbil-
lijkheid of de regels van het marktsysteem accep-
teren. De bedoeling volgens de liberalen is datje
zegt: "0, dit gaat niet goed, dan moet ik iets an-
ders doen, dan moet ik me gaan omscholen" .Dat
is nu eenmaal het harde systeem van de markt. De
kritiek van links is altijd dat je in een marktsa-
menleving het rationele leergedrag helemaal niet
bevordert. Want als je eruit ligt, krijg je geen
tweede kans. Ik heb niet zoveel bezwaren tegen
de erkenning dat de wereld concurrerend is en dat
de spelregels worden veranderd waar je bijstaat.
Ik wil wel dat mensen anticiperen op de concur-
rentie en de veranderende spelregels. Ik wil dat ze
in eerste instantie hun problemen zelf oplossen,
maar het is dan wel een eis dat de samenleving al-
les heeft gedaan om de tweede kans een werkelij-
ke kans te laten zijn.'

Laten we de bewustzijnsvernauwing die Hans
Wansink schetst eens koppelen aan het gebrek
aan politieke belangstelling. Maatschappelijke
conflicten spelen zich in toenemende mate af bui-
ten de politieke arena. Het is precies de omge-
keerde beweging van die van dejaren zestig, toen
het meedoen aan politieke acties juist als een per-
soonlijke verrijking werd gezien, volgens
Hirschman.4

JdB: 'Ik ben een bewonderaar van het werk van
Hirschman. Ik had hem al drie keer de Nobelprijs
gegeven. Die stelling van hem is fascinerend. We
hebben veel theorieën over de economische cul-
tuurbeweging, maar we hebben geen goede theo-
rie over politieke cultuurbewegingen. Is er een
slingerbeweging rond perioden van betrokken-
heid bij de staat en de gemeenschap en perioden
van afkeer van het publieke domein, wat we in
Nederland de invididualisering noemen? Weten-
schappelijk gezien is elke theorie over politieke
golfbeweging heel zwak maar ze helpt je psycho-
logisch. Ik heb er daarom geen bezwaar tegen als
mensen in de verkiezing van president CJinton
een bevestiging zien van Hirschmans theorie.
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Misschien staat hij aan de vooravond van een
progressief tijdperk. Maar hier komt mijn punt
van kritiek. Diverse auteurs hebben aangetoond
dat er golfbewegingen zitten in de Amerikaanse
politiek.5 De Nederlandse politiek is echter in te-
genstelling tot de Amerikaanse, niet cyclisch.
Wij hebben niet de enorme afwisseling van een
links en rechts beleid, van restauratie en vervol-
gens progressieve vernieuwing.'

HW: 'De stelling gaat over de betrokkenheid, het
karakter van de burgers. Dan kun je volgens mij
wèl volhouden dat er in Nederland in de jaren zes-
tig, zeventig en het begin van de jaren tachtig
sprake was van politieke betrokkenheid. Mensen
beschouwden het ook als een persoonlijke verrij-
king wanneer zij zich bezighielden met het de-
monstreren tegen kernwapens. Ik herinner me
nog goed dat eind jaren zeventig elke zaterdag
wanneer je het journaal aanzette, er een demon-
stratie was, als het er al geen twee waren. Dat is
niet meer zo. Dat wil niet zeggen dat de burger op
zichzelf geen engagement meer heeft. Het je inla-
ten met de staat was vroeger een verrijking. Nu
stijg je in eigenwaarde wanneer je je eigen boon-
tjes kunt doppen. Wanneer je nu met de staat te
maken hebt is dat veel meer als consument van de
collectieve sector. Dat is een heel ander involve-
ment dan twintig jaar geleden.'

JdB: 'Er is in Nederland een veel meer gedempte
Hirschman-cycJus. Veel dingen uit de jaren zes-
tig zijn overgebleven, maar in zwakkere of meer
instrumentele vorm. Men demonstreert nu meer
voor het eigenbelang. Iedereen weet de weg naar
het Binnenhof te vinden en weet ook dat dat ei-
genlijk de weg niet is. Onder politicologen is er
een wijsheid die ik voor een betere geef: de jaren
zestig vormen de uitzondering. De politieke con-
stante is de passiviteit en de lijdelijkheid. Af en
toe komt er een oprisping en dan pikken we het
niet. Dat waren de jaren zestig. De lijdelijkheid is
enorm in Nederland. Neem bij voorbeeld de kwa-
liteit van de publieke ruimte, neem zoiets tri-
viaals als hondepoep, criminaliteit, paspoorten.
Er is een verloedering van de publieke sector en
van de publieke ruimte. Dan zou je verwachten
van Nederlanders dat ze zelf iets doen. Maar nee,
ze blijven volharden in de idee dat de overheid
het allemaal beter moet doen. Ik zie veel meer de



geleidelijkheid en de evolutie en de constante van
lijdelijkheid als regel, en protest, maar met mate
en niet te lang, als uitzondering.'

HW: 'De jaren zestig brachten de "onttovering"
van het gezag van de politiek of van politieke lei-
ders. Dat gezag is verdwenen en nooit meer te-
ruggekomen. Lijdelijkheid wil zeggen dat de
burger zich een onderdaan voelt. Je kan zeggen
dat die burger niet meer geneigd is tot demonstre-
ren en dat hij lauw is geworden, maar je kunt niet
zeggen dat hij zich aan een gezag onderwerpt. In-
tegendeel, die burger gedraagt zich juist als ver-
wend kind. Elco Brinkman heeft een keer ge-
zegd: de overheid is een soort oberkelner waar je
als burger wat bij kunt bestellen en de rekening
kun je door iemand anders laten betalen. Wat
Hirschman volgens mij constateert, is dat de bur-
ger wel mondiger is gebleven, alleen die mondig-
heid uit zich niet in maatschappelijk engagement
of er voor zorgen dat de politiek, ook de lokale,
doet wat er moet gebeuren, namelijk zorgen dat
de stad netjes, schoon en leefbaar is. Hirschman
zegt dat wanneer de burger zich met de overheid
bemoeit, het alleen is om zijn eigen, particuliere
belangen te regelen. Misschien kun je dat duide-
lijker in Frankrijk, Italië of Spanje zien: de ver-
loedering van de staat en van het socialisme. Het
zijn kenmerken die misschien verband houden
met het uit de hand lopen van het meritocratisch
principe: calculerend met politiek bezig zijn.'

JdB: 'Ik was nog even blijven steken bij die lijde-
lijkheid. Het motto is: "Ik doe niet mee, want er
komt toch ongeveer uit wat ik wil". Nederland
heeft politici die hun leiderschap niet waarmaken
maar er wel van dromen. Ze hebben het over mo-
reel ondernemerschap en terugkeer van publieke
normen; ze trekken de mantel van een profeet
aan. Ik hoef de namen niet te noemen, want in
elke partij vind je er wel vijf. De burgers hebben
eigenlijk afscheid genomen van de formule van
het leiderschap. Wat moet ik daar nu van vinden?
Ik vind het een merkwaardige reactie als het pu-
bliek zegt dat een leider het niet goed doet, en het
publiek denkt: ach, in het algemeen zijn leiders
eigenlijk niet goed, en het daarbij laat.'

HW: 'Ik ben bang dat de manier waarop het poli-
tiek personeel gerecruteerd wordt, problematisch

is. Hoe gaat dat in zijn werk? Als gevolg van de
swing van Hirschman hebben mensen geen bood-
schap meer aan politieke partijen. Alleen de klei-
ne groep van mensen die eigenlijk al politiek per-
soneel is, of het graag wil worden, is actief in de
partijen. Als zo'n oligarchie uitmaakt wie het po-
litiek leiderschap vervult, krijg je niet de charis-
matische leiders, maar mensen van wie de poli-
tieke oligarchie denkt dat ze de clientèle het best
bedienen. Het probleem is dat de burgers zich
daar niet meer mee bemoeien.'

JdB: 'Dat wordt ook wel afgestraft, wat dat be-
treft functioneert de democratie goed: de PvdA
heeft klappen gehad. Maar dan wordt er gekozen
voor een partij die absoluut geen alternatief biedt.
D66 is de cultivering van de scepsis.'

HW: 'Stemmen op D66 is een chique manier om
niet te stemmen. Het is merkwaardig dat de bur-
gers die op D66 stemmen zich helemaal niet af-
vragen wat voor standpunt die partij op concrete
maatschappelijke problemen inneemt. Ze den-
ken alleen: aardige man die Van Mierlo. Eigen-
lijk speelt Van Mierlo ook een beetje voor de bur-
ger die het allemaal met verbazing staat aan te
kijken: Jongens, ik hoor hier eigenlijk ook niet
bij. Dat is, ben ik bang, zijn succes.'

JdB: 'Dat we geen leiders meer vereren en de po-
litiek eigenlijk niet meer serieus nemen is op
zichzelf een winstpunt van het egalitarisme. Als
iemand charismatisch doet, zeggen we: "Man,
wat verbeeld je je?" ,

HW: 'Ik geloof niet dat iemand een portret van
Lubbers op zijn buffet heeft staan. Maar wat je
zegt over het egalitarisme, vind ik te gemakke-
lijk. Op zichzelf is het een gezonde situatie dat
wij niet doen aan heldenverering. In de politiek is
echter een ongezonde situatie ontstaan, waarbij
de burgers toch een duidelijk wantrouwen heb-
ben in de politiek, met name ook op lokaal ni-
veau.'

JdB: 'Wat mij niet bevalt bij de Nederlanders is
dat ze te weinig alert zijn. Ze stellen te weinig ei-
sen aan hun elites. Wat we weten is dat het pro-
testgedrag is weggeëbd. Watje toch zou hebben
verwacht, een massaal protest tegen de bezuini-
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gingsproblematiek, van de slachtoffers, is er ook
niet geweest. We hebben goede verklaringen
voor wat er niet is, maar om nu eens te omschrij-
ven wat er dan wel is, is moeilijk. We willen dat
mensen weer een beetje kritisch worden, veel
alerter, meer kwaliteitsbewust, dan komt er on-
middellijk weer scherpte.'

We gaan naar de volgende stelling: De overheid
moet haar burgers in staat stellen zich zelfstan-
dig (door middel van het verrichten van betaalde
arbeid) in de maatschappij te handhaven. Egali-
tarisme, dat verder gaat dan het bieden van gelij-
ke kansen volgens het meritocratische principe,
moet met groot wantrouwen worden bejegend.

JdB: 'Het hebben van gelijke kansen is, ook in
Nederland, nog steeds een radicaal idee, omdat
we nog steeds niet in een toestand van gelijke
kansen zijn. Het is nog steeds zo datje twee men-
sen kunt hebben met hetzelfde talent, of met een
gelijke bereidheid hun talent te gebruiken en de
één maakt het wel in het gedrang en de ander niet.
En dat komt dan omdat diegene vrouw is, of Turk,
of homoseksueel, of Drent. Stel dat we in Neder-
land wèl gelijke kansen zouden hebben, moeten
we het daarbij laten? Dan gaat de wet van de
markteconomie gelden en worden op het eind van
de dag de prijzen verdeeld.'

HW: 'Mijn probleem is hoe ver je kan gaan. Het
is geboden om ervoor te zorgen dat dat marktme-
chanisme zo wordt ingeperkt dat mensen werke-
lijk de kansen krijgen om een zelfstandig bestaan
op te bouwen, betaalde arbeid te verrichten. Ik ga
al vrij ver in het uitschakelen van het marktme-
chanisme ter bevordering van dat doel om zoveel
mogelijk mensen in staat te stellen in hun eigen
inkomen te voorzien.'

JdB: 'Ik snap nu waarje wantrouwen ten opzichte
van het egalitarisme zit. Ik ben een tegenstander
van onverkorte gelijkheid van inkomen en ver-
mogen en ook van onverkorte gelijkheid van eco-
nomisch geluk. We hebben rechtsgelijkheid, de
rechtsstaat is redelijk verankerd. We hebben
daarboven op de politieke gelijkheid gekregen.
Als je een egalitarist bent, vind je dat daar iets bij
moet, economische gelijkheid. Ik vind aan de ene
kant het hebben van gelijke kansen te mager. Aan
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de andere kant gaan mij opvattingen van Tinber-
gen over gelijk economisch geluk en naïeve op-
vattingen over gelijk inkomen en vermogen veel
te ver. Ik zie niet in hoe je dat kunt verenigen met
elementaire economische vrijheden in een
markteconomie. Dus daar zijn we het gauw over
eens. Ik zoek naar een houdbare omschrijving
van gelijkheid, een middenweg. Ik vat het idee
van gelijke kansen veel ruimer en ambitieuzer
op: de hulpbronnen zouden gelijk verdeeld moe-
ten zijn. In mijn oratie stel ik dat mensen econo-
misch gelijk aan elkaar zijn als ze allen toegang
krijgen en houden tot de volgende lijst van hulp-
bronnen: voedsel en water; kleding; de mogelijk-
heid tot rust; onderdak; geneesmiddelen en medi-
sche verzorging; vervoer- en communicatiemid-
delen; de mogelijkheid tot bescherming van de
jeugd; algemene vorming; beroepsvaardigheden
en andere vaardigheden ten behoeve van econo-
mische zelfstandigheid en transactie (zoals on-
derhandelingsvaardigheden); een klimaat van
veiligheid (zoals een bepaalde werk- en woon-
omgeving); macht met betrekking tot de consti-
tutionele besluitvorming over de economie; mo-
gelijkheden tot deelname aan het economisch
proces (arbeid, gezinsvorming, ondernemer-
schap, deelname aan maatschappelijke organisa-
ties, concurrentie, ruil en andere typen van vreed-
zame interactie); privacy; eigen inkomsten en
vrije tijd.' 6

Dat antwoord sluit goed aan bij de laatste stel-
ling: de kwaliteit van het publieke domein (mi-
lieu, veiligheid, leefbaarheid) is een veel wezen-
lijker element van het 'goede leven' dan verklei-
ning van inkomensverschillen.

JdB: 'Als je kijkt naar de cijfers over inkomens-
verdeling in diverse landen, zitten we in Neder-
land op dat gebied bij de gelijkste landen. Ik ben
zoals ik daarnet zei, helemaal geen egalitarist in
de zin dat ik inkomens gelijk wil verdelen. Vanuit
het egalitarisme is er een hele goede reden om
welzijn voor zover afhankelijk van milieu en vei-
ligheid, zeg maar leefbaarheid, gelijk te verdelen.
Waarom lukt het met die leefbaarheidsproblema-
tiek nog niet zo goed? Waarom beperken we ons
tot papieren milieu-plus planningen? Mijn ant-
woord is: door de egalitaristische opvatting in
Nederland dat iedereen de levenswijze van hoge



consumptie, mobiliteit, enzovoort heeft. We heb-
ben elkaar aangepraat dat wij daar allemaal recht
op hebben, we hèbben het ook voor een groot ge-
deelte allemaal. Dat is de grote samenzwering
geweest tussen de Nederlandse politieke partijen,
en dat is precies het probleem. Het milieupro-
bleem is nog steeds het geloof, en naar mijn
smaak ook de illusie, dat we die levenswijze ge-
woon kunnen volhouden. We aanvaarden pas een
echt radicaal milieubeleid als we allemáál terug-
moeten. In zoverre is er wel degelijk een relatie
met het denken over gelijkheid.'

HW: 'Wat betreft het milieu zie ik het verband
met de gelijkheidsdiscussie niet. Je suggereert
dat we worden geconfronteerd met het feit dat de
mobiliteit is gedemocratiseerd. Maar dan zeg ik,
als je kijkt naar die mobiliteit, dat is een kwestie
van volstrekt verkeerde ruimtelijke ordening en
een naoorlogse infrastructuur waarbij door aller-
lei invloeden wonen en werken van elkaar zijn
gescheiden. We hebben ook geen behoorlijk net
van openbaar vervoer. Londen, een gebied dat net
zo groot is als de Randstad, heeft dat bij voor-
beeld wel. We staan nog liever in de file omdat
dat toch nog sneller gaat dan met het openbaar
vervoer. Dat zijn zaken die volgens mij heel
moeilijk te reduceren zijn tot het gelijkheids-
vraagstuk. '

JdB: 'Ik snap absoluut niet datje dat zegt. Op het
gebied van een radicaal milieubeleid zitten alle
partijen met een legitimiteitsvraagstuk. De kie-
zers zijn gewend geraakt aan die levenswijze. Het
vooruitgangsgeloof zit diep bij ons, het idee van
economisch geluk is ook helder: iedereen een ei-
gen huis en een auto, enzovoort. Linkse en groene
filosofen zeggen terecht dat we het Amerikaans
dieet niet kunnen generaliseren. Dat kan hele-
maal niet op deze wereld. Dan gaan de mensen
dood.

Er is een één-op-één-relatie tussen het milieu-
probleem en de verdeling. Neem bij voorbeeld
skiën. Als het maar een kleine groep is die dat
doet, is het geen probleem. Zodra die groep te
groot wordt komje op de milieugrens. Dat is ook
op wereldschaal zo. Tenzij het tegenbewijs komt
door de technische ontwikkeling. Ik hoop dat die
er komt, want ik gun het elke Nederlander, me-
zelf natuurlijk voorop, dat ik gewoon zo door kan

gaan. En dat het allemaal hele vriendelijke pro-
duktiewijzen worden. We hebben al het voordeel
dat een dienstverleningseconomie schoner is dan
een industriële economie. Maar de relatie met
verdeling is volgens mij helder.'

HW: 'Ik vind dat er makkelijk wordt gezegd dat
de economische groei en milieuvervuiling als het
ware recht evenredig zouden verlopen. Wij heb-
ben in Nederland een veel grotere economische
groei dan in Polen, maar Polen is veel smeriger
dan Nederland. Wat er een beetje gesuggereerd
wordt door mensen als Thijs WöItgens is dat eco-
nomische groei en milieupolitiek strijdig zijn met
elkaar, terwille van het behoud van het milieu
moeten wij terug naar de economie van het ge-
noeg, op zijn minst, misschien wel terug in ons
energieverbruik, consumptie.? Volgens mij is de
bewijsvoering daarvoor buitengewoon mager.'

JdB: 'Dat is juist. Het is duidelijk dat de milieu-
efficiëntie van de industrie in het Westen beter is
dan die in Bohemen of in verre Russische streken.
Onder twee condities hoef je geen milieubeleid te
voeren: als de technologie die wordt gebruikt
voldoende schoon is en als mensen vinden dat
hun levenswijze ook geeft wat ze ervan verwach-
ten. De vraag is of die condities opgaan. Als ze
niet opgaan moetje werken met lastenverhoging.
Dan wordt er gepiept en hebben we het verde-
lingsprobleem weer. Dan spreek je weer in ter-
men van inkomensverdeling.'

HW: 'Maar wat is nu het probleem? Je kunt het
prijsmechanisme gebruiken om vervuilend ge-
drag van consumenten te bestraffen.'

JdB: 'Dan wordt consumptie te elitair, dat is de
consequentie. Terug naar mijn voorbeeld: eerst
ging alleen prins Bernhard skiën, daarna duizend
mensen, en daarna honderdduizenden. Dan heb je
een ecologisch probleem. Ten eerste in het ge-
bergte in de Alpen en ten tweede in de Hollandse
ziel omdat het skiën bij bepaalde mensen niet
meer de kick geeft die het gaf, want zij zijn niet
meer de enigen. De ijzeren consequentie daarvan
is dat je het skiën terugdringt en dat het weer eli-
tair wordt.'

HW: 'Uit oogpunt van statusmanagement kun je
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toch ook juist gezonde dingen gaan doen. In de
tijd dat Bemhard ging skiën hadden misschien
maar duizend mensen een racefiets. Je kunt ook
gezonde, niet vervuilende hobbies hebben als
wandelen of fietsen.'

JdB: 'Hier heb je weer een raakvlak met hetegali-
tarisme. Je zegt tegen mensen: zie nu eens in dat
er niet één koninklijke weg is naar satisfactie
maar vele. Je kunt je een status verwerven waar je
trots op bent en plezier aan beleeft, waarin je dus
niet doet wat sommige rijken wel doen. Je kiest
dus àf de fiscale weg, je belast keihard, maar dat
heeft enorme sociale consequenties: op den duur
kunnen alleen zeer rijken zich iets nog permitte-
ren, àf je doet het via jouw weg, die mij zeer be-
valt, de culturele weg. Mensen moeten afvan dat
idee dat er maar één status is. Ook die boodschap
is een egalitaristische: zie in dat er vele wegen
zijn van consumptieve voldoening.'

HW: 'Wat Wöltgens en anderen suggereren is dat
democratisering van geluk altijd milieuvervui-
lend is. Dan zeg ik: geluk kan ook bestaan uit ge-
zonde en goede gewoonten. Bewust en gezond
eten werd eerst alleen gepropageerd door een
elite, maar het vindt nu door Viva en LibelIe ook
ingang in brede lagen van de bevolking. Dat is
volgens mij een falsificatie van de theorie dat de-
mocratisering van genot en geluk per definitie
milieuvervuilend is.'

JdB: 'Je maakt een heel eenvoudige denkfout.
Democratisering van geluk is mogelijk als men-
sen maar niet allemaal dezèlfde definitie van ge-
luk hebben. Wij delen waarschijnlijk dezelfde
conclusie dat er geen milieubeleid mogelijk is
zonder paternalisme. Dat is een heel belangrijke
conclusie. De levenswijze wordt toch de inzet.
Als je praat over dingen als status, hoe wil je dat
doen als je het niet gratuit wilt doen?'

'Money liberalism', dat wil zeggen het verstrek-
ken van uitkeringen aan arbeidsgeschikten (het
Nederlandse en Amerikaanse model) in plaats
van banen (het Zweedse model), versnelt de
maatschappelijke desintegratie. De bijstand
moet worden vervangen door een partieel basis-
inkomen, 'workfare' of sociale dienstplicht. Er is
geen geld om de leefbaarheid te verbeteren. Het
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is toch eigenlijk van de gekke dat er zoveel men-
sen zijn die best kunnen werken, die een uitkering
krijgen, thuiszitten, terwijl er ontzettend veel
werk blijft liggen.

JdB: 'Ik vind het jammer dat de klassieke sociaal-
democratische oplossing op niemands lijst meer
voorkomt. Ik weet ook de reden daarvoor. De
klassieke oplossing is dat je dat werk in de pu-
blieke sector brengt en dat je er behoorlijke sala-
rissen voor betaalt. Daarmee vermindert ook de
werkloosheid en komt het allemaal voor elkaar.
Maar er was een weigering bij de bevolking om
meer belasting te betalen. En er is een gebrek aan
geloof, misschien is dat ook wel terecht, in de
doelmatigheid van gemeentebedrijven en derge-
lijke. Vervolgens moeten we ineens gaan praten
over dingen die in Nederland volstrekt uit de tijd
zijn, zoals die sociale dienstplicht. Voor mensen
uit het oude regime was het zo: "Ik heb een uitke-
ring met verplichting maar ach, de regels zijn
soft". Het is al bijna een partieel basisinkomen.
In de nieuwe sfeer wordt het: "Potverdorie ze
gaan me achter de broek zitten, en dan moet ik
ook nog in het plantsoen werken, voor een lullig
inkomentje" .'

