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Bijgeloof 

             
en geloof in de toekomst

Paul Schnabel

2013. De eerste keer in het nieuwe millennium dat er een 13 in het jaartal zit. 13, het ongeluks-
getal, want ondeelbaar, maar ook het getal van de heksen in vergadering en het rugnummer 
van Judas, de apostel die Jezus zou verraden. Het is allemaal onzin en bijgeloof, maar toch 
wordt 13 graag vermeden in de rijen van vliegtuigstoelen en soms ook in de nummering van 
etages in hoge gebouwen.  
 Maakt het ongeluksgetal 13 het jaar 2013 nu ook tot een ongeluksjaar? De nieuwjaarsuitgave 
2012 gaven we met vooruitziende blik al de titel Niet alle dagen feest. Inmiddels weten we dat we 
voor 2013 in ieder geval economisch weinig goeds te verwachten hebben. Als het met de eco-
nomie niet goed gaat, worden de vooruitzichten voor politiek en samenleving er ook niet beter 
op. Het net aangetreden kabinet van vvd en PvdA zag de eerste bruggen uit het regeerakkoord 
al weer wegslaan in de golven van verontwaardiging over de inkomensafhankelijke zorgpremie. 
Dat het akkoord ook veel andere en voor burger, bedrijfsleven en overheid zelf weinig prettige 
maatregelen bevat, bleef nog even ongezien. 2013 zal het jaar van de harde waarheid worden. 
De crisis heeft Nederland nu echt bereikt en dat kan niet meer zonder gevolgen blijven. ‘Pech 
moet weg’ klinkt als beschrijving van een houding die in de verzorgingsstaat lange tijd een 
bijna reële verwachting is geweest, weinig minder dan naïef nu de welvaartssamenleving 
stappen terug zal moeten doen. Vergeleken met veel andere landen, zeker in Zuid-Europa of 
Noord-Afrika en Klein-Azië, is in objectieve zin zeker nog geen sprake van rampspoed, maar in 
subjectieve zin beleven veel mensen dat toch al wel zo. 
 Dat zal alleen maar meer worden. Wie ouder dan vijftig jaar zijn baan verliest, heeft maar 
een paar procent kans op het vinden van een nieuwe werkgever. De werkloosheidsuitkering zal 
vrijwel nooit voldoende zijn om het tot het ook steeds verder weg liggende pensioen te kunnen 
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uitzingen. Wat overblijft, is de bijstand en dat zal voor velen leven in armoede en met niet meer af 
te betalen (hypotheek)schulden betekenen. Bejaarden zullen moeten rekenen met minder zorg, 
die gemiddeld ook later gegeven zal worden. Starters op de banen- en huizenmarkt zullen minder 
dan ooit het gevoel hebben echt een start te kunnen maken. Geen vaste baan en geen geregeld 
stijgend inkomen. De zelfstandigen zonder personeel, nu al meer dan 750.000, merken al bijna 
vier jaar dat er minder en ook minder lucratieve opdrachten komen. Hun werkloosheid is onzicht-
baar en zij ontvangen ook geen financiële compensatie voor het ontbreken van werk. 
 Natuurlijk is het niet alleen maar rampspoed. Het geleidelijke vertrek van de babyboom- 
generatie van de arbeidsmarkt leidt toch tot een vraag naar jonge vervangers. In parenhuishou-
dens is er nog maar zelden één kostwinner. Man en vrouw werken meestal allebei. Ook bij een 
gemiddeld laag aantal gewerkte uren per week hoort Nederland nog steeds tot de productiefste 
en welvarendste landen van de Europese Unie. In de Global Competitiveness Index 2013 van het 
World Economic Forum is Nederland naar de vijfde plaats op de ranglijst van de beste econo-
mieën van de wereld gestegen. Het wef is opvallend positief over de kwaliteit van de infrastruc-
tuur, het onderwijs, het bedrijfsleven, het overleg tussen werknemers en werkgevers, en ook de 
overheid in Nederland. Dat zijn goede uitgangspunten voor het oppakken van nieuwe kansen 
op het moment dat de wereldeconomie tekenen van herstel vertoont.  
 Pech en rampspoed zijn nooit helemaal te vermijden. Niet in de samenleving en de econo-
mie, maar ook niet in het leven van individuele mensen. Minder dan in het verleden accepteren 
we de harde hand van het lot, dat het willekeurig slecht met ons voor kan hebben, zoals in de 
Griekse tragedies of vermomd als de wil van God in het Bijbelverhaal van de ongelukkige Job. 
De overheid beschermt ons tegen vele gevaren van de natuur, in Nederland vooral het water, 
en tegen de financieel schadelijke gevolgen van ziekte of ouderdom. We verzekeren ons vrijwil-
lig en verplicht tegen de onzekerheden van het bestaan, we leggen geld in voor ons pensioen 
en we sparen voor alle eventualiteiten en om nooit helemaal zonder geld te hoeven zitten. 
Dat lukt niet iedereen, maar de meesten wel en ook veel meer dan in het verleden. We worden 
niet alleen gemiddeld gezonder steeds ouder, maar lopen ook steeds minder gevaar al jong te 
overlijden. Maar de kans op ziekte blijft en die kans is niet gelijk verdeeld. De een is al vanaf de 
geboorte gezonder dan de ander en de een heeft ook meer geluk dan de ander.  
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Dat geldt ook voor het persoonlijke leven. Er is geen constitutioneel vastgelegd recht op geluk, 
maar we mogen er wel zelf naar streven en de overheid probeert ons daar ook bij te helpen door 
te zorgen voor onderwijs, zorg en steun voor iedereen. In de wereldgeschiedenis is de helpende 
overheid al bijzonder en de overheid die iedereen wil en zelfs moet helpen is helemaal bijzonder. 
Wat wij gewoon en vanzelfsprekend vinden, is in het grootste deel van de wereld nog steeds 
ondenkbaar en onrealiseerbaar. Een garantie voor geluk is al deze zorg niet. Mensen kunnen 
pech hebben in relaties, die zij om hun geluk te bevorderen bijna helemaal vrij mogen aangaan 
en dus ook weer verbreken. Liefde is onzeker en houdt een groot risico op mislukking in. Dat 
is dan pech die door de betrokkenen als rampspoed beleefd wordt, zeker als ze gezamenlijk een 
huishouden zijn gaan voeren, een gezin en een huis hebben. Op zoek naar nieuw geluk accep-
teert men dan toch de pech van de gezamenlijke mislukking. 
 Steeds minder kunnen mensen er daarbij dankzij hun geloof op vertrouwen dat het ongeluk 
toch wel ‘ergens’ goed voor zal zijn. Ze willen ook niet op de proef worden gesteld door een 
macht boven hen, integendeel, dat moet die macht juist voorkomen. Verlossing uit het leed is 
niet meer de al te vaak ijdel gebleven en daarom naar een later leven verplaatste hoop, maar 
verschoning van leed is de opdracht aan de overheid en de politiek geworden. De belofte dat 
ook te doen is de grondslag van de stem die de kiezer aan een partij of politicus geeft. Nooit is 
het doen van die belofte moeilijker dan wanneer men weet dat er op de korte termijn weinig 
te hopen en veel te vrezen valt. 2013 zal een moeilijk jaar worden met veel maatregelen die 
getroffen zullen worden met de belofte en in ieder geval in de hoop dat het daarna weer beter 
zal worden. Misschien nog niet in 2014, maar met niet teveel pech en een beetje geluk moet het 
daarna toch mogelijk zijn. Ondanks alles wat niet goed of niet goed genoeg is gegaan, wekken 
de resultaten van het verleden toch verwachtingen voor de toekomst. 