HW: 'Daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Jij
zegt dat bepaalde taken niet worden vervuld om-
dat we daarvoor niet voldoende salaris betalen.
Dus als wij maar gewoon meisjes die bejaarden
gaan verzorgen 80.000 gulden laten verdienen
dan is het probleem opgelost?'

JdB: 'Dat heb ik niet gezegd. Ik wijs op de onver-
vulde collectieve behoeften en de braakliggende
arbeidskracht en de vraag waarom die niet bij el-
kaar komen. Waarom is er geen commercie, geen
eigen initiatief? Waarom geen vrijwillig initiatief
van verenigingen? De klassieke oplossing van so-
ciaal-democraten wordt kennelijk niet meer ge-
noemd. Die oplossing was: waar markten falen,
doen we het via de gemeente. Vroeger hadden we
de in het groen gehulde parkwachter, die mij ooit
uit de bosjes hield, anders vertrapte ik het maar.
Die man stond op de loonlijst van de gemeente.
Waarom is die oplossing in de publieke sector niet
meer haalbaar? Omdat de collectieve lastendruk
zo hoog is. Waarom is die collectieve lastendruk
zo hoog? Dat komt door de overdrachten. Waarom



zijn die overdrachten zo hoog? Omdat veel men-
sen zeggen, dat sociale vangnet ligt wel lekker en
er is toch geen werk te vinden. Dat moet je probe-
ren te doorbreken. Maar nu terug naar de actuali-
teit. Wat is er allemaal niet voorgesteld? Mensen
zeiden: "Als de werkelijkheid niet meer past bij
de regel, moet die regel weg. Dus laat maar zitten
die bijstand, we gaan niet jagen op mensen". Dat
werd in feite een basisinkomen. Vervolgens werd
eruit een heel andere hoek een sociale dienstplicht
voor de jeugdigen voorgesteld ... '

HW: 'Sociale dienstplicht bestaat in Duitsland,
het is echt geen idee met een hoog Koos Vorrink-
gehalte. Het bestaat en het functioneert. In Duits-
land kun je je als jongen niet onttrekken aan de
dienstplicht, als je wordt afgekeurd, word je Zivi.
Honderdduizendenjongeren per jaar,jongens dat
wel, verrichten maatschappelijk werk dat op een
of andere manier niet door de markt of door de
overheid wordt gedaan. In Duitsland kun je ook
weigeren en ook dan moet je een sociale dienst-
plicht vervullen.'

JdB: 'Ik zit al bij een volgende stap, want ik con-
stateer dat we al vijf jaar praten over burgerzin,
strengere rechtvaardigheid, over verplichtingen,
over restauratie van de tijd van Drees. Maar men-
sen willen niet. Of het nu van Brinkman komt of
van Wöltgens of van Rottenberg of van Zijder-
veld, de ideoloog van het CDA. De Nederlander is
er te vrij en te anarchistisch voor.'

HW: 'Uit een recent opinieonderzoek blijkt dat
60 procent van de Nederlanders sociale dienst-
plicht wel een goed idee vindt. Meer dan 50 pro-
cent van de betrokkenen, dus de jongeren tussen
de 18 en 25, ziet er ook wel wat in.8 Dat anachro-
nistische valt dus wel mee. Natuurlijk moet het
netjes georganiseerd worden, en er moet serieuze
bezoldiging tegenover staan en je moet ook als
sociaal dienstplichtige een zekere keuzemoge-
lijkheid hebben.'

JdB: 'Ik blijf er moeite mee houden. Ik heb liever
echt community work, echt vrijwilligerswerk.
Dat is ook te organiseren. Claus affe heeft daar
een interessant systeem voor bedacht. Mensen
gaan werken in de buurt en krijgen dan een vorde-
ring op tijd van anderen.9 Heel utopisch, maar

wel interessant. Ik ben voor georganiseerde
buurtarbeid in de kring die het betreft. Dat vind ik
een zuivere oplossing. Of het probleem moet
worden opgelost in de publieke sector, mits die
goed betaalt. Dat plichtsidee daartussen, bevalt
me niet. Daar is iets scheefs bij dat ik slecht onder
woorden kan brengen.'

HW: 'Ik heb geen moreel bezwaar tegen het leve-
ren van een tegenprestatie voor het verkrijgen
van een uitkering. Maar te prefereren is natuurlijk
dat mensen die een uitkering hebben eerst op
zoek gaan naar een baan en zich laten bijscholen.
Maar als dat binnen redelijke termijnen niet tot
resultaat leidt, dan zie ik geen bezwaar tegen vor-
men van sociale dienstplicht.'

JdB: 'Ik heb grote moeite met dat idee. Een bij-
standsuitkering is een recht voor mensen die bui-
ten hun eigen schuld zichzelf niet meer kunnen
onderhouden. Moet je die mensen ook nog opla-
den met zo'n taakje? Aan de andere kant zitten er
kennelijk mensen in de bijstand die niet aan die
criteria voldoen. En die horen daar dus niet. Maar
ik ga geen tegenprestatie eisen, want zodra ik dat
zeg, schaf ik het recht op bijstand af. Dan is het
geen recht meer. Je kunt maar twee kanten op: àf
je maakt van de bijstand een basisinkomen, àf je
houdt de bijstand voor mensen die echt niet in
hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat laat-
ste blijft natuurlijk een vorm van beschaving. En
als vervolgens de ambtenaren in de publieke sec-
tor doelmatig en zorgvuldig werken, heb je hele-
maal geen sociale dienstplicht nodig.'

HW: 'Laten we voor de duidelijkheid een onder-
scheid maken tussen een basisinkomen en sociale
dienstplicht. Sociale dienstplicht geldt gewoon
voor iedereen of hij nu arm of rijk is. De doelstel-
ling daarvan is veel meer class mixing,' een beetje
een opvoedkundige doelstelling. Ik ben het eens
met Bas van Stokkom die zegt: geef mensen een
partieel basisinkomen. Hij noemt dat een start-
subsidie voor maatschappelijke activiteit. 10

Enerzijds val je mensen niet meer lastig met al-
lerlei beperkende voorwaarden zoals het hebben
van huurders, het samenwonen en andere zaken
die moeilijk te controleren zijn. Kortom geen ge-
zeur meer, maar dan moet het wel een partieel ba-
sisinkomen zijn. Dat wil zeggen net genoeg om
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niet dood te gaan en dus een stimulans om bij te
verdienen of in ieder geval te participeren op de
arbeidsmarkt. Als je aanspraak wilt maken op een
aanvullende uitkering, bovenop je partiële basis-
inkomen, dan is het redelijk om daar eisen tegen-
over te stellen, bij voorbeeld scholing of maat-
schappelijke dienstverlening.'

Noten
1. Hans Wansink, Een school om te kiezen. Naar een

actuele ondenvijspolitiek (Amsterdam 1992).
2. J.W. de Beus, Economische gelijkheid en het goe-

de leven. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van bijzonder hoogleraar in de politieke filosofie
(i.h.b. de humanistische bezinning op politieke vraag-
stukken) aan de Universiteit Twente (Enschede 1992).
Het gelijknamige boek verschijnt bij Contact (Amster-
dam 1993).

In memoriam Jelle Riemersma

3. Godfried Engbersen, Publieke bijstandsgehei-
men. Het ontstaan van een onderklasse in Nederland
(Leiden 1990).

4. Albert O. Hirschman, Shifting lnvolvements. Pri-
vate Interest and Public Action (Princeton 1982).

5. Arthur Schlesinger Jr., The Cycles in American
History (Boston 1986), Kevin P. Phillips, The Polities
of Rich and Poor (New York 1991).

6. De Beus, Economische gelijkheid en het goede le-
ven, p. 30.

7. Thijs Wöltgens, Lof van de politiek (Amsterdam
1992).
8. Onderzoek van prof. H.M. Langeveld in opdracht

van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
9. Claus Offe en Rolf G. Heinze, Organisierte

Eigenarbeit (Frankfurt 1990).
10. Bas van Stokkom, De republiek der weerbaren

(Houten 1992).

Dezer dagen overleed lelie Riemersma, een man wiens heengaan ook voor humanisten een ver-
lies betekent. Weliswaar is hij weinig op de voorgrond getreden en heeft hij - bij mijn weten-
eigenlijk maar één officiële functie in humanistisch kader vervuld. Anderzijds heeft zijn echtge-
note vele jaren het secretariaat van de gemeenschap (afdeling) Leiden (en omstreken) voor haar
rekening genomen.
lelie Coenraad Riemersma werd op 21 december 1920 te Thepoe op lava geboren. Na zijn

studie te Wageni ngen en zijn promotie te Leiden in 1964 werd hij in 1968 lector en later hoogle-
raar in Leiden met als leeropdracht 'Fysische biochemie'. Hij ging op I januari 1983 met emeri-
taat.
Over zijn wetenschappelijke verdiensten kan ik niet oordelen, al vermoed ik dat ze groter wa-

ren dan zijn bescheiden persoonlijkheid aan buitenstaanders deed blijken. Hier wil ik evenwel
juist een enkel woord wijden aan de mens Riemersma. Die heb ik leren kennen op de regelmati-
ge treinreizen die wij samen maakten, als er weer eens in Utrecht een gemeenschappelijke ver-
gadering was van het curatorium van de Socrates-Ieerstoelen en de bezetters van die leerstoelen.
In de jaren tachtig was hij namelijk curator, de functie waarop ik in de aanhef doelde.
lelie was een bijzonder innemende en sympathieke man, een man met een brede belangstel-

ling voor allerlei zaken, wetenschappelijke en filosofische problemen, maar ook voor mensen,
individueel en sociaal. Tijdens de vergaderingen heb ik zijn opmerkingen steeds als verstandig
ervaren en ik vermoed dat de anderen dit ook vonden. Maar het waren juist die persoonlijke ge-
sprekken die zijn herinnering bij mij zullen doen voortleven. Over welk onderwerp het ook ging,
steeds was hij ondanks zijn rustige manier van doen een boeiende en stimulerende gesprekspart-
ner. Mij is bijgebleven dat wij meermalen over de betekenis van de wiskunde hebben gesproken,
uiteraard een terrein waarop hij geheel de gevende en ik de ontvangende partij was. Hij leende
mij ook boeken, die ik eerlijk gezegd niet altijd helemaal kon bevatten. Maar het was kenmer-
kend voor hem. Kortom, ik denk met veel waardering aan hem terug.

Marcel F. Fresco (oud-curator en emeritus Socrates-hoogleraar)
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Meritocratie en marginalisering
Arie den Broeder

Hans Wansink heeft in het beperkte bestek van
een tijdschriftartikel een belangwekkende analy-
se gegeven van de negatieve gevolgen van de he-
dendaagse maatschappij met haar meritocrati-
sche karaktertrekken. De meritocratische maat-
schappij biedt mogelijkheden aan ieder die zich
wil inspannen en levert beloning naar prestatie.
Aldus draagt deze maatschappij bij tot sociale
rechtvaardigheid. Tegelijkertijd schept ze nieu-
we verschillen en tegenstellingen: wie de gebo-
den kansen niet kan of wil benutten, blijft achter
en heeft geen excuus. Nu de economische ont-
wikkeling stagneert, blijken meer mensen de
competitie niet aan te kunnen en in een achter-
standssituatie te geraken. Er ontstaat zelfs een
onderklasse. De meritocratische maatschappij is
veranderd in een stressmaatschappij .
Hans Wansink zet als het ware de discussie

voort, die 35 jaren geleden door Michael Young
met zijn boek over de opkomst van de meritocra-
tie is gestart.' Volgens Young zou een elite van
hoogbegaafde en -geschoolde beroepsbeoefena-
ren groeien, die zich door betere prestaties van
anderen onderscheidt en daardoor de beste posi-
ties bereikt. De hieruit voortvloeiende sociale on-
gelijkheid zou echter zoveel georganiseerde te-
genkracht bij de benadeelde groepen oproepen,
dat de elite en de sociale ongelijkheid onvoldoen-
de kans zouden krijgen of weer zouden verdwij-
nen. Wansink noemt zelf een aantal groepen die

zich sterk hebben gemaakt voor het verkrijgen
van een aandeel in de welvaart en voor erkenning
van hun identiteit: de 'corporatistische contra-
revolutie' (Young) is naar zUnmening zelfs ster-
ker dan de meritocratie.
Uit het artikel blijkt niet goed hoe Wansink

zijn conclusie over het ontstaan van nieuwe on-
gelijkheid verenigt met zijn conclusie dat de me-
ritocratie door georganiseerde belangengroepen
is afgeremd. Ook is de vraag naar het naast elkaar
voorkomen van meer gelijke kansen en nieuwe
sociale ongelijkheid nog niet volledig beant-
woord. Dit maakt verdere discussie noodzake-
lijk.
Het tweegesprek tussen Hans Wansink en Jos

de Beus moet worden beoordeeld als poging tot
voortzetting van de discussie. Het gesprek blijkt
het door Wansink behandelde thema wel enigs-
zins te hebben verbreed, maar de analyse toch
nauwelijks verdiept. Het blijft meestal aan de op-
pervlakte, waar zich de verschijnselen aftekenen,
maar daalt zelden af naar de oorzaken en achter-
gronden van tendenties naar gelijkheid of onge-
lijkheid. Er is voortdurend een zekere tegenstel-
ling tussen de gesprekspartners, die van grote be-
tekenis is en prikkelt tot meedenken, maar nog
niet leidt tot voldoende onderling verband tussen
de besproken verschijnselen en problemen.
Jos de Beus profileert zich als egalitarist en

meent dat de meritocratische maatschappij zo-
veel goed opgeleide mensen kent, dat de arbeids-
markt tot een redelijke verdeling van kansen, een
rechtyaardige verdeling van inkomens en eventu-
eel tot democratisering van onzekerheid leidt. Hij
ziet in de open competitie tussen mensen positie-
ve kanten als het nemen van initiatief en zelfreali-
satie. Wel ziet hij dat de maatschappij harder is
geworden en dat bij uitblijvende economische
groei het recht op een uitkering niet meer zo sterk
is. Hij wenst de weerbaarheid van de mensen te
vergroten, zodat zij de concurrentie in de 'vecht-
maatschappij , beter aankunnen.
Hans Wansink keert zich tegen het optimisme
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van De Beus door te wijzen op de schaduwzijden
van de meritocratische maatschappij: de onge-
lijkheid van talenten en het gedrang op de ar-
beidsmarkt leiden tot grote verschillen in belo-
ning tussen hoger geschoolde en laaggeschoolde
werknemers. Het meritocratische principe kan
desintegrerend werken. Werk hebben en het vei-
lig stellen van posities wordt zo belangrijk, dat
het tot bewustzijnsvernauwing, egoïsme en onze-
kerheid voert. De nadruk op hoge prestaties heeft
een hoge produktiviteit tot gevolg, maar ook een
afwijzing van laaggeschoolden.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De dialoog tussen De Beus en Wansink is hier-
mee zeer compact weergegeven en beperkt tot
een kernpunt, dat ik wil aangrijpen voor mijn
commentaar. In beide benaderingen is het presta-
tie- en competitiekarakter van de maatschappij
met zijn positieve en negatieve kanten erkend,
maar verschillend gewaardeerd. Misschien kan
ik de tegenstellingen tussen de discussianten ver-
minderen door enkele aspecten van de maat-
schappelijke ontwikkelingen in de analyse te be-
trekken. Ik wil beginnen met De Beus bij te val-
len in zijn positieve waardering, voor zover de
discussie gaat over de toegenomen kansen op so-
ciale vooruitgang voor zeer veel mensen. Een
maatschappij die .mensen de gelegenheid biedt
een positie te verwerven met behulp van eigen
vermogens en volgens eigen aspiraties is een de-
mocratischer en rechtvaardiger maatschappij dan
een maatschappij die mensen posities toewijst op
grond van geboorte of afstamming.

Waarneembaar is dat de keuzemogelijkheden
en de mobiliteit van mensen, ook in opwaartse
zin, gedurende de twintigste eeuw sterk zijn toe-
genomen. Er zijn veel meer kansen gekomen en
menigeen heeft deze benut. In die zin is er veel
meer sociale gelijkheid gekomen.

Ik schuif echter op naar Hans Wansink, als hij
wijst op de ongelijke verdeling van talenten en de
toegenomen, strenger geworden selectie van
mensen op hun mate van produktiviteit. Daar-
door hebben de besten en de sterksten ruime kan-
sen gekregen en zijn de mensen met minder aan-
bod aan de kant komen te staan. Dit is ernstiger
dan verschillen tussen mensen die ieder voor zich
wel mee mogen doen; er is sprake van een zo
scherpe selectie dat sommige mensen in het ge-
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heel niet meer mee mogen doen aan het betaalde
arbeidsproces. De beoogde verbetering van kan-
sen brengt dus ook ontneming van kansen mee.
Behalve de frustraties, deprivaties en stress van
degenen die in de competitie minder hebben be-
reikt dan zij hadden gewild en hun aspiraties niet
aan de realiteit hebben aangepast, is er de ont-
goocheling, desoriëntatie en verbittering van de-
genen die zijn buitengesloten. De meritocrati-
sche maatschappij blijkt ten dele een stressmaat-
schappij (Wansink), maarten dele ook een exclu-
siemaatschappij te zijn.

De verharding van de maatschappij blijkt ook
uit de bejegening van mensen die zonder werk en
zelf verdiend inkomen zijn geraakt. Gemakkelijk
nemen velen het standpunt in dat deze mensen
hun achterstandspositie meestal aan zichzelf te
wijten hebben, omdat zij de rijke mogelijkheden
van onderwijs en arbeidsmarkt niet met voldoen-
de ambitie en ijver hebben benut. Ook wordt vaak
verondersteld dat zij het comfort van een uitke-
ringspositie prefereren boven een arbeidzaam le-
ven dat veel tijd en inspanning inhoudt. Met deze
generalisaties wordt gemakkelijk afstand geno-
men van de materiële of psychische problemen
waarin de buiten het arbeidsproces geraakte
groepen verkeren.

Rechtvaardige samenleving
Naar mijn mening hadden de discussianten el-
kaar kunnen naderen door gezamenlijk vast te
stellen dat een regime van beloning naar prestatie
onder de conditie van vrije competitie niet vol-
doende is om tot een rechtvaardige samenleving
te komen. Een dergelijk regime zonder enige aan-
vulling leidt wel tot eerlijke verdeling van kansen
en rechten, maar negeert de onbillijke uitkomsten
die uit verschillen in prestatie- en competitiemo-
gelijkheden voortvloeien. Men komt reeds iets
verder indien men mensen de gelegenheid biedt,
op passende wijze, hun prestatie- en competitie-
vermogen op te voeren, indien zij daartoe in be-
ginsel wel in staat zijn, maar daar door bepaalde
belemmeringen in henzelf of hun omgeving veel
moeilijker toe komen dan anderen. Men heeft dan
al een begin van sociaal beleid opgezet. Vervol-
gens blijven nog mensen achter die ook latent
niet over reserves beschikken en dus niet aan ge-
bruikelijke eisen van prestatie en competitie kun-
nen voldoen. Aangezien ook die mensen recht



hebben op een menswaardig bestaan, zullen meer
voorzieningen nodig zijn om ook hen op een zin-
volle wijze bij de samenleving te betrekken. Men
heeft dan verdergaande sociale programma' s no-
dig. Als alternatief valt te overwegen minder na-
druk op prestatie te leggen en de concurrentie
enigszins in te perken. Een samenleving die belo-
ning naar prestatie een centrale plaats wil geven,
ontkomt niet aan de noodzaak zorg naar behoefte
toe te voegen.
Bekijken wij nu de gegroeide maatschappelij-

ke verhoudingen, dan moeten wij constateren dat
de meritocratische principes een plaats hebben
gevonden in een kapitalistische samenleving, die
veel nadruk legt op winstmaximalisatie en daar-
om een hoge produktiviteit verlangt. Voor een
doelmatige produktie worden de beste mensen
qua opleiding, ervaring, kennis en vaardigheden
geselecteerd. Naarmate er steeds betere mensen
nodig zijn, maar ook minder mensen, wordt de
selectie strenger en vallen grote aantallen uit.
De verzorgingsstaat heeft door middel van so-

ciale voorzieningen mensen ondersteund, kansen
verruimd, bescherming geboden en vangnetten
geschapen. Deze staat heeft echter niet de domi-
nerende ontwikkelingen in het technologisch-in-
dustriële kapitalistische systeem kunnen tegen-
houden of ombuigen, omdat hij ook zelf voor het
invoeren en in stand houden van sociale voorzie-
ningen afhankelijk was van gestadige economi-
sche groei. Anderzijds is het echter hetzelfde sys-
teem dat slachtoffers maakt en het milieu aantast
en dus veel kosten met zich meebrengt voor de
gemeenschap: sociale zekerheid, gezondheids-
zorg, milieumaatregelen enzovoorts. Nu de kapi-
talistische produktie door conjuncturele en struc-
turele verstoringen herhaaldelijk stagneert, ne-
men de kosten voor de gemeenschap toe en neemt
het financiële draagvlak voor de voorzieningen
af. Dit leidt tot aantasting van de omvang en kwa-
liteit van de voorzieningen.
Het meritocratische principe impliceert dus

heden ten dage grote uitval van mensen die bij
een ongunstiger markt niet aan de opgeschroefde
selectie-eisen kunnen voldoen. Het principe leidt
in de harde werkelijkheid van een meedogenlo-
zer kapitalistisch systeem en een verzwakte ver-
zorgingsstaat tot een proces van marginalisering,
dat wil zeggen dat grote groepen mensen in een
duurzame toestand van achterstelling, afhanke-

lijkheid en uitzichtloosheid worden gebracht.
Over dit verschijnsel heeft een studiegroep van
het Humanistische Verbond onlangs een rapport
uitgebracht.2

Kansen en plichten
Zowel De Beus als Wansink constateert dat de
prijs voor de hoge produktiviteit, de inactiviteit
van een aantal mensen, hoog is. Terecht stelt De
Beus dat wie er eenmaal uit ligt geen tweede kans
krijgt. Daarom vindt hij het hebben van gelijke
kansen te mager en pleit hij voor een gelijke ver-
deling van een groot aantal hulpbronnen. Wie
zijn lange lijst doorleest, beseft meteen dat de
meeste hulpbronnen niet gelijk zijn verdeeld.
Daarom ben ik zeer benieuwd naar de maatrege-
len die De Beus zou willen nemen om zijn ideeën
over een egalitaristische maatschappij te realise-
ren, zeker nu hij de meritocratie toch in hoge mate
positief waardeert en niet zozeer het kapitalisme,
maar de verzorgingsstaat in gebreke stelt. Wan-
sink lijkt iets verder te willen gaan, omdat hij het
marktmechanisme zo zou willen inperken dat
mensen werkelijk de kans krijgen een bestaan op
te bouwen.
Aan het eind van het tweegesprek verschillen

de deelnemers van mening over het creëren van
aanvullend werk in de vorm van sociale dienst-
plicht, werk door de gemeenten of vrijwilligers-
werk, respectievelijk het bieden van een basis-
inkomen. Het is hen niet gelukt samen tot een
oplossing te komen voor het onaanvaardbare ver-
schijnsel dat allerlei werk braak blijft liggen, ter-
wijl zovele mensen een uitkering krijgen. Hier
moet toch een vorm te vinden zijn, waarbij de be-
schikbare mensen zinvol werk gaan doen dat hen
interesseert en perspectief biedt, ook voor later na
werkervaring. Met inzet van het geld dat nu aan
uitkeringen opgaat kan hen een passende belo-
ning worden geboden. Op dit vlak zijn trouwens
al experimenten en regelingen werkzaam. Deze
kunnen worden uitgebreid, wellicht veralge-
meend. Bezien moet worden of uitkeringsge-
rechtigden dit vrijwillig kunnen doen of dat dit
een plicht in ruil voorde uitkering (workfare) zou
mogen zijn.

De kwaliteit van het bestaan
Er is alle aanleiding voor voortzetting van de dis-
cussie die door Hans Wansink en Jos de Beus op
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uitnodigende wijze is gevoerd. De discussie zal
niet bij randverschijnselen mogen blijven, maar
fundamentele vragen aangaande onze maat-
schappelijke orde moeten oppakken. Er zijn na
het mislukken van socialistische (communisti-
sche) experimenten in Europa en elders geen gro-
te ideeën over een totaal andere maatschappelijke
orde dan de kapitalistische voorhanden. Maar het
behoeft niet te ontbreken aan gedachten over aan-
vulling en waar nodig correctie van gevestigde
waarden en instituties als ondernemingsgewijze
produktie, gezonde mededinging, produktiviteit,
beloning naar prestatie en optimale mobiliteit
van arbeid en andere produktiefactoren. Het is
verantwoord en redelijk de voordelen van dit sys-
teem te erkennen, maar tegelijkertijd de nadelen
ervan te signaleren en weg te nemen, zoals de
schade aan mensen (werkloosheid, slijtage, ar-
beidsongeschiktheid) en milieu (stank, vervui-
ling, aantasting van de natuur). Het is zelfs gebo-
den het prestatiebeginsel als zodanig kritisch te
bezien en te herijken, omdat het niet slechts wel-
vaart en welzijn oplevert, maar ook schijnwel-
vaart en schijnwelzijn. Het bevorderen en benut-
ten van prestaties zou wat minder op de verho-
ging van de kwantiteit aan goederen en meer op
de kwaliteit van het bestaan moeten worden ge-
richt.
Hedendaagse discussies over heroriëntering

op de verzorgingsstaat, een activerend arbeids-
marktbeleid, aanpassing van het stelsel en de or-
ganisatie van de sociale zekerheid, beheersing
van kosten van sociale, medische en culturele
voorzieningen en dergelijke zijn al te veel in neo-
conservatief vaarwater gekomen. Dit kan leiden
tot verdere vermindering van uitgaven voor so-
ciale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs,
dus tot verzwakking van de competentievermo-
gens van degenen die toch reeds moeilijk mee
kunnen komen in de prestatiemaatschappij. Er
moet meer ruimte komen voor kritisch-progres-
sieve opvattingen, die de feilen van de verzor-
gingsstaat wel willen wegnemen, maar ook be-
scherming willen handhaven van mensen die
deze werkelijk nodig hebben en vooral de partici-
patie van mensen in de maatschappij willen
bevorderen. Dit is ook de opvatting in het ge-
noemde rapport van het Humanistisch Verbond,
dat aandringt op maatregelen die de uitsluiting
van mensen en de desintegratie van de maat-
schappij tegengaan en de participatie en integra-
tie bevorderen.

Noten
I. Michael Young, The rise of meritocracy (1958).
2. Adviesgroep Bezinning van het Humanistisch

Verbond, Mensen als randverschijnselen - humanis-
tisch commelltaar bij marginalisering (Utrecht (993).

Inaugurele rede Govert den Hartogh

Op vrijdag 24 september aanstaande, om 15.00 uur, zal prof. dr. O.A. den Hartogh zijn inaugure-
le rede houden als bijzonder hoogleraar vanwege de humanistische stichting Socrates bij de Uni-
versiteit van Amsterdam.
Prof. Den Hartogh heeft als leeropdracht: ethische aspecten van de gezondheidszorg, in rela-

tie met de humanistische levens- en wereldbeschouwing. Hij is als bijzonder hoogleraar werk-
zaam binnen de faculteiten geneeskunde en wijsbegeerte.
De oratie is openbaar en zal plaatsvinden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam,

Singel 411 (hoek Spui). De Aula is te bereiken met de tramlijnen 1,2 en 5. Na afloop is er een
receptie.
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De gewetenloze samenleving
Douwe van Houten

Tijdens mijn studie sociologie in de jaren zestig
werd ons een aangrijpend probleem voorgelegd:
'de vrije-tijdssamenleving'. Het verrichten van
arbeid zou een steeds marginaler fenomeen wor-
den waardoor de zingeving aan het bestaan nau-
welijks meer ontleend zou kunnen worden aan ar-
beid. Voor een 'civilisation de loisir' zijn andere
zaken van belang, werd ons voorgehouden. Nieu-
we zingevingskaders voorbij het arbeidsethos
waren dringend vereist om het verval van de be-
schaving te voorkomen.
Het kan verkeren. Het arbeidsvolume hield in-

derdaad geen gelijke tred met de toenemende be-
roepsbevolking. Aanvankelijk gingen de gedach-
ten uit naar het scheppen van nieuwe werkgele-
genheid in de quartaire sector, dienstverlening
door de overheid. Het in 1977 uitgebrachte rap-
port Maken we er werk van? van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid is daar een
mooi voorbeeld van. Dergelijke verschuivingen
hadden zich immers eerder voorgedaan. De uit-
stoot van arbeid ten gevolge van modernisering
van de (primaire) agrarische sector is opgevan-
gen door arbeidsplaatsen in de (secundaire) in-
dustriële sector en als zich daar hetzelfde voor-
doet biedt de (tertiaire) dienstensector soelaas.
Wat ligt er dan meer voor de hand om bij een blij-
vend overschot aan arbeidskrachten een quartaire
sector tot ontwikkeling te brengen? In de pu-
blieke sector is het scheppen van werk geen pro-
bleem, zij het dat dit wel door de belastingbetaler
moet worden gefinancierd.
Hier lag nu juist een storend probleem. Uit-

breiding van werk in de publieke sector leidt tot
een verhoging van collectieve lasten, waardoor
de banen in de andere sectoren bruto steeds duur-
der worden. Eind jaren zeventig is deze collectie-
ve lastendruk een politiek gevoelig punt, niet in
de laatste plaats vanwege het streven het begro-
tingstekort terug te dringen. Ondertussen was
met name door de vakbeweging aangedrongen op
arbeidsduurverkorting ter vergroting van het aan-
tal banen. Historisch gezien is dit ook een voor de

hand liggende strategie. In het verleden is pro-
duktiviteitsverhoging meermalen beloond met
arbeidsduurverkorting ter vergroting van het aan-
tal banen. Toch wordt ook deze strategie in de
loop van de jaren tachtig meer en meer verlaten.
Het probleem van onvoldoende werkgelegenheid
begint grimmige vormen aan te nemen en de so-
cioloog Dahrendorf waarschuwt tegen het ont-
staan van een nieuwe onderklasse van mensen die
zijn buitengesloten van de arbeidsmarkt.
Deze onderklasse bestaat uit vrouwen, ar-

beidsongeschikten, langdurig werklozen, etni-
sche minderheden, mensen met een lage oplei-
dingsgraad; kortom, kansarmen. Dahrendorf
spreekt van een klasse, maar wellicht is de aan-
duiding kaste adequater. In toenemende mate
wordt immers duidelijk dat voor deze groepen
sprake is van een blijvende uitsluiting van de ar-
beidsmarkt. Ten aanzien van schoolverlaters is
gesproken van een 'verloren generatie'. De ideo-
logie van sociale mobiliteit op grond van gelever-
de prestaties wordt hier ruw door verstoord. Be-
paalde groepen blijken uitgesloten te zijn om te
kunnen presteren en wat schoolprestaties betreft
doet zich diploma-inflatie voor. Er is een steeds
hoger opleidingsniveau vereist om te kunnen toe-
treden op de arbeidsmarkt. Zelfs met papieren
ben je nergens.
Steeds meer mensen voor een niet evenredig

toenemend aantal banen leidt volgens Hans Wan-
sink tot een stressmaatschappij waarin niemand
meer zeker is van een verworven positie. In de
kern hebben we te maken met een verdelings-
vraagstuk. Hoe verdeel je schaarse banen over
een te groot aantal potentiële werknemers?
Scherper geformuleerd: hoe doe je dat op een
rechtvaardige wijze? In onze maatschappij door
je te baseren op het principe van gelijkheid van
kans, dat wil zeggen op basis van geleverde pres-
taties. Dat is een mooi principe als er sprake is
van een volledige werkgelegenheid. Als deze
ontbreekt zijn er altijd verliezers, mensen die de
boot missen, terwijl ze best gepresteerd kunnen

163



hebben. Dat laat zich moeilijk verkopen. Ter ge-
noegdoening wordt meer dan eens een criminali-
seringstactiek toegepast. Het toenemend aantal
niet-actieven gaat gepaard met een toenemende
criminaliteit, er is normvervaging en wellicht
komt dat door het ontbreken van disciplinerende
mechanismen die te maken hebben met het ver-
richten van geregelde arbeid. Sterker nog, het niet
verrichten van arbeid is als zodanig verdacht. En
dit geldt des te meer voor buitenlanders, asiel-
zoekers, zogenaamde arbeidsongeschikten of
willekeurig welke andere marginale groepering.
Marginaliteit en criminaliteit worden aan elkaar
vastgeknoopt: geen stressmaatschappij maar een
gewetenloze samenleving!

Verzorgingsstaat
In het tweegesprek meldt los de Heus dat de ver-
zorgingsstaat 'het recht om niet te werken' moge-
lijk heeft gemaakt. Hier is mijns inziens sprake
van een ernstige misvatting. Bij de inrichting van
de naoorlogse verzorgingsstaat is nagelaten het
recht op arbeid vast te leggen, zoals dat in de
voormalige centraal geleide stelsels in Oost-Eu-
ropa wel gedaan was. De formule van de verzor-
gingsstaat was een preventieve. De overheid had
als taak het voorkómen van situaties van onvolle-
dige werkgelegenheid, door middel van het voe-
ren van een integraal sociaal-economisch beleid,
in goed overleg met de sociale partners. Welis-
waar wordt de markt gehandhaafd, maar daar
worden wel bepaalde randvoorwaarden aan ver-
bonden. In het Frans heet dit 'économie concer-
té': kapitalisme met een dirigent. De inzet was
mede het voorkomen van ingrijpende conjunc-
tuurschommelingen. Sociaal-economische stabi-
liteit was een belangrijk agendapunt, niet in de
laatste plaats om daarmee politiek extremisme
uit te bannen. Zeker in intellectuele kring is men
ervan overtuigd dat extremisme voortkomt uit
economische instabiliteit: het fascisme is een
produkt van de economische wereldcrisis van de
jaren dertig. Een verantwoordelijke samenleving
moet ervoor zorgen dat dergelijke economische
rampen niet meer kunnen voorkomen. Al in het
Atlantic Charter van 1943 wordt opgenomen dat
een stelsel van sociale zekerheid voor alle geal-
lieerden verplicht is; een gezichtspunt dat terug-
keert in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens van 1947.
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Bij deze sociale zekerheid gaat het primair om
mensen die buiten hun wil om niet in staat zijn
zelf een inkomen te verwerven. Het gaat dan om
zieken, arbeidsongeschikten, bejaarden, wedu-
wen en dergelijke. Dus niet om werklozen. De
overheid heeft immers tot taak zorg te dragen
voor voldoende werkgelegenheid. Vanaf de jaren
vijftig geldt als één van de vijf doelstellingen van
de Sociaal-Economische Raad in Nederland de
volledige werkgelegenheid. Het behartigen hier-
van was de taak van het ministerie voor economi-
sche zaken en uitkeringszaken vielen onder dat
van sociale zaken. Met het in 1952 ingestelde mi-
nisterie van maatschappelijk werk had dit alles
niets te maken. Dit ging over immateriële zaken
en wel met name het verzuilde gemeenschapsle-
ven, samenlevingsopbouw, onmaatschappelijk-
heidsbestrijding, jeugdwerk en vormingswerk.
Internationaal gezien is deze scheiding tussen

enerzijds sociale en economische zaken en an-
derzijds maatschappelijk werk verwonderlijk. In
het Engelse 'social policy' vormt dit bij voor-
beeld één geheel. Van groter belang hier is dat het
sociaal-economisch beleid in Nederland primair
gericht was op het voorkómen van werkloosheid
en niet op het inrichten van een luxueus sociaal
zekerheidsstelsel. Als in de loop van de jaren ze-
ventig het beroep op de sociale zekerheid sterk
toeneemt, is het op zichzelf verwonderlijk dat het
stelsel daaraan kan voldoen. Waar velen over een
crisis spreken, kan ook van een succes worden
gesproken. Zo is de Algemene bijstandswet nooit
bedoeld geweest voor honderdduizenden uitke-
ringsgerechtigden, laat staan voor bijstandsmoe-
ders.
De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse

verzorgingsstaat vertoont meer ongerijmdheden.
Achteraf gezien is het niet zo verwonderlijk. Er is
geen sprake geweest van een vooraf gegeven ont-
werp, waardoor de ontwikkelingen tot op zekere
hoogte iets toevalligs hebben. Dat geldt voor de
volumeproblematiek van de sociale zekerheid,
maar eveneens voor het volume en niveau van de
gezondheidszorg en de opkomst van wat nu het
zorgbeleid heet. Meer dan eens is de suggestie
gewekt dat zorgvoorzieningen zelf deel uitmaken
van het goede leven, terwijl het in feite alleen
gaat om voorwaarden. Daarnaast is sprake van
vele onbedoelde effecten zoals bureaucratise-
ring, toenemende afhankelijkheidsrelaties en



zorgconsumentisme. Of deze onlosmakelijk zijn
verbonden met een verzorgingsstaat, staat aller-
minst vast. Te gemakkelijk wordt de verzor-
gingsstaat als zondebok aangewezen. In zijn kern
is de verzorgingsstaat bedoeld om een zeker be-
staansminimum voor iedereen te garanderen en
dat heeft minder met egalitarisme te maken dan
met het aanbrengen van een ondergrens. Uiter-
aard vereist een dergelijke garantie herverdeling
en daarmee een soort bureaucratische solidari-
teit, maar geen gelijkheid.

Vooralsnog zijn er weinig tekenen die erop
wijzen dat een dergelijke garantieformule op een
andere manier kan worden gerealiseerd. Daar
waar dit geprobeerd is, zoals in Engeland, is ge-
bleken dat velen onder een aanvaardbaar be-
staansminimum belanden. Dit lijkt me geen reëel
alternatief. Het probleem is veeleer dat het zoge-
heten minimumkarakter van de verzorgingsstaat
uit het oog verloren is en er een optimaliserings-
strategie aan verbonden is: de hoogste kwaliteit
voor iedereen. Dat was echter niet de aanvanke-
lijke inzet, die eerder verwoord kan worden als
het voorkómen van de ergste ellende. Een groot
voordeel hiervan is dat er solide morele argumen-
ten te geven zijn om een dergelijke gegarandeer-
de ondergrens te verdedigen. Een mateloze
verzorgingsstaat leent zich gemakkelijk voor
politieke retoriek, waarbij iedere gebruiker kan
worden gecriminaliseerd.

Burgerschap
De opbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat
heeft vorm gekregen in een toenemend aantal
wettelijk vastgelegde sociale rechten. Voor de
Engelse socioloog T.H. Marshall vormen deze de
sluitsteen van het burgerschapsideaal. Hij maakt
onderscheid tussen de achttiende-eeuwse burger-
rechten (vrijheidsrechten), de negentiende-eeuw-
se politieke rechten en de twintigste-eeuwse so-
ciale rechten. Burgerschap heeft betrekking op de
relaties tussen individu, staat en gemeenschap,
waarbij participatie een belangrijke rol speelt. De
sociale rechten van de verzorgingsstaat moeten
het mogelijk maken dat iedereen een volwaardig
samenlevingslid kan zijn (full membership of so-
ciety), ongeacht klasse of afkomst.

Met de invoering van sociale rechten wordt
volgens Marshall een belangrijke bijdrage gele-
verd aan het principe van gelijkheid van kans. De

sociale hiërarchie wordt steeds meer een zaak van
verworven status (achievement) in plaats van toe-
schrijving op basis van afkomst (ascription). In
die zin dragen sociale rechten bij tot egalitarisme
en daarmee tot rechtvaardigheid. Er is ook kritiek.
Volgens linkse denkers zijn sociale denkers in
laatste instantie gericht op de instandhouding van
de kapitalistische orde en beletten ze de totstand-
koming van een echt socialistische maatschappij.
Ter rechterzijde wordt betoogd dat sociale zeker-
heid de eigen verantwoordelijkheid uitholt en
leidt tot gemakzucht en profiterend gedrag (of zo-
als dat tegenwoordig heet: calculerend gedrag).
Christen-democraten zien in de sociale rechten
een teken van de erosie van het gemeenschapsle-
ven. Mensen moeten voor elkaar zorgen en staats-
zorg ondermijnt sociale bindingskracht. Toch
ging het Marshall om de driehoeksverhouding
tussen staat, individu en gemeenschap waarbij so-
ciale rechten gebaseerd zijn op onderlinge solida-
riteit. De kosten worden gezamenlijk opgebracht
en iedereen kan onder welomschreven omstan-
digheden rechten doen gelden. Het gaat hem om
participerend burgerschap en niet om passieve
consumenten van sociale voorzieningen.

Gezien de ideologische diversiteit van de reac-
ties op burgerschap, is het wel verwonderlijk dat
die term niet in het intellectuele taal spel wordt
opgenomen. Pas in de tweede helft van de jaren
tachtig duikt de term burgerschap weer op. On-
dertussen gaat het niet meer om de selectie van de
juiste personen op de juiste plaats volgens het
principe van gelijkheid van kans. Meer en meer
gaat het erom wie op een plaats komt en wie niet
en precies hier gaat het meritocratische beginsel
werken. Dit houdt in dat zich een nieuwe tweede-
ling gaat aftekenen tussen degenen die aanspra-
ken kunnen maken op een kans en degenen die
hiervan zijn uitgesloten. Bij deze tweedeling
blijkt sociaal milieu een doorslaggevende rol te
spelen en dat had Marshall in het geheel niet
voorzien. De mensen aan de verkeerde kant van
de lijn zijn in feite uitgesloten van burgerschap;
Dahrendorf sprak van een onderklasse. Welis-
waar hebben ze sociale rechten en volgens som-
migen tamelijk royale, maar echt meetellen doen
ze niet.

Ook voor degenen die aan de goede kant van de
lijn zitten zijn er echterproblemen. Op de reste-
rende arbeidsmarkt doet zich immers nog een
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tweedeling voor. Enerzijds aantrekkelijke banen
waar een hoge opleiding voor vereist is, banen die
een hoge inzet vergen en die eerder tot minder
dan tot meer vrije tijd leiden. Anderzijds geestdo-
dende routinebanen, veelal in deeltijd en tijdelijk
aangeboden. Gezien de eerste tweedeling is ook
hiervoor een zekere opleiding geboden, maar met
het werk heeft die vaak niet zoveel te maken. Het
is bij uitstek ook een arbeidsmarktsegment waar-
op veel vrouwen en mensen uit minderheidsgroe-
pen werkzaam zijn. Het is ook de hoek waar aan
sociale dienstplicht gedacht wordt, waardoor je
plek nog meer bedreigd wordt. De afstand tussen
dit segment en het meritocratische is ondertussen
toegenomen en daarmee is de mobiliteit afgeno-
men. Ook op de arbeidsmarkt is derhalve slechts
ten dele sprake van gelijkheid van kans. Toch
lijkt dit maatschappelijk geaccepteerd te zijn,
maar terecht verbaast De Beus zich daarover in
zijn oratie. Wellicht heeft deze acceptatie ermee
te maken dat iedereen die werkt wel als volwaar-
dig burger wordt beschouwd en buiten de crimi-
naliseringszone blijft. Anders gezegd, wat dit be-
treft overschaduwt de eerstgenoemde tweedeling
de tweede.

De stressmaatschappij?
Na het voorgaande zal duidelijk zijn dat de stress-
maatschappij waarover in het tweegesprek wordt
gesproken, niet meer is dan een deelverschijnsel
aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Dat zich
daar diploma-inflatie voordoet, dat er een voort-
durende druk is tot nascholing en prestatie, dat je
voortdurend alert moet zijn voor strategisch ge-
drag van collega's, vormt in feite het bewijs dat
het inderdaad gaat om bevoorrechte posities. Het
vermoeiende ervan is erin gelegen dat je die posi-
tie niet automatisch behoudt. Je kan ook zeggen
dat dat deel uitmaakt van het spel, gezien de
schaarste aan arbeidsplaatsen en het overaanbod
aan gegadigden. Laten we overigens wel zijn; het
gaat hier om een betrekkelijk klein deel van de
bevolking dat zich doorgaans wel een therapeuti-
sche begeleiding kan veroorloven. Een harde we-
reld, dat wel. Het gaat me echter te ver om op
grond hiervan de hele samenleving te typeren.

Hoe zit het dan met de rest, dat wil zeggen het
merendeel van de bevolking? Voor de onderklas-
se geldt dat deze hoe dan ook geen kans heeft.
Kansarmen, minderheden, herintredende vrou-
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wen, langdurig zieken, arbeidsongeschikten en
langdurig werklozen kunnen het wat dit betreft
wel vergeten. Lijden ze aan stress? Nee, dat is
niet erg waarschijnlijk en als ze dat toch doen,
dan is dat een ander soort stress; de stress van er
niet bij horen, gemarginaliseerd te worden, gecri-
minaliseerd, gestigmatiseerd; de profiteurs van
de verzorgingsstaat, overgaand van generatie op
generatie. Weliswaar zonder dat er successie-
rechten behoeven te worden betaald, maar beboet
word je wel. Pogingen om daar in de sfeer van on-
derwijsbeleid iets aan te veranderen hebben tot
op heden weinig opgeleverd. Ook opleidingsmo-
biliteit blijkt klassegebonden te zijn. Er is door-
gaans geen stress, maar wel apathie en sociaal
isolement. Is dat verdiend? Waarschijnlijk niet.
Als de uitgangspositie verkeerd is, is het niet een-
voudig daar door eigen prestatie verandering in te
brengen. Zelfs als je net iets meer diploma's hebt
dan je werkloze vader heeft de diploma-inflatie
ertoe geleid dat je daar ook niets aan hebt.

In kwantitatieve termen gaat het hier om een
grotere groep dan de stressgevoelige meritocrati-
sche bovenlaag. Het is een groep waar de samen-
leving zich niet bijzonder veel aan gelegen laat
liggen, die is buitengesloten van volwaardig bur-
gerschap. Hooguit kan je als vrijwilliger nog een
plek verwerven, maar ook dat gaat vaak weer ten
koste van anderen. Toch wordt ook deze groep
bestookt met het argument dat ze een kans gehad
heeft en dat het vooral de schuld van het individu
is dat deze kans niet gepakt is. David Marquand
sprak over een 'gewetenloze samenleving' en dat
lijkt me een heel gepaste aanduiding. Het ontbre-
ken van structurele mogelijkheden voor een ge-
lijkheid van kans wordt op individuen afgewen-
teld: eigen schuld, dikke bult.