Over de auteur
Prof.dr. P. (Paul) Schnabel, socioloog, is sinds 1998 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is tevens universi-

teitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en columnist bij nrc Handelsblad en Het Financieele Dagblad.
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op der aerden is niet dan eenen strijt’

Anita Boele

Deze toch wel enigszins gelaten aandoende regel is afkomstig uit een toneelstuk dat in 1606 op 
de Haarlemse Grote Markt werd opgevoerd. De zinsnede is als troostwoord gericht tot een per-
sonage dat zojuist zijn ellendige situatie heeft uiteengezet en de wanhoop nabij is. Afkomstig 
uit een gegoede handelsfamilie had hij als koopman altijd deugdzaam en spaarzaam geleefd. 
De zaken waren lange tijd goed gegaan, totdat zijn factorij failliet ging. De desastreuze gevolgen 
waren nog eens versterkt door de oorlogsomstandigheden. Niets van zijn goederen en bezittin-
gen was overgebleven, aldus de verarmde oude man. Hij, die voorheen de minderbedeelden had 
uitgedeeld van zijn rijkdom, was nu vol schaamte gedwongen zelf de hand op te houden. 
 Onder de toeschouwers van deze toneelopvoering in 1606 zullen zeker mensen zijn geweest 
die zich in het trieste levensverhaal herkenden. Meer in het algemeen gaf het met het nodige 
pathos weergegeven relaas een realiteit weer waar mensen in de contemporaine hectische tij-
den maar mee te dealen hadden. Misoogsten en (inter)nationale conflicten hadden belangrijke 
economische gevolgen. Bovendien was het niveau van medische kennis een stuk lager en lagen 
epidemieën op de loer. Op gezette tijden deed de zwarte dood de stad aan, een ziekte waaraan 
in sommige jaren meer dan tien procent van de bevolking overleed. Een gezond leven en het 
genieten van materiële voorspoed waren geenszins vanzelfsprekende zaken. Tegen sommige 
risico’s kon je jezelf natuurlijk wapenen door verstandig te leven, te sparen voor de oude dag, 
je samen met je beroepsgroep te ‘verzekeren’ en anderszins de juiste voorzorgsmaatregelen 
te treffen. De mens bleef echter kwetsbaar, een speelbal van Vrouwe Fortuna. Van de een op 
andere dag konden geld en bezittingen verdampen en kon voorspoed omslaan in rampspoed. 
Het omgaan met deze werkelijkheid ging, evenals nu, niet altijd vanzelf. De juiste houding in 
moeilijke tijden was iets dat aangeleerd en toegeëigend moest worden. 

leven
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Troostboekjes

Raadgevingen in woord en beeld hoe om te gaan met de wisselvalligheden van het leven waren 
volop in omloop. Vanaf de zestiende eeuw verschenen boekjes van de drukpers met wijze 
raadgevingen en adviezen op dit gebied. Sommige van deze teksten waren geschreven in het 
Latijn, gericht op de geleerde groepen in de samenleving. Verschillende daarvan vonden via 
vertalingen een breder publiek. Dit gold bijvoorbeeld voor het beroemde De constantia libri duo 
(1584) van Justus Lipsius (1547-1606), dat in hetzelfde jaar onder de titel Twee boecken vande stant-
vasticheyt ook in vertaling op de markt kwam. Daarnaast verschenen er andere werkjes die ‘pro-
fijtelick ende troostelick’ waren om te lezen. Het waren vaak kleine troostboekjes, zakformaat, 
met raadgevingen en spreuken die de burger moed moesten geven. In toneelspelen werden 
rolmodellen gepresenteerd en raadgevingen geformuleerd. Toneelpersonages spraken over 
het ongeluk waardoor zij getroffen waren en kregen raadgevingen en vermaningen over hoe 
staande te blijven. Aan het eind van het spel was hun materiële situatie niet perse verbeterd, 
maar zaten zij vaak wel een stuk beter in hun vel. Ook predikanten spraken vanaf de preekstoel 
hun kudde toe, terwijl prenten via voorbeeldfiguren en personificaties de juiste houding in 
moeilijke tijden propageerden.

Het ‘coping repertoire’

Wanneer we kijken naar de adviezen en tips die gegeven worden valt op dat het accent niet zo 
zeer ligt op de oplossing van het probleem, als wel op strategieën hoe de beoordeling van het 
probleem te veranderen. De ellendige situatie is een gegeven. Het gaat echter om het juiste 
gedrag in deze context en een gepaste houding ten opzichte van de problemen waarmee men 
te kampen heeft. Niet verwonderlijk hebben sommige van deze lessen een religieuze invulling, 
die voor hedendaagse lezers wellicht bevreemdend aandoet. Tegelijk lijken ze te voldoen aan 
een breed gedeelde behoefte aan duiding en verklaring van in feite onbegrijpelijke gebeurte-
nissen. Bovendien geven sommige raadgevingen aan de miserabele situatie een hoger doel, 
wat het dragen ervan moest vergemakkelijken. 
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Omdenken 

Een oude strategie is het duiden van miserabele omstandigheden in positieve termen en het 
benadrukken van de mogelijkheden en kansen die aan een ellendige situatie verbonden zijn. 
In laatmiddeleeuwse preken werden armen, zieken en andere in malaise verkerende figuren 
opgeroepen na te gaan zich in te denken aan welke risico’s rijken stonden blootgesteld. Verlei-
dingen en zonden lagen immers voor hen op de loer, evenals gehechtheid aan geld. Hun leef-
omstandigheden waren wellicht moeilijker, maar armen hadden van deze kwellingen toch een 
stuk minder last. Bovendien bevorderde armoede het verlangen naar de hemel. In zestiende-
eeuwse humanistische kringen werden rijkdom en voorspoed afgeschilderd als een bedreiging 
voor de aandacht voor zaken die werkelijk belangrijk waren. Gereformeerde predikers wisten 
er nog een andere zwier aan te geven door lijden en ellende voor te stellen als een goddelijke 
beproeving en uiteindelijk zelfs te herleiden tot een uiting van Gods vaderliefde. Zoals een 
vader zijn zoon soms bestraffend toespreekt, zo kon ook God de gelovige op zijn tijd vermanen. 
Ergo: bij wie het altijd maar voor de wind ging, was enig wantrouwen zeker op zijn plaats! 