En hoe zit het met degenen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt? Er is hier veel onzekerheid
en je bent gemakkelijk vervangbaar. Het werk is
niet erg aantrekkelijk, maar je hebt tenminste een
baan. Die baan moet je met inzet vervullen, maar
de kans dat je zomaar aan de kant gezet wordt is
niet zo groot, reorganisaties daargelaten. Een toe-
nemend aantal banen is bij uitzendbureaus onder-
gebracht of draagt anderzijds een tijdelijk karak-
ter. Gelukkig doe je daarmee wel werkervaring
op en dat telt mee voor een volgende baan. De
aanduiding stress maatschappij lijkt mij hier niet
zo op z'n plaats. Meritocratische principes zijn



voornamelijk in het geding als het erom gaat toe-
gelaten te worden tot dit segment van de arbeids-
markt. Als dat eenmaal gebeurd is en je hebt de
nodige werkervaring, dan benje weliswaar nooit
helemaal zeker van je zaak, maar echt opgejaagd
word je niet. Echte problemen gaan zich pas
voordoen als je uit de boot valt, geen baan meer
kunt vinden of arbeidsongeschikt wordt ver-
klaard. Dan hoor je er niet meer bij en naarmate
dat langer duurt neemt de kans om weer toegela-
ten te worden verder af; je wordt kansarm. Ook
dit heeft iets gewetenloos; de schuld ligt immers
niet in de laatste plaats bij een structureel tekort
aan banen. Het aandringen op een hogere arbeids-
participatie is dan een wat merkwaardige bezwe-
ringsformule.

Het moet worden toegegeven, de arbeidsparti-
cipatie in Nederland is vergelijkenderwijs laag.
De suggestie van Wansink dat dat door de verzor-
gingsstaat komt is echter te gemakkelijk, zoals
bij voorbeeld Zweden aantoont. Dat is immers
ook een verzorgingsstaat, maar de arbeidspartici-
patie is er veel hoger. Wellicht heeft het er eerder
mee te maken dat in Nederland te weinig werk in
banen is ondergebracht. Jaren geleden hield de fi-
losoof Kwant daar een treffende afscheidsrede

over; voor veel banen geldt dat ze te duur gewor-
den zijn voor werk. Tegenwoordig heet het dat
vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten worden
gestimuleerd, maar dat is grotendeels hier gevolg
van. In plaats van het afgeven van een helder ge-
luid wat betreft arbeidsmarktbeleid, zoeken poli-
tici hun heil in criminaliteit. Hiermee onttrekken
ze zich aan hun verantwoordelijkheid om aan te
geven hoe een meer volledige werkgelegenheid
kan worden gerealiseerd en ook dit gedrag is in
bepaalde opzichten gewetenloos.

Kortom, de aanduiding stressmaatschappij is
misleidend en elitair. Voor de samenleving als
geheel is de typering 'gewetenloos' treffender.
Dat betreft niet alleen de werkende bevolking,
maar ook de niet-werkenden. En wat deze laat-
sten betreft hebben we niet alleen te maken met
werklozen en arbeidsongeschikten, maar ook
met gehandicapten, jongeren en ouderen, etni-
sche minderheden, vrouwen en dergelijke. Ener-
zijds wordt geconstateerd dat veel mensen uit
deze categorieën zijn afgesneden van mogelijk-
heden om een sociaal aanvaardbaar menswaardig
bestaan in te richten, anderzijds voelen slechts
weinigen zich geroepen om daar daadwerkelijk
verandering in te brengen.
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Humanisering
Vanuit het hierboven geschetste perspectief be-
zien heeft de verzorgingsstaat gefaald. Van vol-
waardig lidmaatschap van de samenleving voor
iedereen is geen sprake. Ten dele heeft dit ermee
te maken dat de maatschappij in de achter ons lig-
gende periode het hebben van een baan als een
voorwaarde gaat hanteren om als volwaardig sa-
menievingslid te kunnen worden beschouwd,
zonder zorg te dragen voor een meer gelijke ver-
deling van banen of het scheppen van meer ba-
nen. In theoretische zin is een menswaardig be-
staan zonder baan zeer wel mogelijk. Er zijn be-
schavingen geweest waarin werken als belemme-
ring voor menselijke waardigheid werd gezien.
In onze samenleving is het in de jaren zestig wat
terzijde geschoven arbeidsethos sindsdien steeds
belangrijker geworden, tegen de toenmalige
voorspellingen in. Door het steeds centraler stel-
len van deze norm, zonder voldoende maatrege-
len te nemen die het mogelijk moeten maken er-
aan te voldoen, neemt het aantal tweederangs
burgers overeenkomstig toe.
In zekere zin gaat het hier om een dehumanise-

rende ontwikkeling omdat steeds meer mensen
worden buitengesloten van de mogelijkheid zelf
een sociaal aanvaard menswaardig bestaan in te
richten. Dat daar een mooie uitkering tegenover
staat verandert daar weinig aan. Die uitkeringen
zijn ook weer niet zo mooi dat je gelijkwaardig
mee kan doen met het consumentisme van beter
gesitueerden. Op zijn beurt geeft dit consumen-
tisme zelf aanleiding om vraagtekens te zetten
achter de menswaardigheid van het bestaan van
deze beter gesitueerden. Volgens Havelleidt het
westers consumentisme tot ontoelaatbare onvrij-
heid; een leven in de leugen. De mens als slaaf
van het nastreven van materieel bezit is immers
ook niet in staat om zelf een menswaardig be-
staan in te richten. En, dat wordt er niet mooier op
als je de baan die je nodig hebt om toegang tot dit
bezit te krijgen, voortdurend op anderen moet be-
vechten; een 'waardenloze' arena.
Na dit sombere beeld, waar zonder twijfel

nuances in kunnen worden aangebracht, rijst de
vraag: hoe komen we hier uit? In welke richting
kunnen oplossingen worden gezocht die bijdra-
gen aan de humanisering van de samenleving? De
in het tweegesprek gedane suggestie: de verbete-
ring van de kwaliteit van het publieke domein, een
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agendapunt van de sociale vernieuwingsprojec-
ten, is weliswaar interessant, maar niet voldoen-
de. Ik denk eerder in de richting van herwaarde-
ring van arbeid enwel in die zin dat het hebben van
een baan niet langer als noodzakelijke voorwaar-
de wordt beschouwd voor een sociaal aanvaard-
baar bestaan. Dit niet in de zin van het recht om
niet te werken, want dan formuleer je een uitzon-
dering op een regel. Het gaat me om het inzicht dat
een menswaardig bestaan niet afhankelijk be-
hoeft te zijn van het hebben van een baan.
Ten tweede zouden we nog eens opnieuw moe-

ten overwegen of dat idee van verdergaan de ar-
beidstijdverkorting nu echt zo gek was. Het is
toch merkwaardig om in het Sociaal en Cultureel
Rapport van 1992 te moeten lezen dat de hoeveel-
heid vrije tijd van de hogere inkomensgroepen de
afgelopen jaren is afgenomen (je moet immers
steeds meer presteren om te kunnen blijven zitten
waar je zit), terwijl het aantal economisch actie-
ven afneemt. Een meer gelijkmatige verdeling
van banen biedt meer mogelijkheden voor een
gelijke verdeling van kansen en daarmee voor
rechtvaardigheid. Aangezien deze banen minder
omvangrijk zijn kan dit mede ertoe bijdragen dat
andere zaken in het leven een groter belang kun-
nen krijgen.
Ten derde zou ook nog eens opnieuw kunnen

worden gekeken naar het al vaker geuite idee om
iedereen een basisinkomen te geven. Dat mag wat
mij betreft dan best gekoppeld worden aan sociale
dienstplicht voor iedereen. Om sociale dienst-
plicht alleen op te leggen aan mensen met een uit-
kering heeft voor mij iets van dubbel gepakt wor-
den. Eerst lukt het je niet om toegang te krijgen tot
de abeidsmarkt en vervolgens word je verplicht
het werk te doen dat niet tot de arbeidsmarkt wordt
toegelaten. Zo'n basisinkomen zal minimaal zijn,
maar met een 'klein baantje' erbij wordt het al
wat. Wat dit betreft kan ik me goed vinden in het
slot van het tweegesprek, maar dan wel in combi-
natie met mijn eerste en tweede punt.

Waar het me uiteindelijk om gaat is dat iedereen,
meer dan dat nu het geval is, in staat is zelf te be-
palen hoe inhoud wordt gegeven aan een mens-
waardig bestaan. Aan de menselijke waardigheid
wordt zowel te kort gedaan als één waarde, te we-
ten arbeidsethos, onevenredig veel gewicht wordt
toegekend, alsook wanneer deze wordt opgeof-



ferdaan onbegrensd consumentisme. Een wat bre-
der cultureel elan en wat meer vitaliteit zijn gebo-
den om de humanisering van de samenleving te
stimuleren en de stress te boven te komen.
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De Verwende en de Verloren Generatie
Marianne Hoogma

Jan (28) is een jonge werkloze leraar die poogt in
het onderwijs terecht te komen. Eenvoudig is dat
niet. Na 1970daalde het aantal geboorten met cir-
ca veertig procent, dus waren er vanaf het midden
van de jaren zeventig veel minder leraren nodig.
Jan kan zich dus maar beter laten omscholen.
Lukt het Jan niettemin om een baan in het onder-
wijs te vinden, dan heeft hij weinig kans op een
aanstelling van een zodanige omvang, dat hij er
een bestaan van kan opbouwen. De aanvangssa-
larissen van de jonge leraren zijn veel lager dan
die van de voorgangers die in de jaren vijftig tot
zeventig het onderwijsmétier kozen. Zelfs bij een
vaste baan is de rechtspositie van Jan niet zeker.
Het aantal dienstjaren is bepalend bij de volgorde
van afvloeiing wegens inkrimpen, opheffen of
fuseren van scholen.
Hans Wansink schetste dit soort problemen al

in zijn artikel 'De stressmaatschappij' : de keer-
zijde van de meritocratie is een maatschappij
waarin niemand zeker is van zijn positie. Maar
die onzekerheid is niet gelijk verdeeld. De kansen
voor starters op de arbeidsmarkt die geboren zijn
na 1955 zijn veel slechter dan die van vorige ge-
neraties.
Voor de industrialisatie van Nederland na

1945 waren veel goed opgeleide arbeidskrachten
nodig. Er was een groot gebrek aan mensen met
een adequate opleiding. Verbetering van de door-
stroming van kinderen uit lagere milieus naar het
voortgezet en hoger onderwijs werd een belang-
rijk middel om aan de vraag naar arbeidskrachten
te voldoen. Het bedrijfsleven, en later ook de
overheid gaven studiebeurzen aan studenten met
minder draagkrachtige ouders. De rol van het on-
derwijs veranderde. Idenburg omschrijft dat in
zijn boek Schets van het Nederlandse schoolwe-
zen: 'Eertijds was onderwijs de dienaar van de
standenhiërarchie. Thans is het grotendeels bepa-
lend geworden voor de plaats welke men in de
hiërarchie inneemt. Het is meer dan ooit de toe-
gangsweg tot het beroep, terwijl afkomst en bezit
in betekenis afnemen.' I
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Wat Idenburg in 1960 nog niet voorzag, was
het addertje onder het gras van het meritocrati-
sche ideaal: de diploma-inflatie. Doordat het on-
derwijs voor grote groepen steeds toegankelijker
werd, behaalden steeds méér mensen een steeds
hoger diploma. In 1990 had 51 procent van de be-
roepsbevolking een opleiding op minimaal mbo-,
havo- of vwo-niveau, terwijl dat in 1980 nog 35
procent was.2 Wie in de jaren vijftig met het di-
ploma van de driejarige HBS van school kwam,
kon meteen aan de slag. Geholpen door de schrif-
telijke cursus boekhouden maakte de werknemer
alras carrière. De havo-klant van tegenwoordig
mag blij zijn als hij of zij in de supermarkt achter
de kassa mag plaatsnemen.
Daar komt bij dat vanaf de jaren zeventig de

nieuwkomers op de arbeidsmarkt, ongeacht hun
vooropleiding, lijden onder de economische re-
cessies. 'Voor deze jongeren betekende dit, dat
zij achterstanden in hun carrière opliepen, die la-
ter in de levensloop niet of slechts met grote
moeite waren in te halen. Terwijl vroeger ie-
mands kansen in de maatschappij grotendeels af-
hingen van het nest, waarin de ooievaar hem afle-
verde, lijken de kansen nu sterk af te hangen van
het jaar, waarin de ooievaar hem op de wereld
bracht,' stelt de Utrechtse hoogleraar Henk
Becker in zijn boek Generaties en hun kansen.3

De Verloren Generatie
Becker vroeg zich af hoe het komt dat de een na
het afronden van zijn studie in een voorspoedige
carrière rolt, terwijl een ander met een soortgelijk
diploma slechts moeizaam aan het werk komt.
Hij neemt zijn eigen loopbaan als voorbeeld: in
1959 kreeg hij nog vóór zijn afstuderen een baan
als socioloog. Op zijn dertigste verdiende hij ge-
noeg om een eigen huis te kopen en op vijfender-
tigjarige leeftijd werd hij tot hoogleraar be-
noemd. De studenten van Becker mogen daaren-
tegen al in hun handen wrijven als ze een tijdelijk
contract voor een jaar krijgen, tegen iets meer
dan het 'minimumloon. 'Mijn generatie', schrijft



Becker (geboren in 1933), 'heeft op jonge leeftijd
kansen op de arbeidsmarkt gehad waarvan latere
generaties alleen maar konden dromen.'
Becker verdeelt de Nederlandse bevolking in

generaties aan de hand van trendbreuken voor en
na de oorlog, voor en na de revolte van de jaren
zestig en voor en na de economische recessie die
in 1975 begon. De leden van de Vooroorlogse
Generatie, geboren tussen ongeveer 1910 en
1930, kampten in hun formatieve periode met de
economische crisis in de jaren dertig en de Twee-
de Wereldoorlog. De Stille Generatie, geboren
tussen 1930 en 1940, profiteerde van de welvaart
en de expanderende verzorgingsstaat tijdens de
wederopbouw. De omvangrijke Protestgenera-
tie, waarvan de leden geboren zijn tussen onge-
veer 1940 en 1955 tijdens de zogeheten baby-
boom, verkeerde in de luxueuze omstandigheid
zich af te zetten tegen vrijwel alle tradities van de
vorige generaties. Zij werden nog net op tijd ge-
boren om een vaste stek op de arbeidsmarkt te
veroveren. De Verloren Generatie, geboren tus-
sen ongeveer 1955 en 1970, heeft gewoon pech
gehad. De beste baantjes zijn verdeeld onder de
vorige generatie. De economische recessie die
gepaard gaat met bezuinigingen en een krimpen-
de arbeidsmarkt, doet de rest. 'Daar zaten de jon-
geren dan. Op school en in de universiteit hadden
zij hard gewerkt. Daarna waren ze door de sa-
menleving op de arbeidsmarkt in de steek gela-
ten. En dat in een samenleving die zich niet meer
als vrijetijdsmaatschappij profileerde, doch het
deelhebben aan het arbeidsbestel weer hanteerde
als sleutel tot het volwaardig deelnemen aan het
maatschappelijk leven,' aldus Becker.4

Verstopte arbeidsmarkt
Ook in de Verenigde Staten verschijnen steeds
meer artikelen over wat daar genoemd wordt
'The New Generation Gap', de kloof tussen de
generatie van de 'babyboomers' en de Verloren
Generatie (de' Busters' , genoemd naar de daling,
bust, van het geboortencijfer), dejongeren die ge-
boren zijn na 1961. Ook in de Verenigde Staten
heeft deze generatie de gevolgen van de econo-
mische recessie aan den lijve ondervonden. Als
kind werd hun voorgehouden dat als ze goed hun
best deden op school en later hard werkten, suc-
ces verzekerd zou zijn. Forget it. Voor zover ze
werk hebben, zijn dat veelal slechtbetaalde, tijde-

lijke baantjes onder hun niveau. 'Mcjobs' noemt
de Canadese schrijver Douglas Coupland dat
werk, in zijn roman Generation X.
Twintigjaar geleden verdiende de gemiddelde

dertigjarige Amerikaan zes procent meer dan de
gemiddelde zestigjarige. Nu verdient de dertigja-
rige zo'n veertien procent minder.6 De nieuwste
generatie wordt armer. Ze verdienen niet méér
dan hun ouders, ze mogen al blij zijn dat ze werk
hebben. Ze blijven thuis wonen zolang het kan.
Gaan ze trouwen of samenwonen, dan worden het
tweeverdieners, niet uit zelfontplooiing, maar
omdat het wel móet om rond te komen.
De Amerikaanse Busters zijn de eerste genera-

tie sleutelkinderen, afkomstig uit twee-carrière
huishoudens en in vijftig procent van de gevallen
zijn hun ouders gescheiden. Ze leven in een cul-
tuur die zolang als ze leven is gedomineerd door
de Protestgeneratie. Hun carrièrepad zit verstopt
met de leden van de naoorlogse generatie die
vooralsnog geen haast maken een stapje opzij te
doen.

Verwende generatie
Het zal duidelijk zijn dat de Stille Generatie en de
Protestgeneratie in economisch opzicht tot de ge-
luksvogels behoren. In die zin kunje spreken van
verwende generaties. Vanzelfsprekend zijn er in-
dividuele verschillen. De Verloren Generatie
kende onder haar leden ook de 'yuppies', de
young urban professionals, maar dat is slechts
een heel kleine bovenlaag. En wie nu, na pakweg
zijn vijfenveertigste werkloos raakt, zal net zo
hard moeten solliciteren als het gemiddelde lid
van de Verloren Generatie.
Ondanks die individuele verschillen blijft het

opvallend dat de verwende generaties steeds ont-
zien worden ten koste van de Verloren Generatie.
Met het ouder worden van de naoorlogse geboor-
tengolf is het zwaartepunt van het politieke beleid
langzaam maar zeker verschoven naar protectie
van de verwende generaties. Voorbeelden zijn de
wAo-maatregelen, waarin de ouderen worden ont-
zien. Verder hebben Vutters vijf tot zevenjaar be-
taald verlof, jonge ouders kunnen in het gunstig-
ste geval rekenen op hooguit één jaar ouder-
schapsverlof. De rechtspositie en het salaris van
jonge onderwijsgevenden steken schril af bij die
van de oudere docenten. Ook als de leden van de
verwende generatie vanaf ongeveer het jaar 2005
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ophouden met werken, verbetert de positie van de
pechvogels uit de Verloren Generatie niet. De ba-
nen die dan vrij komen zullen grotendeels bezet
worden door de jongste generatie. En die jongste
generatie, het cohort dat na 1970 geboren werd,
zal samen met de Verloren Generatie de AOW en
de medische zorg voor de omvangrijke Protestge-
neratie moeten financieren.?
Verbinden we het thema 'de stressmaatschap-

pij , met de indeling van Becker in generaties, dan
valt het op dat het vooral de leden van de in eco-
nomisch opzicht verwende Protestgeneratie zijn
die je hoort klagen over overbelasting en stress:
managers die hun kinderen nauwelijks zien, om-
dat ze mee (moeten?) doen in de rat-race. Of een
Christine Brinkgreve, die tegenover de pers
klaagt over het 'altijd moe zijn', omdat ze de rol
van echtgenote, moeder, hoogleraar en columnist
zo zwaar vindt. Het 'burned-out' syndroom treft
vooral de vrouwen die zowel een perfecte moeder
en echtgenote willen zijn, maar daarnaast ook nog
een flitsende carrière najagen.
Opvallend is ook dat het juist de verwende Pro-

testgeneratie is die de jongere generaties een ge-
brek aan idealen en een afkeer van de politiek ver-
wijt. Maar wat hebben die hemelbestormers van

Socrateslezing 1993
Rosi Braidotti

hun idealen terechtgebracht? Creëert immers de
Protestgeneratie niet haar eigen stressmaatschap-
pij: de spanning tussen willen werken en de zorg-
taken of de spanning tussen idealen en werkelijk-
heid? Misschien hebben die jongere generaties
juist iets geleerd van hun hemelbestormende
voorgangers. Alleen met een gezonde dosis rea-
lisme houd je je staande in deze vechtmaatschap-
pij.

Noten
1. Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse

schoolwezen (Groningen 1960).
2. Hans Wansink, Een school om te kiezen. Naar een

actuele ondenvijspolitiek (Amsterdam 1992) p. 91.
3. Henk A. Becker, Generaties en hun kansen (Am-

sterdam 1992) p. 17.
4. Idem, p. 96-97.
5. Neil Howe en William Strauss, 'The New Genera-

tion Gap', in: The Atlantic Monthly (december 1992) p.
67-89. 'Move over, Boomers' , in: Business Week (14
december 1992) p. 34. Stratford Sherman, 'A Brave
New Darwinian Workplace', in: Fortlme (25 januari
1993) p. 32-35.

6. The Atlantic Monthly (december 1992) p. 78.
7. Zie: Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

beleid, Ouderen voor ouderen (1993).

Op maandagavond 6 december 1993 om 20.00 uur zal in de Stadsschouwburg van
Utrecht de jaarlijkse Socrateslezing gehouden worden.
Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Rosi Braidotti, hoogleraar Vrouwenstudies

Letteren aan de Universiteit van Utrecht. Zij is vooral bekend vanwege haar talrijke
publikaties op het gebied van de feministische filosofie, waaronder 'Beelden van Leegte'
en 'Een Beeld van een Vrouw'.
Rosi Braidotti zal in haar lezing de lijn voortzetten die in eerdere Socrateslezingen is

uitgezet door o.a. Trudy van Asperen ('De mythe van het onbegrensde zelf) en Hans
Achterhuis ('Mensbeeld en techniek'). Zij zal worden bijgestaan door twee deskundige
co-referenten die de lezing van commentaar voorzien.

De lezing zal in het Engels gehouden worden, maar een vertaling is ter plekke
beschikbaar. Vragen kunnen in het Nederlands gesteld worden.

Reserveren kunt u doen door f 15,- (leden Humanistisch Verbond f 10,-) per
toegangskaart overte maken op giro 582293 t.n.v. Stichting Socrates te Utrecht, onder
vermelding van 'Lezing Braidotti'. Tijdig reserveren is dringend gewenst.
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Werkdruk en eerlijk delen
Jas de Beus

'Stress' is een Engels woord voor werkdruk, zo-
als de 'bumt-out' Engels is voor de opgebranden.
In het debat met Hans Wansink beweer ik dat de
democratisering van stress een goede kant heeft.
Eindelijk merken de naoorlogse zondagskinde-
ren (hooggeschoolde dertigers, veertigers) eens
wat het is om geen applaus te krijgen en geen
werkgever te hebben die op je staat te wachten. Ik
beweer verder dat de overgang van de zachte wel-
vaartsstaat naar de vechtmaatschappij een goede
kant heeft. Eindelijk beseffen Nederlandse bur-
gers hoe dom het is alle heil te verwachten van
vrome ministers, vakbondsvoorzitters en direc-
teuren, en hoe verstandig het is om zelf politiek
betrokken te zijn (collectieve actie) en over mate-
riële en morele hulpbronnen te beschikken (per-

soonlijke herkansing). Ik acht beide beweringen
houdbaar, want ze volgen uit het realistische in-
zicht dat elke samenleving tot op zekere hoogte
door strijd en mededinging wordt gekenmerkt.
Maar beide beweringen wekken misschien het
misverstand op dat het egalitarisme verder niets
te melden heeft over werkdruk. Daarom ga ik in
het onderstaande betoog wat dieper in op de ega-
litaristische visie op werkdruk.