Acceptatie en berusting 

Het meest gehoorde advies echter was dat van lijdzaamheid en berusting, waarbij sterke sto-
ische invloeden zijn aan te wijzen. Ook al snapte men niets van de omstandigheden waarin 
men verkeerde – in een van de Haarlemse toneelstukken wordt beeldend gesproken over een 
‘verborgen slodt’ dat de door ellende getroffen figuur maar niet kan openen –, dan toch was 
acceptatie de enige oplossing. Bijbelse figuren als Tobias, Job en Lazarus golden daarbij als pro-
totypen van de juiste houding in moeilijke tijden. Op prenten worden zij weergegeven, zoals in 
een reeks die de Haarlemmers Maarten van Heemskerck (1498-1574) en Dirck Volcktersz. Coorn-
hert (1522-1590) maakten en die zelfs op glasraampjes werd uitgebeeld. Verarmd en ziek als deze 
figuren waren, bleven zij geduldig en ondergingen hun lijden in lijdzaamheid. 
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Deel van de prentenserie Patientiae 
triumphus (1559), de triomftocht 
van de lijdzaamheid. Patientia zit 
op een kar, terwijl Fortuna, een 
personificatie van de wisselvallig-
heden van het leven, geboeid 
achter de wagen loopt. Het gebro-
ken rad verwijst naar haar 
gebroken krachten: op wie het 
leven met lijdzaamheid leeft heeft 
zij geen invloed meer. 
(Rijksmuseum, Amsterdam)  

Deels lag deze acceptatie in de erkenning dat niet alles in eigen hand lag. Daarom ook ging het 
om het gelijk nemen van al die dingen die buiten de eigen invloedssfeer lagen. Realiseer je dat 
zowel voorspoed als rampspoed zaken zijn die je slechts tot op zekere hoogte kunt beïnvloeden. 
Een wijdverspreid filosofisch handboekje uit 1564 citeert in de inleiding de stoïcijn Epictetus 
(50-ca. 130 n.Chr.): ‘Verlang niet dat alles wat er gebeurt, precies zo gebeurt als jij dat wenst, 
maar wens slechts dat alles gebeurt zoals het nu eenmaal moet gebeuren, en je zult slagen in 
het leven.’  Het ging om het behoud van het noodzakelijke evenwicht en een ‘gevoelloosheid’ 
voor alle externe zaken die deze evenwichtige toestand konden beïnvloeden. 
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De vrolijke noot

Natuurlijk waren er ook minder zware raadgevingen. Een mooie troostles is te vinden in een 
boekje vol vrolijke liedjes dat in 1554 in Maastricht werd gedrukt. In het voorwoord refereert 
het aan de zwaarmoedige en bedrukte toestand waarin veel mensen verkeren. Oorzaak hiervan 
zijn de vele oorlogen die telkens maar weer gevoerd worden en het economisch zwaar weer dat 
voor de nodige hoofdbrekens zorgt. Hét medicijn hiertegen was – jawel, ook verkooppraatjes 
zijn van alle tijden – het zingen van de in het boekje opgenomen liedjes. Meer in het algemeen 
gold het lezen van boeken of het bezoeken van toneel, naast alle andere verantwoorde uitwer-
kingen die hieraan verbonden werden, als oppepmiddel en wapen tegen neerslachtigheid. Je 
kunt wel eenzaam blijven hangen in je overpeinzingen en ellendige toestand, maar daar word 
je vaak niet veel beter van. Zing, lees en maak plezier met elkaar. Goed voor je geluksgevoel. 
En dat hoeft uiteindelijk niet veel te kosten!

Literatuur
Buys, Ruben (2005). “te doene tghene datmen verstaet’. Lekenwijsheid, stadse Stoa en vrijzinnig christendom tussen 

Reformatie en Opstand’. Queeste jrg. 12 (2005), p. 18-46.
Buys, Ruben (2009). De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1650). 
 Amsterdam: Amsterdam University Press.
Const-thoonende Iuweel. By de loflijcke stadt Haerlm ten versoecke van Trou moet blijcken in ’t licht gebracht […] (1607). Zwolle: 

Zacharias Heyns.
Hoven, Birgit van den (1996). Work in ancient and medieval thought. Ancient philosophers, medieval monks and theologians and 

their concept of work, occupations and technology. Amsterdam: Gieben.
Pleij, Herman (2007). Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Amsterdam: Bert Bakker.

Over de auteur
Drs. A. (Anita) Boele werkt sinds oktober 2011 als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Participatie en 

Bestuur. Verder is zij docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2013 hoopt zij te promoveren op het proef-
schrift Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650.
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de stroom valt uit in 2040!

Mirjam de Klerk

Vaak wordt het toenemend aantal ouderen afgeschilderd als een nationale ramp. Immers, met 
dit snel toenemend aantal ouderen zullen ook de kosten van bijvoorbeeld de (ouderen)zorg snel 
stijgen. Maar is dit nu wel zo’n ramp?
 Vanaf 2011, het jaar dat mensen die net na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren 65 jaar 
worden, zal het aantal ouderen snel toenemen. In 2012 zijn er 2,7 miljoen mensen van 65 jaar of 
ouder (16% van de bevolking) in Nederland en dit zal stijgen tot 4,6 miljoen in 2039 (26% van de 
bevolking), om daarna weer geleidelijk aan af te nemen. De komende jaren zal vooral het aan-
deel 65-79-jarigen stijgen en vanaf 2025 neemt ook de omvang van de groep 80-plussers snel toe. 
Dus ja, het aantal (oude) ouderen zal inderdaad snel stijgen.
 Om het toekomstig gebruik van zorgvoorzieningen te kunnen inschatten is het ook van 
belang om te weten hoe gezond ouderen dan zullen zijn. In het algemeen kan men stellen dat 
ouderen de afgelopen jaren minder vaak (ernstige) beperkingen hebben dan voorheen. Zo nam 
de gemiddelde levensverwachting van vrouwen op 65-jarige leeftijd toe van ruim 19 jaar in 1991 
(waarvan 10 jaar met lichamelijke beperkingen) tot ruim 21 jaar in 2011 (waarvan bijna 8 jaar met 
beperkingen) (cbs-statline). Met andere woorden: mensen leven langer, maar ook langer zonder 
beperkingen. Dit heeft onder meer te maken met het hogere opleidingsniveau van ouderen: 
ouderen gingen steeds langer naar school waardoor ze pas op latere leeftijd gingen werken 
en minder zwaar werk deden. Hierdoor zijn zij op latere leeftijd minder versleten. Ook allerlei 
medische ingrepen, zoals nieuwe heupen, spelen een rol. In het algemeen is de verwachting dat 
deze trend van steeds meer ouderen, met relatief steeds minder (ernstige) beperkingen zich ook 
in de toekomst zal voordoen (Van den Berg Jeths et al. 2004). Al met al neemt het aantal (hoog-

elp, 
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bejaarde) ouderen zo snel toe dat zij toch meer zorg nodig zullen hebben, zelfs al hebben zij 
gemiddeld iets minder beperkingen.
 Er zullen dus meer mensen in de zorg moeten gaan werken om deze ouderen van de toekomst 
te kunnen verzorgen (zie ook Eggink et al. 2010). Hier wringt zich echter het feit dat er relatief 
steeds minder 20-64-jarigen (potentiële werkenden) zijn ten opzichte van het aantal 65-plussers: 
nu zijn er nog ruim vier potentieel werkenden op elke 65-plusser, maar in 2039 zullen dat er nog 
maar twee voor iedere 65-plusser zijn. 
 Een ramp hangt ons boven het hoofd zou je dus inderdaad zeggen. Maar nee, dat zal in de 
praktijk reuze meevallen. Immers, in te toekomst kunnen we de zorg steeds meer overlaten 
aan de thuiszorgtechnologie, ofwel de telezorg, zorg op afstand: alle zorg die niet fysiek door 
een zorgmedewerker bij de cliënt thuis wordt geleverd. Deze zorg is volop in ontwikkeling 
(www.zorgopafstand.net), en het is in het algemeen de verwachting dat deze zorg snel zal toe-
nemen (Peeters en Franken 2010; Dorthen 2010). Bij thuiszorgtechnologie kan men bijvoorbeeld 
denken aan de mogelijkheden van telebegeleiding. Zo is het mogelijk om met sensoren diverse 
lichaamsfuncties en bloedwaarden te meten, deze via een computer door te geven aan een 
verpleegkundige die op basis van al die waarden vaststelt of er extra medicijnen nodig zijn, of 
een bezoek van de thuiszorg. Daarnaast komen er steeds meer vormen van videocommunicatie: 
via webcams kunnen cliënten contact maken met hulpverleners op afstand. Met een druk op 
de knop is er een verbinding met iemand van een zorgcentrale. Dit lijkt onpersoonlijk, maar 
hele generaties jongeren zijn al niet anders gewend: zij communiceren alleen nog maar via een 
chatbox.
 Ook bestaan er allerlei soorten technologie om de dagelijkse zorgverlening thuis te verlichten. 
Denk aan hulpmiddelen bij het wassen of transferhulpmiddelen zoals tilliften.
 Tot slot worden domotica en robotica steeds belangrijker voor de redzaamheid (Van Hoof en 
Wouters 2012): er zijn steeds meer mogelijkheden om de woning in te richten met allerlei techni-
sche snufjes waardoor men vanuit de luie stoel niet alleen de gordijnen kan bedienen, maar ook 
het koffiezetapparaat of de magnetron. Alleen nog een robot om die kant- en klaarmaaltijd daar 
in – en uit te halen en mensen hoeven niet meer op te staan. En niet te vergeten, de signalerings-
functies. Steeds meer dementerende ouderen kunnen op afstand in de gaten worden gehouden. 
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Help, de stroom valt uit in 2040!