Werkdruk
Werkdruk is lichamelijk en geestelijk disfunctio-
neren als gevolg van een spanning tussen wat
men zou kunnen en willen doen met de eigen
baan en het feitelijke werk. Deze spanning is des-
tructief en wordt ervaren als onvrijwillig en on-
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beheersbaar. In beginsel is werkdruk tijdelijk:
men doet het wat rustiger aan, recupereert of
knapt volledig af. Al deze reacties brengen een
zekere ontlading teweeg. Maar voor het zover is
stapelt de spanning zich in de ogen van de betrok-
kene alsmaar op en lijkt ze chronisch. Voor wie
onder druk werkt wordt het steeds lastiger om
compensatie te ontlenen aan het verdiende inko-
men (het vooruitzicht van consumptie van luxe-
goederen, zoals vakantie in het buitenland) of
neutralisatie te vinden in het leven buiten de ar-
beidsorganisatie om, zoals ontspanning in het ge-
zinsleven en het verenigingsleven.
Uit het elders in dit themanummer besproken

onderzoek van de Leidse psycholoog Diekstra
blijkt dat in mei 1991 twintig tot dertig procent
van de Nederlandse werknemers worstelt met
problemen en klachten rondom hun werk. Maar
liefst tien procent - honderdduizenden dus - zegt
te leven onder ernstige werkdruk. De Internatio-
nale Arbeidsorganisatie (ILO) te Genève aarzelt
niet om werkdruk fe bestempelen als de ziekte
van de eeuw. Werknemers lopen het risico van
'karoshi'. Dat is geen Engels maar Japans voor
dood door te hard werken.

De aanhangers van de theorie van de vecht-
maatschappij, zoals de Amerikaanse publicist
Mickey Kaus, scharen zich aan de zijde van de
ILO. Hun verhaal komt erop neer dat de nijpende
schaarste aan goede banen, nog versterkt door de
recessie in de Verenigde Staten, West-Europa en
Japan sinds het begin van de jaren negentig, ge-
paard gaat met een moordende concurrentieslag.
Deze slag voert naar een soort van vierdeling.
Een kleine groep van promotiemakers krijgt de
goede banen. Dat zijn banen met een hoog salaris,
veel macht en zelfstandigheid, en, niet te verge-
ten, een creatieve werkdruk. Promotiemakers
maken zich erg druk, maar al hun werkuren staan
in het teken van zelfrealisering. Een grote groep
van op-de-tenen-lopers probeert in de race te blij-
ven door opdrachten uit te voeren die haar capaci-
teit (bij voorbeeld niveau en scholing) te boven
gaat. Een nog grotere groep van dalers wordt op-
gescheept met functies en werkzaamheden die
beneden haar capaciteit zijn, laag zijn inge-
schaald en die ook weinig intrinsieke bevredi-
ging geven. Voeg hieraan het risico van ontslag
toe, en men begrijpt dat dalers evenzeer onder
werkdruk gebukt gaan als op-de-tenen-Iopers.
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Een vierde groep zijn de werklozen. Dezen slui-
ten zich aan bij een groeiend leger van mensen
zonder werkdruk, namelijk de gepensioneerde
ouderen, de zieken en arbeidsongeschikten, en de
armen.

Vechtmaatschappij
Als de theoretici van de vechtmaatschappij nu
roepen dat werkdruk een sociaal probleem van de
eerste orde is geworden, dan doelen ze daarmee
op twee verschillende tendenties. De eerste ten-
dentie is de verbreiding van druk. Huisvrouwen
ondervinden een bepaalde druk als gevolg van
hun grote aandeel in het opvoeden van kinderen
en het huishouden (koken, boodschappen doen,
de huiskamer netjes houden enz.). Daarbovenop
komt nu hetzij de druk van het zoeken en verrich-
ten van (deeltijd)werk, in verband met het tekort-
schietende inkomen van de dalende echtgenoot,
hetzij de druk van het samenleven met een op-de-
tenen-loper, wiens humeur thuis meestal te
wensen overlaat. (Evenals de maker van de film
Falling down, met de wild geworden werkloze
kleinburger D-fense (Michael Douglas) in de
hoofdrol, denk ik dat de vrouw van een daler
slechter af is omdat die daler thuis evenmin te ge-
nieten is, maar dit terzijde.) Inactieven die aan de
slag willen, ondervinden extra druk omdat er te
weinig banen zijn, in het bijzonder te weinig goe-
de banen. En schoolgaande kinderen worden
eveneens gepresseerd, omdat hun kans op de ar-
beidsmarkt een alles overheersend oogmerk
wordt.
De tweede tendentie in de vechtmaatschappij

is de scheve verdeling van werkdruk. De Ameri-
kaanse econoom en minister voor werkgelegen-
heid Robert Reich duidt de elite van promotie-
makers aan als symbool-analisten. Hij noemt
wetenschappelijke onderzoekers, ingenieurs,
voorlichters, investeringsbankiers, advocaten,
projectontwikkelaars, creatieve accountants,
adviseurs op het gebied van management, be-
drijfsfinanciering, belasting, energie, landbouw,
bewapening en architectuur, experts in bedrijfs-
informatica, organisatie en strategie; en head-
hunters, systeemanalysten, advertentie- en mar-
ketingstrategen, kunstdirecteuren, architecten,
filmers en filmproducenten, produktie-ontwer-
pers, uitgevers, schrijvers en journalisten, musi-
ci, televisieproducenten en zelfs hoogleraren. Ze



houden zich allemaal bezig met een manipulatie
van symbolen die uiterst lonend blijkt te zijn.
Hun werklast is enorm maar ook creatief. En dat
is nu precies het verschil met de dagelijkse werk-
druk van vele routineuze producenten (blauwe
boorden, middenkader) en persoonlijke dienst-
verleners (kelners, taxichauffeurs).l

Verklaringen
De politieke en normatieve kwestie is uiteraard
wat aan deze expansie en concentratie van werk-
druk behoort te worden gedaan. Laten uitzieken,
opheffen, spreiden of schadeloos stellen? Maar
eerst wil ik nog iets zeggen over de feitelijke ver-
klaring van het probleem van werkdruk. Want als
het probleem werkelijk bestaat, dan zet dit de
hele publieke opinie, met inbegrip van de opinie-
leiders, op het verkeerde been. Vele humanisten
geloofden tot voor kort dat ergens in de roerige ja-
ren zestig een doorbraak is geforceerd in humani-
sering van de arbeid. Menige feestrede op de Dag
van de Arbeid was gewijd aan de zegeningen van
de verkorte arbeidsdag ('op naar de 25 uur'), de
arbeidsinspectie ('gezondheid beschermd'), de
medezeggenschap ('verantwoordelijkheid op de
werkvloer geeft voldoening') en het schone werk
in de moderne dienstverlening ('het boord blijft
wit op het kantoor').

Nog in de jaren tachtig schetste de Amerikaan-
se econoom Tibor Scitovsky een beeld van toene-
mend materieel comfort tot vervelens toe. Het
verlangen naar opwinding komt hierdoor in de
verdrukking, maar verdwijnt niet helemaal. De
mensen zullen nieuwe mogelijkheden scheppen
om het plezier van opwinding te beleven. Sci-
tovsky noemt scheppend werk, gokken, gevaar-
lijke sporten en ook de misdaad. De strekking van
zijn betoog is dus dat de meerderheid van de be-
volking genoeg comfort heeft uit arbeidsinko-
men of uitkering om passief te consumeren (tele-
visie kijken) en zich kapot te vervelen, terwijl een
minderheid het avontuur zoekt, oftewel spanning
die vrij gekozen is, beheersbaar, creatief en per
saldo bevorderlijk voor het persoonlijk welzijn.
Kortom, de welvaartstheoreticus Scitovsky heeft
de nieuwe economische kwaal van de werkdruk
niet zien aankomen.2

Inmiddels heeft de sociale wetenschap zich
gretig op het verschijnsel geworpen, ook al om-
dat de universiteiten tegenwoordig zelf in de ban

zijn geraakt van geld verdienen, haast en koude
drukte. Het regent verklaringen en het lijkt wel of
alles wat je over werkdruk kunt zeggen wel een
beetje waar is. Ik noem drie voorbeelden.

Stress hoort bij de intieme aspecten van de in-
dividualistische levensstijl waarvoor de mensen
niet openlijk uitkomen, zoals masturbatie. Mis,
velen doen niets liever dan klagen over hoe druk
ze het wel niet hebben, en ze zijn daar nog trots op
ook. De leus is 'kijk mij eens stressbestendig we-
zen!'

Stress is volgens de econoom Staffan Linder
een tic van de stijgende middenklasse. Men wil
rijker worden dan de anderen en overwerk is de
prijs van status verhoging. Men wordt ook rijker,
bezit meer en meer consumptiegoederen, maar
heeft steeds minder tijd hiervan te genieten: jach-
tigheid is de tweede prijs. Stress is de derde prijs
en het produkt van overwerk en jachtigheid.3

Mis, zegt de econome Juliet Schor, stress is juist
een tic van een dalende middenklasse. Men is
bang status te verliezen, wordt geconfronteerd
met een dalend arbeidsloon en besluit alle kaar-
ten op de betaalde arbeid te zetten: man en vrouw
werken allebei en voor de vrouw komt daar nog
de druk van een betrekkelijk groot aandeel in
huishoudelijke en zorgende bezigheden bij.4

Stress is iets universeels geworden. Het ver-
schijnsel heeft te maken met het vooruitgangsge-
loof (de stelregels van competitie & arbeid en
calculatie & prestatie), met de last van het ideaal
van individuele vrije keuze (je moet alles zelf uit-
maken en bent zelf verantwoordelijk voor mis-
lukkingen), met de rationalisering van besluit-
vorming in zowel de marktsector als de publieke
sector (de cyclus van planning, frustratie en nieu-
we planning), met het streven naar gelijke rech-
ten en nabootsing van elkaars wensen en succes-
sen (de mimetische begeerte), en met de opwaar-
dering van consumptie en het aardse ten koste
van onthouding en een tweede leven. Mis, zeggen
Saul Bellow in Humboldt's Gift en Geörgy Kon-
rád in Langzame opmerkingen in een snelle tijd.
Het communisme gelooft ook in vooruitgang
maar mondt uit in de stelselmatige subsidie van
de verveling en het monopolie op een rustig le-
ventje van de stomsten, namelijk partijleden.
Ook na 1989 zijn er nog communistische landen,
zoals China en Cuba. Als daar al stress voorkomt,
heeft die een politieke achtergrond, namelijk de
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stille angst voor terreur en even stille onderdruk-
king van diepe verlangens tegenover collega's,
buurtgenoten en familieleden.5 Los van dit on-
derscheid tussen kapitalistische en communisti-
sche gedragsregels, bestaan er ook tussen kapita-
listische landen stressverschillen. Stress bestaat
vooral in de Verenigde Staten en Japan, twee reli-
gieuze culturen, maar minder in Europa, waar
men langere vakanties heeft. Het argument van
universaliteit miskent ook dat het heel specifieke
categorieën burgers zijn die door stress worden
geplaagd: houders van topfuncties (de echte ma-
xima), eerlijke bijstandtrekkers die woekeren
met hun geld en tijd (de echte minima) en mensen
die van nature nerveus en somber zijn.

Oplossingen
Hoewel het laatste woord over de verklaring van
werkdruk bepaald nog niet is gezegd, neem ik
verder aan dat het probleem van werkdruk drin-
gend is. Er zijn grosso modo twee oplossingen.
De eerste oplossing is verlichting van werkdruk.
Men kan hier denken aan schepping van goede
banen (die het zelfrespect teruggeven aan werk-
lozen en mensen met vernederende arbeidscon-
tracten), aan technologie in bedrijfs- en gezins-
huishoudingen die vuil werk overbodig maakt,
aan compenserende beloningen die de druk dra-
gelijk maken (een door de egalitaristen Jan Tin-
bergen en Jan Pen bedachte remedie), aan een
andere filosofie van bedrijfsbeheer zoals human
resources management, en aan verkorting van
arbeidstijd in het kader van een grootscheepse
herverdeling van betaalde arbeid, huishoudelijke
arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen. Het
nationale zorgplan van Jeanne de Bruijn (hoogle-
raar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam)
sluit bij de laatste twee denkbeelden aan. Zij lan-
ceerde in maart 1993 het idee van een nieuw cen-
traal akkoord tussen overheid en sociale partners
over de regeling en financiering van kinderop-
vang, verzorging van de oudsten en zieksten, en
de herverdeling van arbeid.

Of de verlichting van werkdruk metterdaad
langs de lijn van De Bruijn tot stand zal komen,
hangt af van de mate waarin mannen en vrouwen,
werkgevers en werknemers, politici en leiders
van belangengroepen dit als een collectief goed
zien dat door coördinatie en overheidsbemoeie-
nis doelmatig kan worden geproduceerd. Twee
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factoren zijn hier van groot belang. In de eerste
plaats hebben Aubert en Gaulejac laten zien dat
stress nauw verbonden is met het proces van eco-
nomisering van tijd in de hele samenleving en
met bepaalde strategieën van het management.
De managers stellen het streven naar excellentie
en aanpassing aan de vliedende voorkeuren van
veeleisende consumenten voorop. Daaruit volgt
het opjagen van personeel ('nul fouten, graag') en
de leeftijdsdiscriminatie, dat wil zeggen de totale
exploitatie van mensen - vooral mannen - tussen
de twintig en de vijftig op basis van vrijwillig-
heid. Zolang Europese (ook Nederlandse) mana-
gers het voortbestaan van de onderneming en de
rentabiliteit afhankelijk denken van deze strate-
gie, kunnen vakbonden en politieke partijen hier
weinig uitrichten.6 Veel hangt af van de vraag of
human resources management meer is dan mode
en prietpraat.

In de tweede plaats blijkt uit onderzoek van de
Amsterdamse psychologe-econome Henriëtte
Maassen-van den Brink dat onderhandelingen
tussen mannen en vrouwen over de taakverdeling
in ruime zin (betaald werk, huishoudelijk werk en
kinderzorg) de doorslag geven. Zij memoreert
nog eens dat Nederlandse vrouwen nog altijd
tweeëneenhalf maal meer tijd steken in huishou-
den en gezin dan Nederlandse mannen. Maar die
mannen achten hun vrouwen ook competent ge-
noeg om betaald werk te verrichten en belijden
een geloof in gelijke of eerlijke taakverdeling.
Beide partijen zien in dat er gezamenlijke ver-
mindering van stress te incasseren valt. Deze uit-
komst zal gepaard gaan met een verder groeiend
arbeidsaanbod van vrouwen. Of het zover komt,
hangt af van houdingen en verhoudingen in de ge-
zinssfeer die zich onttrekken aan de macht van de
wetgever.7 Het wachten is op een nieuwe femi-
nistische Marx, die laat zien hoe dit grote conflict
binnen gezinnen vervlochten is met de kapitaal-
accumulatie en de verdeling van welstand en hoe
het in de 21ste eeuw zal worden beslecht.

De tweede oplossing van het probleem van
werkdruk is compensatie. Het is voorstelbaar dat
er een volksverzekering komt tegen werkdruk in
ruime zin. Stel dat we vooraf wèl weten dat er een
hoeveelheid onvermijdelijke werkdruk over de
leden van een economie zal worden uitgestrooid.
En dat we iets weten over de gemiddelde werk-
druk in de verschillende klassen. Stel ook dat we



vooraf niet weten of we werknemer in dienstver-
band zullen worden (ambtenaar of employé), ma-
nager, huisman of huisvrouw, vrijwilliger, of een
combinatie hiervan. En dat we evenmin weten of
we, als we werknemer worden, zullen behoren tot
de promotiemakers, de op-de-tenen-lopers, de
dalers en de werklozen. Onder zulke omstandig-
heden zou een bepaalde volksverzekering kun-
nen worden afgesloten ter dekking van de ge-
zondheidsrisico's van stress, compleet met een
differentiatie van uitkeringen, verstrekkingen en
premies alsmede een verdeling van verantwoor-
delijkheden tussen overheid, georganiseerd be-
drijfsleven, commerciële verzekeraars en indivi-
duen in de uitvoeringsorganisatie.

Maar ook aan deze tweede oplossing kleven
bezwaren. De filosoof-econoom Paul Seabright
noemt drie voorwaarden voor zo'n omvattende
verzekeringsovereenkomst. Ten eerste moet het
betreffende verlies in het openbaar door derden
kunnen worden geverifieerd (anders krijgen we
fraude: mensen die doen alsof ze onder werkdruk
bezwijken om voor bepaalde voorzieningen in
aanmerking te komen). Een verlies aan gezond-
heid kan makkelijker objectief worden vastge-
steld, door inschakeling van onafhankelijke art-
sen, dan een onbestemd ongenoegen als gevolg
van stress. Ten tweede kan men zichzelf niet con-
tractueel verplichten om iets af te staan wat men
onmogelijk aan wie dan ook kan afstaan. Ik kan
jou mijn meditatietechniek of speciale medicijn
aanbieden als jij aan stress lijdt, maar ik kan je
niet mijn arbeidsvreugde of gezondheid geven.
Dit betekent dat een verzekering tegen werkdruk
nimmer alle negatieve gevolgen van stress voor
iemands functioneren kan ondervangen. Ten der-
de kan men elkaar niet verplichten tot het geven
van iets dat vrijwillig en zonder tegenprestatie
moet worden gegeven. Dit betekent dat het res-
pect voor en het medeleven met de opgebranden
buiten de reikwijdte van de verzorgingsstaat
valt.8

In theorie zijn deze voorwaarden niet prohibi-
tief. Het moet mogelijk zijn om in de moderne
dienstverleningseconomie te compenseren voor
elementaire soorten van stress van werknemers,
en eventueel ook van huisvrouwen, vrijwilligers
en werkzoekenden. Het gaat hier immers om bij-

zondere-ziektekosten die door eenieder moeten
kunnen worden bestreden. Maar uit de praktijk
van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid weten
we wat er allemaal mis kan gaan. Dit is een Ne-
derlandse werknemers variant op de collectieve
verzekering tegen stress. Een van de aangetoonde
nadelen hiervan is dat te veel mensen te lankmoe-
dig op grond van lichte indicaties van tijdelijke
geestelijke ongesteldheid buiten het arbeidspro-
ces zijn geplaatst, met een schouderklop en een
relatief genereuze uitkering. Dit onrecht gebeur-
de met medeverantwoordelijkheid en medewe-
ten van kamerleden, bewindslieden, werkgevers-
en werknemersorganisaties, directies en keu-
ringsartsen.

Op grond van de Nederlandse ervaring meen ik
dat een egalitarist voorrang moet geven aan paar-
demiddelen die de werkdruk verlichten. Hier is
het recht op fatsoenlijk werk in het geding. Pas in
tweede instantie kan een strenge doch rechtvaar-
dige volksverzekering soelaas bieden.
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Ver weg van de stress
Over de voltooid verleden tijd van onze nationale bundel 'Kunje nog
zingen, zing dan mee'
Roelie Koning

Wordt in Nederland het cliché nog waargemaakt:
vader galmend in de badkamer? Het gezin kreunt
en de kat kermt als hij in de huiskamer zijn ge-
zang start. Vader heeft de signalen begrepen: hij
is niet om aan te horen. Dus laat hij het verder
achterwege, in gezelschap op dergelijke wijze
van zijn levenslust blijk te geven. Maar in de bad-
kamer, lekker alleen in een vochtig-warme atmo-
sfeer met welwillende akoestiek, barst de vreug-
de naar buiten omdat hij nog twee sterke benen
heeft, twee goede longen, een lieve vrouw, schat-
ten van kinderen, autootje langs de stoep-
rand. M'n liefje, wat wilje nog meer?
Wordt er tegenwoordig nog gegalmd in de

badkamer? Uit de krant maak ik op dat je tegen-
woordig op zo'n vraagstelling kunt promoveren.
Je moet zorgen voor een representatieve steek-
proef natuurlijk en voor indrukwekkende vragen-
lijsten. Verder moetje eigen bevindingen inbed-
den in de denkdiscipline van de wetenschappelij-
ke wereld, wat betekent dat de bibliografie een
indrukwekkende belezenheid moet aangeven op
het gebied van theorie en techniek van het zingen,
zangtradities op de Balkan en bij de walvis, ritme
als remedie, de betekenis van zingen voor de
volksgezondheid en de theorieën van architecten
voor badkamers.
Detailvragen zijn er genoeg. Zingen alleen va-

ders in de badkamer, alleen mannen of ook schor-
re vrouwen? Wat is het zanggedrag van travestie-
ten? Is de badkamer als lokaliteit standgevoelig?
Zingt een Shelldirecteur alleen in een koor in
concertgebouw of kerk of helemaal niet? Is er
sprake van verandering in het genre teksten dat
men bij het in werking stellen der douchekranen
en stembanden naar buiten laat vloeien?
Over gezang als kunstvorm heb ik het niet, dat

is duidelijk. De aandacht betreft het onbekom-
merd kwelen als een van de menselijke mogelijk-
heden om het hart te luchten. Dat is een mooie uit-
drukking voor het uiten van emoties. Want of dat
hart nu tintelt van verrukking of de behoefte heeft
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traag te gaan slaan van verdriet, als drijvende
kracht achter, of beter binnenin een communice-
rend wezen, lijkt het gebaat bij een mogelijkheid
tot ontluchting. Waar het hart vol van is, loopt de
mond van over, meldt de volkswijsheid. De
mond als vluchtweg. Dat is weer een andere func-
tie voor ons attribuut dan Freud het in zijn theo-
rieën over orale bevrediging toedicht.
Steeds meer mensen worden praatvaardig. De

nieuwe basisvorming heeft verbale vaardigheid
hoog in het vaandel. Nu leidt het leerproces om de
stationschef de juiste informatie te ontfutselen
niet automatisch tot het vermogen het eigen ge-
moed ter sprake te brengen. Maar als mensen een-
maal gemakkelijk toegang hebben tot de in hun
hersenen opgeslagen woordvoorraad, hebben ze
in ieder geval wat gereedschap bij de hand ter
ontluchting van het gemoed. Door woorden ge-
dragen kunnen emoties naar buiten stromen. Dat
kan helpen een maagzweer te voorkomen. En dat
is mooi meegenomen in deze tijd.