Het is nu al mogelijk om via sensoren in een matje te meten of een oudere uit bed valt of in een 
centrale te signaleren of er een deur opengaat of een lichtknopje aan. Zo voorkomt men bijvoor-
beeld dwalende bejaarden.

Nee, dat toenemend aantal ouderen met beperkingen is niet zo’n ramp, dat lossen we in de 
toekomst grotendeels op met slimme technologieën. Wat dan wel een ramp is? Stel, er komt 
een stroomstoring, dan is het leed niet te overzien. De orkaan Sandy die onlangs in New York 
rondwaarde maakte dit heel duidelijk. Een stroomstoring leidt tot een nationale ramp: mobiel-
tjes leeg, geen internet meer en mensen in de rij voor de noodgeneratoren. Kijk, en dat laatste 
kunnen die ouderen niet meer. Dus, om ons voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van 
een stroomstoring voor ouderen in 2040, moeten we nu beginnen met het opzetten van een 
noodstroom-bezorgservice. Een essentiële voorziening voor al die ouderen die vanuit hun stoel 
hun magnetron niet meer kunnen bedienen, die mogelijk gaan dwalen of halverwege hun til-
lift hangen. Of, nog beter, we laten al die ouderen samenwonen in grote zorginstellingen met 
noodgeneratoren. Dus niet afbreken, die instellingen, maar juist bouwen, anders is de ramp 
straks niet te overzien! Zo’n instelling heeft dan ook nog het voordeel dat hun kinderen en 
kleinkinderen zich dan bij hen kunnen komen opladen.
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van de wielrenner. Wat vallen per geval kost

Annet Tiessen-Raaphorst

Wielrenners zijn de duurste pechvogels van de sport. Hiermee bedoel ik niet de profwielren-
ners, al zien ze hun inkomsten waarschijnlijk drastisch teruglopen door de recente doping-
schandalen. Nee, het zijn de wielrenners die uit liefhebberij de fiets uit de schuur halen, die 
de dure pechvogels zijn. Als deze sporters door een valpartij in het ziekenhuis belanden, dan 
zijn de gemiddelde directe medische kosten namelijk behoorlijk hoog. Het oplappen van een 
wielrenner kost gemiddeld € 2200. Die kosten worden gemaakt bij behandeling op een afdeling 
voor Spoedeisende Hulp (seh) en/of opname in het ziekenhuis en eventuele (na)behandeling en 
oefeningen bij de fysiotherapeut. Deze hoge medische kosten vallen intuïtief wel te begrijpen. 
Het beeld van een wielrenner die met een flinke vaart tegen de grond gaat, is niet het meest 
prettige. Schaafwonden door een glijpartij over het asfalt, een botsing met andere weggebrui-
kers, of valpartijen met ernstig hoofdletsel als gevolg… De beelden komen in de zomer via de 
tv vaak genoeg bij de volgers van de Tour de France binnen. Je zou kunnen zeggen: wielrennen 
is een gevaarlijke sport. 
 Andere sporten zijn minder kostbaar als het gaat om medische behandeling. De tweede 
plek op de ranglijst van dure pechvogels wordt gedeeld door de schaatsers, mountainbikers, 
ruiters en amazones. De directe medische kosten ten gevolge van verkeerd op het ijs, van een 
mountainbike of paard vallen, bedragen gemiddeld € 1400 (tabel). Ook hier zijn de blessures of 
letsels van dien aard dat intensieve verzorging noodzakelijk is. Hockeyers (€ 660), vechtsporters 
(€ 710) en korfballers (€ 770) zijn daarentegen de ‘goedkoopste’ slachtoffers bij sportblessures. 
Vooral de lage kosten bij de behandeling van vechtsporters lijkt tegenstrijdig. Dit is toch juist 
een vorm van sportbeoefening waarbij letsel een gevolg zou kunnen zijn? Blijkbaar werkt de 
aandacht voor lichaamsbeheersing en zelfdiscipline bij deze sporters preventief door bij het 

e pech
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voorkomen van ernstigere lichamelijke letsels. Gelukkig valt het mee hoe vaak wielrenners 
pechvogel zijn. Ze vallen niet vaak met ernstige gevolgen van hun fiets volgens onderzoek van 
Veiligheidnl (2012). Jaarlijks belanden 2100 wielrenners op de seh-afdeling. Dit is weinig als je 
het vergelijkt met veldvoetbal (50.000 seh-behandelingen), hockey (10.000) of paardensport 
(9800). Deze sporten leveren in absolute aantallen de meeste klanten voor de seh op.  

Tabel  Selectie van sporten met gegevens over beoefenaren, aantal seh-behandelingen en de medische 
kosten van die behandeling

  medische  aantal  aantal seh- totale direct gemiddelde directe
  kosten per  seh-behan- aantal behandelingen per medische kosten* medische kosten* 
sport slachtoffer (€) delingen beoefenaren 1.000 beoefenaren (euro’s x 1.000.000) per beoefenaar (€)

wielrennen/
toerfietsen 2.200 2.100 1.500.000 1,4  4,9 3,2 

schaatsen 1.400 6.900 550.000 13,0  9,8   18,0 

paardensport 1.400 9.800 350.000 28,0  15,0  43,0 

mountainbiken 1.400 2.000 460.000 4,4  2,9  6,2 

hardlopen 990 2.000 1.400.000 1,4  2,1 1,5 

veldvoetbal 830 50.000 1.400.000 36,0  43,0   31,0 

vechtsport 710 5.600 400.000 14,0  4,0   10,0 

hockey 660 10.000 260.000 38,0  6,7   25,0 

korfbal 770 2.100 150.000 14,0  1,6   11,0 
           

sport totaal € 960 160.000 11.000.000 14  160,0  14,0 

* Directe medische kosten van sporters die op een seh-afdeling worden behandeld en/of worden opgenomen in het 
ziekenhuis.

Bron: Letsel Informatie Systeem 2006-2010, Veiligheidnl Ongevallen en Bewegen in Nederland 2006-2011, Veiligheidnl; 
Letsellastmodel 2010, Veiligheidnl, i.s.m. Erasmus Medisch Centrum.
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Dit aantal zegt echter ook niet alles. Het moet in verhouding met het aantal beoefenaren van 
een sport worden gezien. Nederland telt in totaal 1,5 miljoen wielrenners en toerfietsers. Per 
1000 wielrenners en toerfietsers belanden er 1,4 op de seh-afdeling. Bij veldvoetbal, hockey en 
paardensport komen naar verhouding veel meer beoefenaren bij de seh terecht: 28 tot 38 per 
1000 sporters. Alhoewel de medische kosten per slachtoffer bij deze sporten lager liggen, zijn 
de totale medische kosten door het grotere aantal ernstig geblesseerden wel veel hoger. Omge-
rekend naar de totale medische kosten per beoefenaar van een sport, zijn dit dure sporten. 
Voor iedere paardensporter in Nederland worden namelijk € 43 aan medische kosten gemaakt. 
Voor hardlopers en wielrenners is dit € 1,5 respectievelijk € 3,2 euro, waarmee deze twee spor-
ten naar verhouding het ‘goedkoopste’ zijn. Op deze wijze berekend, valt het dus nog wel mee 
met het pechvogelgehalte van de gemiddelde wielrenner. 
 In totaal worden de jaarlijkse directe medische kosten in Nederland van sportblessures 
door seh-behandelingen en/of ziekenhuisopnamen en eventuele nabehandelingen geschat op 
160 miljoen euro. Samen met de kosten voor blessures die niet behandeld worden op de seh-
afdeling en waarbij geen ziekenhuisopname plaatsvindt (zoals blessures die met huisarts- of 
fysiotherapeutbezoek worden afgehandeld) worden de medische kosten van sportblessures 
op 390 miljoen euro geschat. Ook de kosten voor arbeidsverzuim (indirecte kosten) doen nog 
een flinke duit in het zakje en maakt dat sportblessures de maatschappij jaarlijks 1,3 miljard 
euro kosten. Dit kan worden vereffend met de ‘baten’ van voldoende beweging. Berekend is dat 
voldoende beweging 907 miljoen euro aan directe medische zorgkosten per jaar scheelt. De 
besparingen op de indirecte kosten zijn hierin nog niet meegerekend (Bernaards et al. 2008). 
Geconcludeerd moet in ieder geval worden dat een beetje minder pech door sport nog wel 
wenselijk is. Zowel voor de maatschappij in financieel opzicht als voor de personen die door 
blessures langere tijd uit de running zijn, zou het voorkomen van blessures een hoofdzaak 
moeten zijn. Dat dit in letterlijke zin een hoofdzaak is bij het wielrennen, blijkt uit de cijfers: 
22% van alle letsels bij het wielrennen is aan het hoofd (Consument en Veiligheid 2011). Vaak 
zijn dit letsels met ernstige gevolgen. Reden genoeg om een campagne te starten om de kop-
pen van deze pechvogels heel te houden: 
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Met dank aan Ingrid Vriend en Christine Stam van Veiligheidnl.
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Cretien van Campen