'Potjemet vet' als nationale hymne
Hoe het in badkamers toegaat, zullen we zonder
de wetenschappelijke studie niet weten. Maar
een paar andere dingen weten we wel. Luister
naar reisverhalen: 'Iedereen maakt ruimte om
hem heen. Zong die man My Bonnie is over the
ocean. Hij had zijn ogen gesloten en de tranen
biggelden over zijn wangen. Iedereen was stil.
Maar daarna verdrongen al die mannen zich weer
voor de tapkast en wees de waard een ander aan.
Weer zo'n mooie Ierse smartlap, "The rose of
Tralee" .Maar toen vroegen ze opeens ofwij'ook
wat wilden zingen. Jezus, wat moesten wij zin-
gen. Wij kwamen nergens op. Niets konden we
bedenken. Echt helemaal niets. Toen kreeg Wim
opeens een idee! Een potje met vet, dat kent
iedereen wel van schoolreisjes. En dat hebben we
toen maar gezongen. Nou ja, gezongen ... Het leek
nergens naar, maar goed, wij hadden ook wat ge-
daan in ieder geval.'



Om te kunnen zingen moet je teksten kennen.
Dat is niet honderd procent noodzakelijk. Zin-
gende kleine kinderen vullen hun klanken onbe-
kommerd op met dadaïstische dichtwerken.
Maar daarvoor moetje een flinke creativiteit aan
rustige schaamteloosheid paren. Volwassenwor-
ding voert bij beide kwaliteiten vandaan en dus
moet de gemiddelde volwassene zich wel super-
afgezonderd wanen voor hij zich aan die vrije ex-
pressie te buiten gaat.
Vastgestelde teksten dus. Overdracht van

ouders op kinderen, leerkrachten op leerlingen.
Alleen voor de viering van verjaardagen, Sin-
terklaas en kerstmis hebben, denk ik, de meeste
Nederlanders nog wel de beschikking over een
bijpassende tekst. Het nationale basispakket be-
vat naast het neutrale potje met vet: Lang zal hij
leven, Sinterklaas kapoentje en Oh denneboom,
oh denneboom. Hierbij behoeven we, nuchter als
we zijn, geen enkele angst te hebben voor enige
kans op esthetische ontroering. Bijlage Ibevat: Er
is er een jarig hoera, hoera, Zie de maan schijnt
door de bomen (of Zie ginds komt de stoomboot)
en De herdertjes lagen bij nachte. Volkslied Wil-
helmus verschijnt pas in bijlage IV, voor redelijk
gevorderden.
Iedereen heeft ooit meer liedjes gekend. Je

komt de kleuterschool (oude term: nu groep I en
2) niet door zonder liedjes over beertjes en een-
den in je pakket. Maar tegen de tijd dat je met een
dribbelaar van eigen kweek in huis daarop terug
wilt vallen, blijkt op zijn best nog het schamele
Schaap met witte voetjes beschikbaar. De rest is
buiten bereik weggezakt.
Herinneringen aan ongeorganiseerde zangta-

ferelen in Duitstalige berghutten en Ierse pubs
maken in mijn hoofd geen enkel contact met
soortgelijke spontane manifestaties in Neder-
land. Wijzen op voetbaltribunes betekent: de
scheidslijnen tussen zingen en schreeuwen niet in
acht nemen. Ik meen kortom dat wij geen gemak-
kelijk in zang uitbarstend volk zijn.

Communicatie met cactus verdacht
Met de secularisatie van Nederland verdwijnt een
grote voorraad beschikbare liederen waarop in de
badkamer gevoelens van welbehagen en wee-
moed spontaan naar buiten konden vloeien. Ge-
koppeld aan de protestantse traditie vloeiden
psalmen en gezangen niet over van vrolijkheid

maar het was, ten gerieve van de ontluchting van
het gemoed, beter dan niets.
Als mensen alleen de beschikking over boven-

beschreven basispakket hebben, is dat therapeu-
tisch gezien wellicht een gevaarlijke situatie.
Maar de mens is vindingrijk. De Nederlander
heeft het kwelen vervangen door kwekken. Dat
kan in situaties die maatschappelijk zeer geac-
cepteerd zijn zoals vergaderen, het kan in de vrije
sector tegen de baby en tegen de takshond. Een
interessant en karakteristiek gegeven is dat een
cactus of geranium als praatpaal niet blijkt te vol-
doen. Communicatie met een cactus geldt voor,
wat heet, normale mensen in onze cultuur als
grensoverschrijding. Maar als je dronken bent,
mag je de lantaarnpaal omhelzen. Dat begrijpen
we wel weer.
De jeugd heeft zijn popmuziek. Groepen en

stijlen buitelen over elkaar heen. Funk, soul, hou-
se, voor alle schakeringen in gevoel, tempera-
ment, mentaliteit zijn bijpassende ritmes en tek-
sten beschikbaar. Hoeveelheid en buitenlandse
afkomst voeren weg van het traditionele bestand
dat voor de Tweede Wereldoorlog als deel van de
nationale opvoeding in het lager onderwijs door-
gegeven werd: Kun je nog zingen, zing dan mee.
Na die oorlog kreeg ik als kind een schooledi-

tie van dat tekstboek in handen. Het bleek een
probaat middel om de verveling van stille uurtjes
te verdrijven. Ik kon nog goed op straat spelen en
de bibliotheek was ook al openbaar, maar er was
nog geen televisieknop om routineus in te druk-
ken en nog geen Annie M.G. Schmidt voor een
prikkelend kinderlied. Als ik op zondagochten-
den na een paar uur lezen gaar werd van de stilte,
drong zich de behoefte aan enige vorm van ex-
pressie op. Hoe ik ze voorgezongen gekregen
heb, vertelt de herinnering niet, maar met dik de
helft van die honderdvijftig nummers kon ik pri-
ma overweg. En terwijl elders in de kerken de ge-
lovigen Gods goedheid begalmden, bezong ik uit
volle borst de wereld naar de perspectieven van
een optimistisch, romantisch burgerdom, over
vaderland en natuur en seizoenen, over arbeids-
vreugd en godvruchtigheid. Schrijnende armoe
tref je in de bundel niet aan, ratelende machines
niet, scheurende auto's niet en de zondagsrust is
nog heilig. Een voorbije wereld kortom. Ver weg
van de stress.
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Voor ferme jongens
Uit de bundel is op scholen gezongen tijdens de
Eerste Wereldoorlog, tijdens de dagen van Troel-
stra, tijdens de crisis en, zacht, tijdens de Tweede
Wereldoorlog, toen de bundel vanwege het va-
derlandslievende karakter van een aantal liederen
verboden was. Maar nu, zie je als je hem in han-
den houdt, is hij van een voorbije tijd. Het is niet
alleen dat wij graag spontaan creatief willen zijn
('Vrije expressie, weetje wel'). Veel teksten rie-
ken naar moralisme. Van deze bundel druipt de
behoefte aan volksopvoeding af. We moeten
houwen van onze vlag en we moeten Holland
houen. En iedere jongen met pit in het lijf moet de
vaderlandse grond en het vorstenhuis willen be-
schermen en moet onverwijld naar zee als hij op
de wal geen pittig baantje vindt. De romantische
propaganda voor het ferme zeeliedenbestaan
stamt uit de tijd waarin Potgieter het gezapige
burgerdom kastijdde vanwege de lan-Saliegeest
die hij bespeurde. Er zijn nogal wat teksten van
l.P. Heye op muziek van J.J. Viotta en dat bete-
kent dat die teksten inderdaad met het midden
van de vorige eeuw verbonden zijn.
Dan is meteen begrijpelijk waarom er zoveel

liefde voor vaderland en vorstenhuis gekweekt
moest worden. Voor de inval der Fransen werd
Nederland benoemd als meerledigheid: de Ne-
derlanden, de Verenigde Provinciën. De Fransen
brachten het centralisme en de dienstplicht en het
gat in de macht werd na hun vertrek opgevuld
door het tot 'koninklijk' verklaren van een fami-
lie die voordien stadhouders en aanvoerders gele-
verd had. De boeren en arbeiders die hun zonen
meer dan nodig hadden voor de schamele kost,
moesten de verplichting jegens vaderland en vor-
stenhuis door de strot geduwd krijgen. Zoiets heb
je als samenleving niet van vandaag op morgen
voor elkaar. Burgers met veel vrije tijd hebben in
die eeuw de pen gegrepen om hun beschaving in
toegewijde liederen hulp te bieden. Maar nu, met
allochtone vaderlanders en het streven naar Euro-
pese dimensies, zijn veel regels in volstrekte te-
genspraak met hedendaagse belangen.
Ook de presentatie van andere waarden riekt

naar voorbije tijden en naar propaganda. Maar
het is ook de toon die de muziek maakt. Want in
meer eigentijds verband zijn sommige bood-
schappen in de afgelopen jaren, toen de verzor-
gingsstaat ons te machtig werd, over de lippen
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van diverse politici van verschillende signatuur
gerold: 'Wat suf je, jong Neêrland! Wat sluimer
je dan? Waarachtig, 't is zonde, 't is schande! Net
of je geen tien nu tellen meer kan, te water en ook
te lande! Kom, sla uw hand, en fiks genoeg, om
zwaard, om roerstok en om ploeg, tot heil van 't
lieve Vaderland, tot heil van 't lieve Vaderland.'
Zondebok is niet alleen 'jong Neêrland' meer,

of misschien zelfs juist niet. De sociale diensten
in Nederland zouden flink wat minder energie in
misbruikbestrijding hoeven stoppen als de men-
taliteit die in het lied gepredikt werd, gemeen-
goed was. Niet alleen wordt tot arbeidzaamheid
opgeroepen, maar ook nog tot een arbeidzaam-
heid niet ter wille van de eigen portemonnee maar
van de gemeenschap. Dat nu is een verdachte
aansporing, die gemakkelijk tot schijnheiligheid
wordt. In onversneden vorm was die benade-
ringswijze van arbeid deel van de opvoeding in
de arbeidersparadijzen achter het IJzeren Gor-
dijn. De waarheid achter de schunnige manipula-
tie met gemeenschapszin kwam aan het licht bij
de val van de hekken om de bungalowparken van
de communistische elites. Wij in het Westen zin-
gen stichtelijke teksten met dubbele tong. Om in
consumptieparadijzen goed mee te kunnen, moet
je wel van je eigen portemonnee houden, maar op
een aantal punten neemt het gevoel van welzijn af
en verloedert de omgeving naarmate gemeen-
schapszin afneemt.
Datzelfde geldt voor de bewieroking van disci-

p~ine. 'Daarom vooruit in de maat, zo netjes als 't
maar kan; nu 't eensgezind en ord'lijk gaat, heeft
elk plezier er van.' Nou, dat plezier is in Neder-
land eventjes helemaal uit geweest. Komt het
omdat we de troepen zagen marcheren? Ik stel me
voor dat voor de Tweede Wereldoorlog Ale-jon-
geren nog wel op het ritme van een vrolijk mars-
liedje de stoffige stad achter zich wilden laten.
Maar wie tegenwoordig de Nederlandse jeugd
onder begeleiding van leerkrachten in een mu-
seum ziet uitzwermen, kan constateren dat iedere
ordening van dit levenslustige geweld ten gerieve
van bij voorbeeld andere bezoekers afwezig is.
Nederlanders plegen zich in groepsverband
structuurloos en schreeuwerig voort te bewegen.
Genieten van discipline doen we bij het jazzballet
achter de rug van onze geliefde zanger, die ook
zelf vaak uiterst bestudeerde pasjes maakt.



Bloemengordijntjes
Verder bevat de bundel vele oproepen tot natuur-
beleving. Dat is ook niet weg in onze tijden van
milieuvervuiling. Men wordt ertoe aangezet de
seizoenen te beleven, landschappen, weersge-
steldheden en vooral, vooral bloemen en vogels
met respect te bejegenen. Achter de teksten ver-
schijnen niet de beelden van fabrieken en bio-in-
dustrieën maar van familieleden van Pietje BeII,
Dik Trom, De Witte, die takken afrukten en vo-
gelnestjes uithaalden. Als belhamel moest je toch
snikkend van wroeging in bed liggen als je je
moeder bij het vuur hoorde zingen over een
schommelend wiegje in 't bloeiende hout, een
wiegje met bloemengordijntjes, gebouwd door
een lief vogelpaar en bekleed met kleintjes. En je
zou toch ook nooit zo'n schandknaap willen wor-
den als 't knaapje dat op de hei een roosje zag
staan en 't wreed afrukte, al poogde het zich te
verweren. Maar ik geloof dat die vormen van
vrijetijdsbesteding de huidige jeugd geen plezier
meer bezorgen. Ik denk dat de meeste ouders wel
zo van de schaarste van de nog aanwezige natuur
doordrongen zijn, dat de jeugd geleerd wordt in
dit opzicht de handen thuis te houden.
De bundel ademt een sfeer van rust en braaf-

heid, van goedwillendheid en onwaarachtigheid.
'Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijd:
"Wees gegroet, volschone lentetijd".' Horen we
kroonprins Brinkman eendrachtig fluiten en
mekkeren met merels en lammeren? Welnee, die
heeft wel wat beters te doen. Die moet politiek
maken. Hoogstens wordt hij in lentetijd soms

even wat weemoedig bij het zien van een bloeien-
de boom. Maar zingen? Hij moet zijn volgende
spreekbeurt voorbereiden. Zingen doet mis-
schien nog het restant aan huisvrouwen dat lente-
koorts ervaart en door kisten verschuiven en kas-
ten uithalen spinrag en stof van het voorbije jaar
het huis uitwerkt en aan de nieuwe frisheid van de
buitenwereld de frisheid van het binnenhuis toe-
voegt.
Waar is die natuurlijke behoefte aan een voor-

jaarsschoonmaak gebleven? Weg. Samen met
het karretje op de zandweg, het angelus in de ver-
te, blinkende sikkels en ruisend vallend graan en
andere verschijnselen van een voorbije tijd waar-
over mensen in bejaardenhuizen zonder naden-
ken nog gemakkelijk kunnen zingen.
De zandwegen zijn geasfalteerd. De koeien

zijn zonder respect geoormerkt. De verscheiden-
heid aan graanveldjes is omgeploegd voor mais.
We gaan niet meer met de kippen op stok maar
hebben de avond en de nacht geannexeerd voor
onze vele interessante bezigheden, televisie-
kijken voorop.
Wie in onze huidige stressmaatschappij voor

zijn ontspanning contact met andere culturen
zoekt, kan natuurlijk naar Timboektoe of Nepal.
Maar dan moet er weer geprikt, gepakt en gevlo-
gen worden. De heilzame tegenstelling van ons
gejaagde, overvolle, moderne leven bevindt zich
nog in fragmenten rondom ons: in bejaardente-
huizen en in bejaarde zangbundels bij voorbeeld.
Kunje nog zingen, zing dan mee. Kunje nog? Of
is dat een cultuurshock?
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Humanistische bezinning
Een van de kerntaken van het Humanistisch Verbond is de ethische reflectie op maatschappelijke
vraagstukken vanuit humanistisch perspectief. Binnen het Verbond wordt deze taak aangeduid met de
term 'bezinning'. In 1991 werd door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond ter versterking
van dit werk de 'Adviesgroep Bezinning' (AGS)ingesteld.
Deze AGSbracht vervolgens vijf studiegroepen samen om humanistische lange-termijnvisies te ont-

wikkelen op het gebied van:
I. de milieuproblematiek,
2. de zorgverlening,
3. burgerschap in het nieuwe Europa,
4. verarming en marginalisering in Nederland,
5. opvoeding en onderwijs.
De eerste vier studiegroepen boden hun eindrapporten in juni jl. aan aan de vereniging van het Hu-

manistisch Verbond. Tijdens deze bijeenkomst introduceerden dr. Erik de Gier en dr. Frans Jacobs,
respectievelijk voorzitter en lid van de Adviesgroep Bezinning, de vier essays. Hun lezingen volgen
hieronder.
Erik de Gier benadrukte in zijn toespraak het grote belang van het ontwikkelen van humanistische

lange-termijnvisies, juist ook als deze een radicale strekking hebben.
Aan de filosoof Frans Jacobs was gevraagd de AGs-cahiers te beoordelen. Een van zijn kritische kant-

tekeningen betrof de reikwijdte van de rapporten: de diagnose van de behandelde maatschappelijke
problemen en ook de therapieën daarvoor worden wel uitvoerig beschreven, maar strategieën voor
daadwerkelijke oplossingen ontbreken. 'We weten wat we moeten doen, we willen het ook doen, maar
we doen het niet. Hoe doorbreek je deze magische cirkelT Goede bedoelingen en vrijblijvende aanbe-
velingen zijn onvoldoende. Humanistische bezinning vraagt ook om voorstellen om tot een concrete
aanpak van problemen te komen.

Wie niet terugschrikt voor deze kritiek en de studieresultaten van de AGB zelf wil doornemen kan de
rapporten bestellen door f 2,50 per exemplaar over te maken op giro 58 t.n.v. Humanistische Pers te
Utrecht, o.v.v. 'AGS-rapportnr. I, 2, 3 of 4'. Wie alle AGs-cahiers wil ontvangen, stort! 10,- o.v.v. de
4 AGS-rapporten.

Bezinning op en het ontwikkelen van
humanistische lange-termijnvisies
Erik de Gier

De door het hoofdbestuur (HS)van het Humanis-
tisch Verbond (HV)ingestelde Adviesgroep Be-
zinning (AGS)heeft zich in de afgelopen ander-
half jaar beziggehouden met het ontwikkelen van
humanistische lange-termijnvisies. De vraag is
of de AGSdaarin geslaagd is, voor zover dat nu na
de eerste bezinningsronde valt te beoordelen. Ik
heb om meer redenen het gevoel dat de AGSen
derhalve het Humanistisch Verbond nog aan het
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beginpunt staan van het ingewikkelde proces dat
wij aanduiden met de term bezinning. In het hier-
navolgende betoog zal ik daarom een eerste ant-
woord trachten te formuleren op de vraag op wel-
ke wijze humanistische lange-termijnvisies op
een verantwoorde wijze kunnen worden ontwik-
keld. Ik spreek hierbij niet namens de AGSof het
HS,maar op persoonlijke titel. Wel hoop ik dat
elementen van mijn betoog hun neerslag zullen



vinden in toekomstige bezinningsactiviteiten
van het HV.

Begrippen
Problemen rijzen al meteen als wij het woord be-
zinning of de vergelijkbare term reflectie in de
mond nemen. Van Dale omschrijft bezinning als:
'helder besef van de bestaande toestand en ver-
houdingen'. Reflectie wordt in hetzelfde woor-
denboek omschreven als 'beschouwing, over-
denking, overweging'. Wat in deze omschrijvin-
gen opvalt, is de gerichtheid op het heden. Een
toekomstoriëntatie ontbreekt. Dat lijkt mij voor
het humanisme een gemis. Bezinnen met je rug
naar de toekomst (term van Toulmin) leidt tot
weinig (nostalgie); althans het levert nauwelijks
een bijdrage aan het oplossen van de grote pro-
blemen van de huidige tijd en de toekomst. Ik
meen dat als humanisten zich met bezinning be-
zighouden, zij er niet onderuit kunnen ook op een
anticiperende, positieve manier naar de toekomst
te kijken. 'Facing the future' is de term die op-
nieuw Toulmin bepleit.

Verbinden wij vervolgens het woord humanis-
me met bezinning, dan blijkt dat humanisme als
begrip voor meerdere uitleg vatbaar is. Tijdens de
recente conferentie over de toekomst van het hu-
manisme vatte Derkx dit kernachtig samen door
een viertal humanismen te onderscheiden, name-
lijk:
- vormingshumanisme;
- humanisme als levenskunst;
- moreel-politiek humanisme; en
- humanisme als menselijke levensbeschou-
wing.

Het zal duidelijk zijn dat humanistische bezin-
ning rekening dient te houden met het bestaan
van meerdere humanismen. Hoewel accenten
mogen verschillen doen humanisten er verstan-
dig aan bij bezinning bewust elementen van de
vier genoemde humanismen in hun activiteiten te
betrekken.

Samenvattend wil ik stellen dat humanisti-
sche bezinning naast een helder besef van de
bestaande toestand tevens een duidelijke toe-
komstgerichtheid dient te bevatten. Daarnaast
dient het kader waarin de bezinning plaatsvindt
in wisselende hoeveelheden elementen te bevat-
ten van de vier genoemde humanismen. Con-
creet betekent dit dat levensbeschouwing een be-

langrijke rol vervult in het bezinningsproces;
maar bijvoorbeeld ook opvattingen over poli-
tiek en samenleving. Bezinning dient niet in een
ivoren toren gestalte te krijgen.

De vraag die dit alles direct oproept, is natuur-
lijk of humanistische bezinning überhaupt wel
mogelijk en tegelijk ook wenselijk is. Bestaat er,
anders gezegd, wel zo iets als wetenschappelijk
humanisme (Visser)? Ik denk van wel. Laten we
eens kijken hoe vandaag de dag de grote proble-
men worden opgepakt.

Myopie
Er is veel kritiek op de manier waarop de grote
vraagstukken van vandaag, ook door humanis-
ten, worden aangepakt. Om dicht bij huis te blij-
ven, H. Manschot poneerde onlangs in zijn open-
bare les een stevige kritiek op de ethiek van de ge-
zondheidszorg. Volgens hem nemen in de zorg
begrippen als individuele autonomie en zelfbe-
schikking (bij uitstek humanistische normen) een
te belangrijke plaats in. Zij leiden de aandacht af
van de werkelijke grote existentiële problema-
tiek in de gezondheidszorg. Daarmee bedoelt hij
de fundamentele ervaring die elke mens opdoet
die door ziekte wordt getroffen of een handicap te
verwerken krijgt. Autonomie en zelfbeschikking
trekken de aandacht te eenzijdig naar het bereik
van medische handelingen en naar vragen die
zich voordoen in het gesprek van arts en patiënt.

Autonomie en zelfbeschikking leiden de aan-
dacht tevens te veel af van de eindigheid van het
menselijk leven en dragen gemakkelijk bij tot de
eerder in een Socrateslezing door de filosofe T.
van Asperen geformuleerde mythe van het onbe-
grensde zelf.

Manschot plaatst de oorsprong van het autono-
mie-denken in het liberalisme. Dat heeft volgens
hem aan de wieg gestaan van de huidige gezond-
heidsethiek. Privé-eigendom strekt zich in het li-
beralisme ook uit tot het eigen leven en de eigen
vrijheid. De mens is niet alleen eigenaar van zijn
bezittingen, maar ook van zijn persoon (John
Locke).

Teneinde de eenzijdigheid van het autonomie-
denken te doorbreken stelt Manschot een her-
waardering voor van enerzijds een socratische vi-
sie over de zorg ('draag zorg voorjezelf) en daar-
naast van de economie van het geven (giftrelatie;
doorbreken van gelijkwaardige ruilrelaties).
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Kritiek uit een andere hoek is afkomstig van de
Duitse schrijver H.M. Enzensberger. Naar aan-
leiding van de in zijn ogen primitieve reactie van
de politiek op de grote trek van migranten stelt hij
dat politici en beleidsmakers last hebben van
myopie. Een letterlijke vertaling daarvan is kort-
zichtigheid of bijziendheid. Myopie leidt zijns
inziens tot een koortsachtig zoeken naar nood-
voorzieningen, ideologische labiliteit en tot
ideeënloosheid. Wie herkent deze verschijnselen
niet in onze nationale discussies over bijvoor-
beeld de bestrijding van criminaliteit, sociale ze-
kerheid, ouderenzorg, enzovoort?
Manschot en Enzensberger laten zien wat hu-

manistische bezinning of anders gezegd 'weten-
schappelijk humanisme' zou kunnen inhouden.
Vanuit een fundamentele kritiek leveren zij be-
langrijke aanzetten voor een nieuwe creatieve
aanpak van persoonlijke en samenlevingsaan-
pakken. Ik zal proberen deze constatering nader
te preciseren.

Op weg naar humanistische bezinning
Worstelend met het begrip bezinning loop je al
snel aan tegen het gegeven dat je je op verschil-
lende niveaus met bezinning kunt bezighouden.
Ik zou er twee willen onderscheiden; namelijk
enerzijds bezinning waarin het individu centraal
staat en bezinning waarin de samenleving cen-
traal staat. Beide posities hangen zeer nauw met
elkaar samen.
Beginnen we met bezinning waarin het indivi-

du centraal staat. In dit geval gaat het bij huma-
nisten in de eerste plaats om aspecten van levens-
beschouwing en leefstijl. Een goed voorbeeld
hiervan is het door Havel in het voormalige com-
munistische Tsjechoslowakije gepropageerde
'leven in de waarheid'. Een ander voorbeeld is de
houding van 'anti-politiek', zoals beschreven
door de Hongaarse schrijver Georgy Konràd.
Maar ook inWest Europa kennen we vergelijkba-
re concepties. Denk aan Albert Camus' 'l'hom-
me révolté' en aan Raymond Aron's 'Ie specta-
teur engagé'. Leven in de waarheid, anti-politiek,
'l'homme révolté' en 'Ie spectateur engagé' heb-
ben alle vier gemeen dat het individu zich perma-
nent kritisch, gedistantieerd en waar noodzake-
lijk geïnvolveerd opstelt ten opzichte van de
gangbare samenleving, beleid en politiek. Geen
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enkele van bovenaf gedecreteerde waarheid
wordt zonder meer op voorhand als waarheid
aanvaard. Deze mengeling van een kritische le-
vensbeschouwing en leefstijl lijkt mij een sine
qua non voor humanisten en kan worden gety-
peerd als humanistisch burgerschap.
Maken wij vervolgens de sprong naar maat-

schappij-gerichte bezinning. Wij komen dan in
belangrijke mate in de sfeer van het sociale en so-
ciaal-culturele overheidsbeleid ofwel de verzor-
gingsstaat terecht. Van Houten heeft eerder in
zijn openbare les een viertal naast elkaar bestaan-
de 'bezinningswijzen' met betrekking tot de ver-
zorgingsstaat onderscheiden. Ik vat ze kort sa-
men:
1) beleid als georganiseerde sociale beheersing
(de mens is niet overgeleverd aan de geschiede-
nis, maar maakt deze zelf; vgl. ook de opvattin-
gen terzake van Glastra van Loon);
2) verzorgingsperspectieflverzorgingsstaat (con-
cretisering van collectief welzijn ofwel 'full
membership of a community/citizenship');
3) maakbaarheid (op basis van het Verlichtings-
denken; redelijkheid, berekening en sociale tech-
nologie);
4) leefwereldperspectief (Habermas).
De vier benaderingswijzen hebben alle ge-

meen dat zij gebaseerd zijn op de rede, het basis-
kenmerk van het moderne denken. De vraag is, of
zij bijdragen aan het eerder genoemde myopie-
verschijnsel; dan wel dat zij dit zo veel mogelijk
voorkomen. Dragen zij anders gezegd- in woor-
den van Manschot- in voldoende mate bij aan de
existentiële kwaliteit? Gezien de huidige proble-
men van de verzorgingsstaat is twijfel ge-
rechtvaardigd.
Zonder nu de verschillende benaderingen te

kort te willen doen, lijkt mij mede vanuit het indi-
viduele perspectief (leven in de waarheid, etc.)
aanscherping van deze bezinningswijzen nodig.
Opnieuw kan het humanisme, en wel in het bij-
zonder het wetenschappelijk humanisme, uit-
komst bieden. Deze methode sluit het meest aan
bij de als derde door Van Houten genoemde cate-
gorie: de maakbaarheid.

Wetenschappelijk humanisme en
'Verstehen'
Het centrale kenmerk van het wetenschappelijk



humanisme, daterend uit het einde van de vorige
eeuwen het begin van deze eeuw, is de opheffing
van het in de filosofie gedurende vele eeuwen be-
staande dualisme van 'begrijpen' en 'verbete-
ren'. Een belangrijk pleitbezorger van het weten-
schappelijk humanisme was de Amerikaanse fi-
losoof en psycholoog John Dewey. Zijn op het
wetenschappelijk humanisme (door hem en an-
deren aangeduid als 'pragmatisme') gebaseerde
vooruitgangsgeloof voorziet in een continu pro-
ces van verbetering van welzijn en welvaart (Karl
Marx was een andere pleitbezorger; maar in te-
genstelling tot Dewey is hij geen voorstander van
hervormingen, maar van revolutie).
Dewey kan gezien worden als een van de

geestelijke vaders van de vooroorlogse New
Deal-politiek in de YS en mede daardoor als een
voorloper van de naoorlogse Westeuropese ver-
zorgingsstaten. Tot op zekere hoogte geloofde
Dewey, evenals de architecten van de verzor-
gingsstaat, in de maakbaarheid en stuurbaarheid
van de samenleving. Hij beschikte over een pro-
gressief vooruitgangsgeloof.
Toch heeft dit de grote huidige en toekomstige

problemen met de verzorgingsstaat niet kunnen
voorkomen. Volgens mij komt dat niet zozeer
door de mogelijke onjuistheid van op hervormin-
gen gericht overheidsbeleid, maar door een te
eenzijdige nadruk gedurende vele jaren op de
technische kanten van het verbeteren en tegelij-
kertijd het schromelijk verwaarlozen van het be-
grijpen of 'Yerstehen'. Met andere woorden: een
deel van de huidige myopie als gezegd, kan wor-
den verklaard door een eenzijdige overaccentue-
ring van het verbeteren.
Een goed voorbeeld van de 'vertechnisering

van het verbeteren' is te vinden in de ontwikke-
ling van de moderne wetenschappen. Het idee
van de universele wetenschap is in onze tijd niet
langer geldig. De meeste wetenschappelijke dis-
ciplines zijn alleen nog te begrijpen door de klei-
ne kring van ingewijde vakbroeders. En ook de fi-
10sofie die lange tijd werd beschouwd als de ver-
bindingsschakel tussen alle wetenschappen, is
enige jaren geleden door Habermas juist ten aan-
zien van dit punt dood verklaard. De deelweten-
schappen blijken elk vanuit hun eigen partiële
perspectief niet goed in staat de grote problemen
van onze tijd op te lossen. Dat geldt ook voor de
zogeheten beleidswetenschappen.

In zijn openbare les heeft I. Maso dit probleem
haarfijn geanalyseerd. Als belangrijkste oorzaak
voor de vertechnisering van de wetenschap
noemt hij de eenzijdige gerichtheid op de waar-
heid-ais-doeI. Gevolg daarvan is dat vele reli-
gieuze, filosofische en levensbeschouwelijke
vragen buitenspel gezet worden. Ter correctie
hiervan moet er dringend een herwaardering ko-
men van met name de morele consequenties van
de wetenschap. Met name de 'Yerstehende' of
begrijpende methode kan daaraan een wezenlijke
bijdrage leveren. 'Yerstehen' kan in de woorden
van de Duitse wetenschapsfilosoof Gadamer bij-
dragen aan het ontdekken van een waarheid die
zich uitstrekt tot de ervaring van de filosofie, de
ervaring van de kunst en de ervaring van de ge-
schiedenis. Of anders gezegd ervaringen waarin
zich waarheid openbaart die niet met methodi-
sche middelen van de wetenschap kan worden
gespecificeerd.
Ik kan mij in die opvatting goed vinden. De

huidige nadruk op verbeteren in bijvoorbeeld de
beleids- en toegepaste wetenschappen en kundes
moet nodig worden gecorrigeerd door een ver-
gaande herintroductie van het begrijpen of 'Yer-
stehen' . Alleen dan zijn de grote problemen van
de verzorgingsstaat, de economie en het milieu
op een verantwoordelijke en kwalitatief verant-
woorde manier op te lossen. Hoewel niet exclu-
sief een humanistische methode, zijn het wel bij
uitstek humanisten die de twee-eenheid van be-
grijpen en verbeteren zouden kunnen herstellen;
louter en alleen vanwege het feit dat humanisten
over een rijke traditie ten aanzien hiervan be-
schikken.
Hiermee ben ik weerterug bij het begrip huma-

nistische bezinning. Inherent daaraan is de ophef-
fing van het dualisme begrijpen en verbeteren.
Hieraan zou ik nog twee aanvullende voorwaar-
den willen stellen om de eerder genoemde myo-
pie en ideeënloosheid adequaat te kunnen door-
breken. Ik heb al gesproken over het belang van
de toekomstgerichtheid ofwel de betekenis van
'facing the future' als contrast van tot nostalgie
leidend terugkijken. In de tweede plaats ben ik
van mening dat humanistische bezinning moet
proberen vooral een radicaal denken te zijn.
Daarmee bedoel ik het zoeken naar methoden en
oplossingen buiten de gebaande wegen. Naarma-
te humanisten in hun leefstijl meer elementen in-
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bouwen van wat ik eerder aanduidde als 'leven in
de waarheid' en 'het een geëngageerd toeschou-
wer' zijn, zullen humanisten makkelijker tot ra-
dicaal denken kunnen overgaan. Ik zal dit probe-
ren te verduidelijken.
In zijn eerder gememoreerde rede slaagt H.

Manschot er mijns inziens goed in radicaal den-
ken te verbinden met toekomstgerichtheid. Hij
formuleert een begrip, 'existentiële dimensie' of
'existentiële kwaliteit', dat hem in staat stelt de
huidige zorgethiek en het huidige zorgbeleid
scherp te doorgronden op zijn negatieve effecten.
Tegelijkertijd biedt het nieuwe begrip hem goede
mogelijkheden om over de gewenste toekomst
van de (ethiek van de) gezondheidszorg te filoso-
feren. Kern daarvan is een relativering van het
dominante autonomie- en zelfbeschikkingsden-
ken en daarnaast een vergaande herwaardering
van de existentiële dimensie van de zorg.
Een tweede voorbeeld van begrijpend radicaal

denken trof ik onlangs aan in de NRC-Handels-
blad. Daarin analyseerde de journalist H. Hofland
de recente ontwikkelingen in Duitsland ten aan-
zien van vreemdelingen en asielzoekers. Hij komt
daarin tot de conclusie dat haat in onze cultuur een
maatschappelijke factor van de eerste orde is ge-
worden. Het is als opperste vorm van extase een
consumptie-artikel van onze cultuur en creëert
daarmee voorwaarden voor het terrorisme van de
Solinger skinheads. Deze verklaring reikt veel
verder dan de myopische van de Duitse politici en
beleidsmakers. Voor hen ligt de oorzaak van de
problemen in de moeilijke jeugd van veel Duitse
jongeren. Hofland behoort voor mij dan ook tot de
categorie geëngageerde waarnemers.
Een voorbeeld op een geheel ander niveau is

het denken in termen van overgangen of passages
van individuen, maar ook van samenlevingen.
Deze manier van radicaal denken is ontleend aan
het symbolisch interactionisme. Dit is een 'Ver-
stehende' sociologische stroming. Passen we het
denken in overgangen (andere woorden: transfor-
maties, transities) toe op de huidige politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen in West- en
Oost-Europa, dan gaan wij heel anders aankijken
tegen bijvoorbeeld het uiteenvallen van de Sov-
jet-Unie en het voormalige Joegoslavië. Het den-
ken in overgangen kan in dit geval nodeloos pes-
simisme over de toekomst van deze landen in de
Europese context voorkomen. Het kan aankno-

186

pingspunten bieden voor het opsporen van goede
kansen voor verbetering van de bestaande situa-
tie.
Passen we anderzijds het passage-denken ver-

volgens toe op de levensloop van individuen, dan
kunnen wij vaststellen dat elk individu meerdere
malen gedurende zijn of haar levensloop per-
soonlijke passages doormaakt; bijvoorbeeld van
jeugd naar volwassenheid en van volwassenheid
naar ouderdom. Daarnaast ervaart elk individu in
de hedendaagse risico-maatschappij enkele so-
ciaal-economische passages, zoals (tijdelijke)
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid,
echtscheiding, pensionering e.d. In dit soort ge-
vallen botst het individu op het maatschappelijke
systeem en de daarbij behorende instituties. Be-
halve risico' s, creëren passages ook kansen. Door
nu een reeks van deze statuspassages te bestude-
ren moet het mogelijk zijn de verlamming in het
denken over de toekomst van de verzorgingsstaat
te doorbreken. De myopie kan er in elk geval gro-
tendeels door worden opgeheven.

De toekomst van de bezinning
Met het voorgaande betoog heb ik wat dieper wil-
len reflecteren op humanistische bezinning. Ik
kom op grond daarvan tot de conclusie dat huma-
nistische bezinning tot de mogelijkheden be-
hoort. Het is voornamelijk een methode die be-
staat uit twee met elkaar verbonden elementen:
begrijpen en verbeteren. De opheffing van het
tussen deze twee elementen bestaande dualisme
is altijd doel geweest van het wetenschappelijk
humanisme waaraan onder anderen voor mij de
naam van John Dewey onafscheidelijk is verbon-
den. Wil het wetenschappelijk humanisme ook in
de huidige tijd levensvatbaar zijn, dan moet het
naar mijn mening duidelijk ook op een anticipe-
rende wijze toekomstgericht zijn. Daarnaast is
radicaal denken een onmisbare voorwaarde. Ten-
slotte ben ik van mening dat de methode van het
wetenschappelijk humanisme tevens een belang-
rijke rol dient te spelen in de individuele levens-
beschouwing en leefstijl van humanisten. Bezin-
ning draagt dan niet alleen bij aan een beter ver-
staan en oplossen van onze grote problemen,
maar ook tot humanistisch burgerschap waarin
een streven naar 'leven in de waarheid' een cen-
trale rol vervult.
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Wijsheid is er voor de dwazen
Commentaar op de AGB-cahiers

Frans Jacobs
Volgens een brief van het Humanistisch Verbond
die ik heb ontvangen, moet ik 'kritisch doch wel-
willend' de stukken bespreken. Ik houd me daar-
aan, want ik ben erg gezagsgetrouw. Hoe kan ik
mijn welwillend-kritische taak het beste uitoefe-
nen? Door een aantal criteria te formuleren waar-
aan zulke teksten zouden moeten voldoen. Die
criteria verzin ik niet zelf (dat zou als onwelwil-
lend kunnen worden uitgelegd), maar ontleen ik
aan de teksten zelf. Ik speel de teksten dus tegen
elkaar uit. Dat getuigt van een kritische houding,
want tekst a bekritiseer ik aan de hand van tekst b,
maar ook van welwillendheid, want tekst b kan
zich gevleid voelen doordat daaraan een crite-
rium wordt ontleend om tekst a om de oren te
slaan. Overigens was ik lid van zowel de AGB als
van een van de werkgroepen: dat dwingt me bij
mijn kritiek tot welwillendheid. Maar iedere op-
voeder weet dat je juist wie je liefhebt, moet kas-
tijden. Dus de remmen kunnen los.

Eenheid van stijl en coherentie
De vier cahiers waren het resultaat van discussies

die in subgroepen hebben plaatsgevonden, waar-
van de leden elkaar tevoren veelal niet of nauwe-
lijks kenden. Dat roept forse coördinatieproble-
men op, die op twee manieren kunnen worden op-
gelost. Ofwelje geeft de eindredacteur veel ruim-
te om van de geopperde gedachten een eenheid te
maken. Ofwel je laat verschillende groepsleden
over deelaspecten teksten produceren, die door
de eindredacteur in elkaar geschoven moeten
worden, wat natuurlijk niet helemaal lukt. Wel-
nu, als ik de vier teksten met elkaar vergelijk, dan
vertonen de nummers 3 ('Burgerschap in het
nieuwe Europa') en 4 ('Mensen als randver-
schijnselen') meer eenheid van stijl en meer co-
herentie dan de twee andere. Ben ik nu in dit op-
zicht welwillend jegens cahier 3 en 4 en kritisch
tegenover cahier I en 2? Niet helemaal: het is mo-
gelijk dat die coherente cahiers een zekere glad-
heid vertonen, waardoor problemen ietwat toege-
dekt worden, terwijl de minder coherente cahiers
meer oog hebben voor de weerbarstigheid van de
materie, die het oordeelsvermogen ietwat fru-
streert.

187



Om niet in abstracties te blijven, geef ik een
voorbeeld van gladheid: cahier 4, 'Mensen als
randverschijnselen'. De conclusie daarvan, waar
het hele betoog dwingend en met grote overtui-
gingskracht en in fraaie volzinnen toe leidt, luidt
dat alle mensen meetellen en dat niemand
eenrandverschijnsel mag zijn. Dat vergt 'een eer-
lijke verdeling van arbeid, inkomen, onderwijs,
gezondheid, huisvesting, cultuur en andere
schaarse sociale goederen' (p. 2 I). Over dat on-
derwijs wil ik het even hebben (ook om ietwat te
voorzien in de leemte van het ontbrekende cahier
over opvoeding en onderwijs). Wat kan een eer-
lijke verdeling van onderwijs betekenen? Dat ie-
dereen de kans krijgt om de eigen mogelijkheden
maximaal te ontplooien. Maar die mogelijkhe-
den zijn zeer verschillend: als iedereen echt de
kans krijgt om zich te scholen, dan kunnen aan
het eind van de exercitie de verschillen tussen
mensen wel eens groter zijn dan aan het begin -
waardoor sommige mensen randverschijnselen
worden, niet ondanks maar dank zij de genomen
maatregelen. Ongetwijfeld is inmiddels het alge-
mene onderwijsniveau gestegen, maar doordat
achtergesteld zijn een relatief begrip is (zoals dit
cahier zelf zegt van armoede, p. 8), zullen dege-
nen die minder ver gevorderd zijn, zich achterge-
steld blijven voelen, en zullen ze trouwens ook,
net als vroeger toen dat niveau lager was, de con-
currentieslag om de schaarse banen blijven ver-
liezen. Dit kun je alleen verhelpen door het com-
petitieve element uit het onderwijs en uit de ba-
nenmarkt te bannen. Maar dan zou de solidariteit
het geheel winnen van de prestatiegerichtheid.
Hoewel deze tekst uitgaat van de stelling dat er
een spanning bestaat tussen waarden als presta-
tie, inzet en zelfredzaamheid enerzijds en
rechtvaardigheid en solidariteit anderzijds, komt
die in het vervolg van de tekst in haar scherpte
niet helemaal aan de orde, en dat geeft de tekst
een zekere gladheid.
Ik geef ook een voorbeeld van een gevoel voor

de weerbarstigheid van de materie, zoals blijkend
uit een van de in mijn optiek minder coherente
teksten. Op p. 4 van 'Humanisme en milieu'
wordt opgemerkt dat veranderingen in de chemie
van de biosfeer die al hebben plaatsgevonden,
misschien wel een duurzaam gebruik van de na-
tuurlijke rijkdommen bedreigen. 'Als dat zo
blijkt te zijn, is er weinig meer aan te doen.' Toen
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ik dat droge zinnetje las, werd ik even stil. Mis-
schien zijn we al te laat met al onze milieumaatre-
gelen. Wat staat er echter twee bladzijden verder?
Dat geloof in de vooruitgang en in de maakbaar-
heid van het milieu niet ongewettigd is en zelfs
gewenst als inspiratiebron; hier wordt wishJul
thinking gepropageerd. Na dat eerdere droge zin-
netje lijken deze woorden op die van Jantje, die in
het donker roept dat hij niet bang is. De materie is
zo weerbarstig dat pessimisme en optimisme el-
kaar opvolgen.

Aandacht voor burgerschap als
toespitsing van humanistische waarden
De AGB had de studiegroepen de suggestie mee-
gegeven om 'humanistisch burgerschap' als lei-
draad te gebruiken. Dat heeft nogal wat commo-
tie teweeggebracht, onder meer in het hoofdbe-
stuur, maar daaraan ga ik voorbij. Cahier 3 ('Bur-
gerschap in het nieuwe Europa') geeft (p. 14) een
aardige omschrijving van dat begrip: burger-
schap combineert individuele vrijheid en maat-
schappelijke verbondenheid. Een burger staat er-
gens voor, vaak is dat zijn eigen belang, maar
vaak is het ook een zaak waarvoor hij zich inzet:
dat is het vrijheidsaspect van burgerschap. Maar
een burger is ook altijd een medeburger en dus
betrokken op een groter geheel; die betrokken-
heid kan de vorm aannemen van competitie, maar
ook van samenwerking, op allerlei niveaus. In het
begrip burger is aldus een interne spanning aan-
wezig, die het misschien geschikt maakt om be-
grippen als mens en medemens, die bij 'humanis-
me' thuishoren, te concretiseren. Hoever gaan we
met onze vrijheidsclaims? Hoeveel solidariteit
mogen we van elkaar verwachten? En ook: hoe-
ver kunnen we gaan met het opzetten van solidai-
re groepen, die zich altijd enigszins afscheiden
van en afzetten tegen andere groepen, hetgeen tot
de spanning leidt tussen bij voorbeeld staatsbur-
gerschap en wereldburgerschap? De vraag die ik
nu wil stellen is, of de subgroepen met dat burger-
schap iets hebben kunnen doen. Bevond de AGB

zich op de goede weg toen zij burgerschap als lei-
draad nam?
Het is opvallend hoe 'Burgerschap in het nieu-

we Europa' en 'Mensen als randverschijnselen'
erin geslaagd zijn om gedachten over burger-
schap tot een integrerend onderdeel te maken van
hun beschouwingen. Bij 'Burgerschap in het



nieuwe Europa' is dat natuurlijk niet verbazing-
wekkend, bij 'Mensen als randverschijnselen'
vind ik het eigenlijk wel bewonderenswaardig.
Daarin wordt onze verzorgingsstaat een zekere
passiviteit aangewreven, waardoor mensen wel
aan uitkeringen worden (of werden) geholpen,
maar hun terugkeer in de samenleving nauwe-
lijks werd bevorderd. De actieve burger, die op
allerlei niveaus aan de samenleving participeert,
is het ideaalbeeld van dit cahier, en onze zorg
moet erop gericht zijn om dat actieve burger-
schap te bevorderen.

'Humanisme en milieu' praat ook regelmatig
over burgerschap, en dat getuigt van welwillend-
heid jegens de AGB, maar ik heb toch het gevoel
dat dat begrip de gedachtenontwikkeling niet
echt bepaalt. Ik citeer de openingszin: 'Humanis-
ten menen dat wij ons als burgers niet volledig
kunnen ontplooien, als wij telkens weer worden
gewaarschuwd voor een gevaar dat wij niet be-
grijpen'. Waarom staat dat 'als burgers' daar?
Waarom staat er niet gewoon 'als mens', ofwaar-
om staat er niet gewoon niets: 'Humanisten me-
nen dat wij ons niet volledig kunnen ontplooien,
als wij telkens weer worden gewaarschuwd voor
een gevaar dat wij niet begrijpen'? Vrijwel overal
in deze tekst kan voor mijn gevoel de term 'bur-
ger' worden vervangen door de term 'mens', zon-
der enig betekenisverlies. Bij voorbeeld p. 19:
'Wij menen dat dergelijke eisen [culturele om-
slag, verantwoordelijkheid voor het milieu] gel-
den voor alle burgers, ongeacht hun levensover-
tuiging. Onderscheiden humanistische burgers
zich hierbij nog bij voorbeeld van burgers die ge-
loven in het bestaan van een bovennatuurlijke
macht?' Dit kan zonder betekenisverlies vervan-
gen worden door: 'Wij menen dat dergelijke ei-
sen gelden voor alle mensen, ongeacht hun le-
vensovertuiging. Onderscheiden humanisten
zich hierbij nog bij voorbeeld van mensen die ge-
loven in het bestaan van een bovennatuurlijke
macht?'
Dan hebben we nog cahier 2, 'De zorg in Ne-

derland'. Daarin komt het hele begrip burger niet
voor, en de auteurs nemen niet de moeite om dat
te rechtvaardigen. Ze vinden bij de vraagstukken
rond de zorg het beroep op het begrip burger-
schap blijkbaar zo'n onzin dat ze aan het weerleg-
gen daarvan zelfs geen woorden vuilmaken.
Daarop moet ik uiteraard reageren, als lid van de

AGB, maar ook als mens en als burger.
De gezondheidszorg is bij uitstek een terrein

waarop zich de spanning voordoet die, zo zagen
we, typerend is voor burgerschap: de spanning
tussen zelfstandigheid en solidariteit. Die span-
ning wordt in het begin van de tekst in ietwat wol-
lige bewoordingen verdonkeremaand. Zo lezen
we op p. 5: 'De zorg is een verzameling van goe-
deren en diensten, die voor en door de leden van
de samenleving op basis van solidariteit en ver-
antwoordelijkheid in gezamenlijkheid zijn inge-
richt.' Maar in het vervolg steekt de genoemde
spanning de kop op. Dit cahier pleit er immers
voor dat de leden van de samenleving in geza-
menlijkheid criteria ontwikkelen voor noodzake-
lijke zorg, en dat de voor de financiering van die
zorg noodzakelijke afdrachten naar draagkracht
geschieden. Die draagkracht duidt uiteraard op
solidariteit, evenals bij voorbeeld het feit dat
mensen met een verhoogd risico geen verhoogde
afdracht opgelegd mogen krijgen. Maar welke
zorg zou deze subgroep tot de noodzakelijke zorg
gerekend willen zien? Daarbij kunje maximalis-
tisch te werk gaan, wat bij de solidariteit aansluit,
of minimalistisch, wat de zelfredzaamheid ac-
centueert, en met zich meebrengt dat rijke men-
sen zich gemakkelijker kunnen verzekeren van
allerlei vormen van gezondheidszorg dan arme
mensen. Op dit punt wordt de lezer geheel in het
onzekere gelaten.
Ik wil nu niet beweren dat introductie van het

begrip burgerschap zulke discussies uiteraard
verder had gebracht, maar het stilzwijgen van
deze subgroep over burgerschap kan ik in ieder
geval niet goed verklaren. Dat begrip was mis-
schien ook nuttig geweest bij een verwante kwes-
tie: in hoeverre kunnen wij bij onze zorg in Ne-
derland, dus voor de Nederlandse burgers, abstra-
heren van het buitenland? Als wij onze gezond-
heidszorg maximalistisch uitwerken, laten we
ons weinig gelegen liggen aan toestanden elders
in de wereld. Met welk recht? Hoeven Neder-
landse burgers zich alleen druk te maken over de
zorg in Nederland? (Interessant is het dat 'Bur-
gerschap in het nieuwe Europa' die vraag wel
stelt: 'De humanistische solidariteit heeft sympa-
thie voor een menswaardige verzorgingsstaat.
Hoe uniform moet en mag dan een Europees mo-
del zijn ingericht?', p. 17.)
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Aandacht voor spanningen en dilemma's
Met het voorafgaande heb ik gepreludeerd op
mijn derde criterium: in hoeverre openen de ca-
hiers onze ogen voor spanningen waarin we ver-
wikkeld zijn en dilemma's waarvoor we staan?
Zinsneden als dat de samenleving op basis van
solidariteit en verantwoordelijkheid in gezamen-
lijkheid moet zijn ingericht, waarin mogelijke
spanningen en dilemma's worden toegedekt, ko-
men in al1ecahiers helaas vrij frequent voor.
Een ander voorbeeld is principe 25 van de Ver-

klaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling, dat
door 'Humanisme en milieu' met instemming
wordt geciteerd: 'Vrede, ontwikkeling en milieu-
bescherming zijn onderling van elkaar afhanke-
lijk en niet te scheiden' (p. 10). De tekst zelf laat
echter zien dat die waarden juist voortdurend met
elkaar botsen. Zo waarschuwt de tekst voor mi-
lieuconflicten, waarbij bij voorbeeld een land dat
zijn milieu wil beschermen, of gewoon verzekerd
wil zijn van voldoende water, in oorlog komt met
een ander land. En ook ontwikkeling kan botsen
met milieubescherming: juist de verregaande
ontwikkeling van het Westen heeft het milieu
aangetast; het is onmogelijk dat niet-ontwikkelde
landen al1emaal het westerse welvaartsniveau
bereiken. Volgens dit cahier moeten wij in het rij-
ke Westen daarom in welvaart omlaag gaan, en
zelfs fors (onze consumptie moet terug naar vijf
tot tien procent van het huidige niveau, p. 6), ter-
wijl anderen ietwat in welvaart omhoog gaan.
Dat kan misschien langs vreedzame weg gebeu-
ren. Ik acht het helemaal niet uitgesloten dat er
ooit oorlogen zul1enworden gevoerd om de reste-
rende schaarse natuurlijke rijkdommen. Principe
25 van Rio is ofwel een bezweringsformule,
waarmee men zich de ogen sluit voor de erin ver-
borgen spanningen, ofwel de kern van een poli-
tiek programma, volgens hetwelk het zo zou
moeten zijn dat vrede, ontwikkeling en milieube-
scherming tegelijk worden gewaarborgd. De
vraag is dan: hoe doe je dat?
In verband met dit criterium wil ik ook iets

zeggen over 'Burgerschap in het nieuwe Europa'.
Er wordt daar met instemming gesproken over 'Ie
désird'être ensemble' (p. 8), uitgelegd als een ge-
deelde Europese cultuur, en even verder ook uit-
gebouwd tot een kosmopolitischer mens- en we-
reldbeeld: als wereldburgers kunnen we ons ver-
langen om samen te zijn bij uitstek botvieren, is
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de suggestie. De tekst getuigt echter ook van het
inzicht dat saamhorigheid vaak al1een kan flore-
ren als zij niet tezeer veralgemeend wordt: je hebt
de saamhorigheid van Wales, Schotland, Catalo-
nië, enz. (p. 9). Dat hoeft niet tot problemen te lei-
den, lezen we op p. 13, waar handhaving van plu-
riformiteit wordt toegestaan, mits onderlinge
agressiviteit wordt vermeden. Maar het leidt
vaak wel tot problemen, en de tekst wijst daarop
soms, zij het in het voorbijgaan. Zo staat op p. 9:
'Afgewacht moet worden of het kleine nationa-
lisme waarlijk minder virulent is dan het grote',
en op p. 17wordt gevraagd of overtuigd nationa-
lisme een aanvaardbare invul1ing is van het ver-
langen om samen te zijn. Dat zijn al1emaal waar-
devol1e gedachten, in een rijke tekst. Maar wat
me toch verbaast is, dat er nergens rechtstreeks
wordt gesproken over de toestanden in ex-Joego-
slavië. Die laten op dramatische wijze zien dat 'Ie
désir d'être ensemble' vaak al1eenmaar kan wor-
den bevredigd wanneer anderen worden uitgeslo-
ten, uitgestoten en zelfs uitgemoord. De optimis-
tische aankondiging van het Eurohumanisme kan
in het licht van de gebeurtenissen in ex-Joegosla-
vië, waarop de rest van Europa zeker niet ade-
quaat heeft gereageerd, gemakkelijk verkeren in
een zwart pessimisme.
Dat in de diverse cahiers spanningen en dilem-

ma' s vaak onderbelicht blijven (en inmiddels heb
ik gewezen op voorbeelden daarvan in al1e vier
de cahiers), brengt met zich mee dat ze al1emaal
een optimistische toon aanslaan. Natuurlijk, er
zijn al1erlei problemen, maar die kunnen we sa-
men wel oplossen. In welke richting we de oplos-
sing moeten zoeken, blijft vaak in het vage: drie
van de vier cahiers eindigen met de woorden dat
verdere discussies uitsluitsel moeten geven over
wat ons precies te doen staat ('De zorg in Neder-
land', p. 11, 'Burgerschap in het nieuwe Europa',
p. 17, 'Mensen als randverschijnselen', p. 21). In
de mate dat dat het geval is, bieden de cahiers eer-
der een analyse van de gegeven problemen dan
een suggestie voor oplossingen die we vanuit het
humanisme zouden kunnen aanbieden. Dit
brengt me tot het formuleren van mijn vierde en
laatste beoordelingscriterium:

In hoeverre beschikken de cahiers over
een strategisch plan?
Deze vraag gaat mijn pet natuurlijk te boven,



maar ik wil er toch iets over zeggen, en wel naar
aanleiding van een uitspraak die in diverse va-
rianten in de cahiers kan worden aangetroffen. Zo
wijst 'Burgerschap in het nieuwe Europa' erop
dat iedereen weet dat een ongebreidelde con-
sumptiecultuur tot milieu vernietiging leidt, ter-
wijl dit inzicht niet tot een belangrijke houdings-
verandering leidt (p. 11), en citeert 'Humanisme
en milieu' instemmend een deelnemer aan de
conferentie van Rio: 'We hebben de diagnose van
de zieke aarde vastgesteld, we kennen de thera-
pie, maar de mensen zijn nog niet bereid ervoor te
betalen' (p. 12). Als je dàt weet, kun je natuurlijk
niet volstaan met het schrijven van cahiers waar-
in de diagnose en de therapie opnieuw uit de doe-
ken worden gedaan. Er moet meer gebeuren.
Wat? Soms vernemen we: er moet een mentali-
teitsver-andering komen, ja zelfs een cultuurom-
slag. Maar doordat attitudeverandering niet van-
zelf tot gedragsverandering leidt, is dat niet ge-
noeg. We staan hier echt voor een strategisch pro-
bleem: we weten wat we moeten doen, we willen
het ook doen, maar we doen het niet. Hoe door-
breek je deze magische cirkel?
Laat ik de zaak toespitsen op het onderwerp

van het eerste cahier, 'Humanisme en milieu'.
We zien allemaal dat we de grenzen van een duur-
zame ontwikkeling moeten aanvaarden en dat de
materiële consumptie dus drastisch moet afne-
men, maar we handelen daar niet naar. Blijkbaar
levert het inzicht dat een groot kwaad dreigt, als
zodanig geen voldoende motief op tot verstandig
gedrag: wat psychologen de 'lokale rationaliteit'
noemen, die op onmiddellijke beloningen gericht
is, wint het van 'globale rationaliteit', die oog
heeft voor lange-termijneffecten. Welnu, dit ge-
geven moet als premisse worden ingevoerd in de
te volgen strategie. Dat betekent: we moeten toe-
geven dat de lokale rationaliteit zich nooit com-
pleet zal laten overheersen. Watje dan kunt doen,
is het volgende: die lokale rationaliteit dwingen
zich te gedragen alsof zij globaal geworden is.
Hoe de globale rationaliteit de lokale rationali-

teit te slim afkan zijn, kan men zien aan het voor-
beeld van Odysseus. Deze wil het gezang van de
Sirenen horen, maar weet dat hij zal sterven als
hij naar hen toe gaat, en dat wil hij nu juist niet.
Daarom laat hij zich aan de mast vastbinden en
vult hij de oren van zijn kameraden met was: zo
zal hij het gezang kunnen horen, zonder naar de

Sirenen toe te gaan en zonder dat zijn kameraden
hem zullen gehoorzamen, wanneer hij hun be-
veelt hem los te maken. Odysseus weet dus dat hij
zich irrationeel zal gedragen (als hij niet wordt
vastgebonden, zal hij een niet gewenste dood te-
gemoet gaan), maar hij ontwerpt een strategie die
het hem mogelijk maakt zijn irrationaliteit te slim
af te zijn. Odysseus is en blijft 'de slaaf van zijn
passies', zoals Hume het uitdrukt, maar hij ont-
werpt een strategie om zijn passies te slim af te
zijn. Odysseus doet, kunnen we zeggen, aan
'zelfbinding' , aan wat Abram de Swaan 'externe
dwang tot zelfdwang' noemt.
Omdat het milieuprobleem een collectief pro-

bleem is, is hier 'collectieve zelfbinding' nodig:
in het belang van het milieu stemmen we ermee in
dat we ons laten dwingen om te doen wat we ei-
genlijk willen doen, maar in onze collectieve ir-
rationaliteit niet doen. (Wat ik hier over collectie-
ve zelfbinding zeg, vormt een aanvulling op wat
cahier I zegt over de diensten die NGO's, die de
lange-termijnbelangen bewaken, en politiek, die
gefixeerd is op de korte termijn van de volgende
verkiezingen, elkaar kunnen bewijzen. De aan-
vulling bestaat erin dat de sterke democratische
overheid van p. 19 niet alleen tegenspel biedt aan
marktkrachten, maar ook aan onze collectieve ir-
rationaliteit.)
Als dat zo is, dan moeten we ons als om het mi-

lieu bekommerde humanisten niet alleen zetten
aan het veranderen van attitudes, want verander-
de attitudes leiden vaak niet tot gedragsverande-
ring. Maar het heeft zeer veel zin om het bestaan
van die attitudes, die op zichzelfvaak machteloos
zijn, te gebruiken om een beheersingsproject tot
stand te brengen. Die attitudes krijgen daarmee
een nieuw belang van formaat: als we allemaal
fair willen samenwerken en als we allemaal de
natuur niet louter opvatten als een voorraadkist
dieje onbeperkt kunt leeghalen of als een vuilnis-
vat dat je onbeperkt kunt volgooien, maar bij
voorbeeld als een partner, kunnen we onszelf la-
ten dwingen om ons daarnaar te gedragen. Het in-
zetten van dwangmaatregelen is zelf weer een te-
ken van rationaliteit, maar een die niet recht-
streeks op haar doel afgaat, maar een indirecte
strategie volgt: we gaan niet uit van de rationalis-
tische illusie dat redenen op zichzelf voldoende
motiveren, maar zetten middelen in die er de oor-
zaak van zijn dat we ons gedragen als waren we
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inderdaad rationeel. En dat doen we zèlf: externe
dwang tot zelfdwang.

Maar dan moet de toon die het HV in zijn publi-
katies aanslaat ietwat veranderen: niet meer
goedmoedig en optimistisch een beroep doen op
het beste in de mens (bij voorbeeld 'Humanisme
en milieu', p. 20), geen gepraat over 'een pel-
grimstocht van de hele mens op weg naar het door
Teilhard de Chardin gezochte punt Omega als

een heilstoestand voor allen' ('Burgerschap in
het nieuwe Europa', p. 7), maar een realistische
en soms zelfs cynische analyse van wat menselij-
ke vooruitgang in de weg staat, van wat zelfs tot
de ondergang van de mensheid kan leiden, name-
lijk de kortzichtigheid en de domheid van de
mens. Alleen inzicht in onze kortzichtigheid en
onze domheid kan ons redden. Met deze wijze
woorden wil ik besluiten.

Conferentie over Ide vechtmaatschappij'
Op zaterdag 13 november 1993 organiseert het Humanistisch Verbond in samenwerking met de stichting
Socrates een conferentie over 'de vechtmaatschappij'.

Door het principe van 'loon naar prestatie' is de sociale gelijkheid in het Westen in de decennia die achterons
liggen, zeer toegenomen. Aan je afkomst en je standsprivileges heb je weinig meer om maatschappelijk iets
te bereiken. Dat is van vroeger. Je moet het nu zelf doen. Persoonlijke kwaliteiten en eigen initiatief bepalen
je succes en dat vinden we ook rechtvaardig. Tot in de jaren tachtig ging het goed: de westerse economieën
groeiden maar door, zodat er voor iedereen die zijn best deed een goede baan gevonden kon worden. Sinds
een jaar of tien is dat voorbij. De economie biedt niet meerde mogelijkheid, dat iedereen die zich verdienste-
lijk maakt, op een manier beloond wordt die we nog niet zo lang geleden gepast zouden hebben genoemd.

De keerzijde van het principe van 'loon naar prestatie' wordt langzamerhand zichtbaar. Prestaties bieden
geen garantie meer voor bestaanszekerheid. Er kan niet meer gezegd worden, dat wie niet slaagt, niet genoeg
zijn best heeft gedaan. Je moet meer doen dan je best en je moet het blijven doen.

Alsje al mag presteren, want de competitie om op een behoorlijke plaats bij een bedrijf of instelling binnen
te komen is keihard. En als je tenminste mag blijven presteren, want onze intolerantie ten aanzien van colle-
ga's die fouten maken, is groot. Hun fouten werken in het nadeel van onze prestaties. En niet te vergeten in
het nadeel van de werkgever, die het met de (internationale) concurrentie al moeilijk genoeg heeft. Collega's
die fouten maken, kunnen beter met VUT, de WAO in desnoods, vinden we. Je weet echter dat wat er met
die collega's gebeurt, ook met jou kan gebeuren. Hoe lang werkjij nog 'foutloos'? En hoelang is 'foutloos'
'foutloos'? Misschien komt er volgende week wel een chef die zegt dat jij het in al je 'foutloze' jaren altijd
'fout' gedaan hebt. Kortom, niemand is zeker van zijn positie. Vechten en scoren is het motto, want als je
verliest, als je afglijdt van de gladde helling die arbeid heet, belandje in het vangnet van de sociale zekerheid,
en dat rafelt.

Met de term 'de vechtmaatschappij' wordt de maatschappelijke situatie bedoeld, waarin degenen die betaald
werk verrichten voor steeds hogere eisen gesteld worden, terwijl tegelijkertijd de positie van degenen die
geen werk hebben meer en meer onder druk komt te staan. Bij de werkenden uit dit zich onder andere in
werkstress, bij de niet-werkenden in financiële achteruitgang, of zelfs marginalisering.

Tijdens de conferentie zullen uiteenlopende facetten van deze problematiek worden behandeld om meer in-
zicht te krijgen in de huidige ontwikkelingen op sociaal-economisch terrein. Prof. dr. 1. de Beus (UT/Uv A),
dr. G. Engbersen (UvU), prof. dr. D. van Houten (UvH), dr. P. de Lange (EUR), dr. R. Veenhoven (EUR),
mevr. E. ter Veld (onder voorbehoud) en drs. H. Wansink (Intermediair) verzorgen de lezingen/inleidingen
tijdens de conferentie. Or. E. de Gier (HV) is dagvoorzitter.

De conferentie vindt plaats op zaterdag 13 november 1993 in Zaal Ottone, Kromme Nieuwe Gracht 62 te
Utrecht en duurt van 10.00 uur tot 17.30 uur. Opgave voor deelname kan uitsluitend door overmaking van
de deelnamekosten vóór 4 oktober 1993 op postbanknummer 582293 ten name van stichting Socrates te
Utrecht, onder vermelding van 'conferentie 13-11-1993'. De deelnamekosten bedragen f 150,-. Leden van
het Humanistisch Verbond betalen echter f 125,-en studenten aan de Universiteit voor Humanistiek slechts
f 100,-. De prijs is inclusief documentatiemateriaal, lunch en receptie. Eind oktober worden de toegangs-
kaarten, het programma en het documentatiemateriaal toegezonden aan de deelnemers.
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Personalia

Prof dr. los de Beus, politicoloog, is werkzaam aan
de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast als
bijzonder hoogleraar politieke filosofie vanwege de
humanistische stichting Socrates verbonden aan de
Universiteit Twente. Tevens maakt hij deel uit van
de commissie die de PvdA van een nieuw verkie-
zingsprogramma moet voorzien.

Dr. Arie den Broeder, socioloog en bestuurskundi-
ge, is werkzaam als bestuurder en beleidsadviseur
op sociaal en cultureel gebied. In de humanistische
beweging vervult hij reeds tientallen jaren functies:
hij was onder andere vice-voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, bestuurslid van het Humanistisch
Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking en
voorzitter van het Humanistisch Opleidingsinstituut
en is thans voorzitter van de Humanistische Om-
roepstichting en lid van de Adviesgroep Bezinning
van het Humanistisch Verbond. In 1986 promoveer-
de hij tot doctor in de sociale wetenschappen op een
studie over de bestuurlijke organisatie van de socia-
le zekerheid.

Prof dr. Wim van Dooren is bijzonder hoogleraar
vanwege de stichting Socrates bij de Technische
Universiteit Delft, met als leeropdracht filosofie, in
het bijzonder in verband met de humanistische le-
vens- en wereldbeschouwing.

Drs. Marianne Hoogma is free lance journalist.
Voor het Humanistisch Verbond schreef zij ondere
andere een boekje over humanistisch vormingson-
derwijs getiteld Moet het zus, moet het zo, bedenk
het zelf, dat is HVO.

Prof dr. Douwe van Houten is rector van de Univer-
siteit voor Humanistiek en hoogleraar Sociaal be-
leid, planning en organisatie, in het bijzonder op het
gebied van geestelijk werk.

Drs. Roelie Koning is lerares aan de Bertrand Rus-
sell Scholengemeenschap te Krommenie. Als redac-
trice van Rekenschap verdiept zij zich onder andere
in thema's op het gebied van humanisme en litera-
tuur.

Drs. Pieter van der Meché is afgestudeerd econoom
en student arbeids- en organisatiepsychologie.
Daarnaast is hij werkzaam als student-assistent bij
de leerstoel bedrijfsorganisatie en arbeidsverhou-
dingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Drs. Hans Wansink, historicus en journalist, is
werkzaam als adjunct-hoofdredacteur van het week-
blad Intermediair. Hij publiceerde eind 1992 Een
school om te kiezen, een studie over onderwijspo/i-
tiek, in opdracht van de Wiardi Beckman Stichting.

In de komende nummers van Rekenschap:
Humanisme en muziek
Voorui tgangsgeloof
Existentiële kwaliteit in de zorg

Reeds verschenen themanummers:
Bio-ethiek
Etnisch-culturele tegenstellingen
Vrouwenemanici patie
Humanisme en filosofie
Rituelen I + II
Lichamelijkheid

Humanisme en macht
The Socrates Foundation
Veranderingen in de zorgverlening

- Bouwen als menselijk proces
Het kind van de rekening
Humanisme en spiritualiteit

Deze nummers zijn nog verkrijgbaar en kunnen besteld worden bij het
Humanistisch Verbond, Postbus 114,3500 AC Utrecht.
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