Man rijdt zijn vrouw en jonge kinderen naar het vliegveld en zwaait ze uit. Vliegtuig met zijn 
geliefden stort neer. Man sluit zich op in kamer met tv en bedrinkt zich zes maanden elke dag 
tot de slaap komt.
 Dit is het vertrekpunt van Paul Austers roman The Book of Illusions. De auteur werkt naar zijn 
zeggen een thema uit van de negentiende-eeuwse Franse schrijver François-René de Chateau-
briand, van wie een motto is opgenomen op de eerste pagina: 
Man has not one and the same life. He has many lives, placed end to end, and that is the cause of his misery. 

Verlies maakt mensen ongelukkig. In Nederland verliezen veel mensen jaarlijks een partner, 
een kind, een familielid of een vriend. De rampspoed slaat geregeld toe en je zou verwachten 
dat veel Nederlanders ongelukkig zijn. Dat blijkt niet het geval. Het gevoel van ongeluk is al 
jaren stabiel laag in Nederland. Volgens de doorlopende peilingen van het Centraal Bureau van 
de Statistiek voelt gemiddeld 3% van de ondervraagden zich niet zo gelukkig of ongelukkig. 
Leeftijd maakt wel verschil. Gemiddeld voelt 1% van de 12 tot 18 jarigen zich niet gelukkig en dat 
loopt met de leeftijd op tot 5% bij de 75-plussers (cbs Statline). Dat is begrijpelijk want ouderen 
verliezen vaker iemand aan de dood.
 Een verklaring voor het stabiel lage percentage niet-gelukkigen is dat mensen veerkracht 
bezitten. De meesten veren terug naar hun normale ‘geluksniveau’ zeggen onderzoekers; ‘tijd 
heelt’ en ‘je komt er weer bovenop’ zeggen leken. 
 Sommigen veren niet terug. Dat kan komen omdat de schade permanent is, bijvoorbeeld 
wanneer iemand na een ongeluk door een dwarslaesie het leven in bed of in een rolstoel moet 
doorbrengen. In de Spaanse film Mar adentro duikt een jongeman in ondiep water, breekt zijn 
rug en voert vervolgens jarenlang strijd voor euthanasie. Het kan ook komen doordat het 
verlies van de partner leidt tot meer verliezen zoals de vriendenkring, de gezondheid en het 

ngeluk
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vermogen zichzelf te redden. Een triest scenario van oudere mensen die ongelukkig en een-
zaam in een verpleeghuis sterven.
 Het verlies van de partner aan de dood hakt er dieper in dan het verlies aan een ander. De 
figuur op pagina 19 toont de gemiddelde percentages gelukkigen in een periode van 16 jaar: 
8 jaar voor en 8 jaar na het verlies van de partner door dood en verlies door scheiding. De 
percentages zijn vergeleken met mensen die hun partner niet verliezen en gedurende 16 jaar 
samen blijven leven. De figuur beeldt uit hoeveel harder verweduwing in het geluksgevoel 
hakt dan een scheiding. Tevens zien we dat de ongelukkigen na het verlies weer uit het dal  
opkrabbelen. Bij een scheiding gaat dat gemiddeld, met opstaan en een tijdelijke terugval. 
Bij verweduwing gaat dat gemiddeld gestager en men bereikt meestal niet meer het oude 
normale geluksniveau. 

Auster toont in zijn boeken hoe verhalen mensen veerkracht kunnen bieden. Terug naar de 
man in de kamer. Op een van de dagen dat hij door overmatig alcoholgebruik beneveld naar 
het televisiescherm staart, moet hij enorm lachen om een slapstick uit een oude stomme film. 
Hij raakt gefascineerd door de komiek en begint als voormalig hoogleraar literatuurweten-
schap aan een studie van het werk van de komiek. Dat brengt hem in beweging en in contact 
met bijzondere karakters en hij raakt verwikkeld in een bijna onnavolgbare reeks levensverhalen 
(die ik niet kan samenvatten of verklappen, zelf lezen dus). Hij ‘reinvents’ zichzelf, zoals de 
Amerikanen zeggen, en hervindt de zin in zijn leven. Onderzoek bij ouderen heeft veelvuldig 
aangetoond dat het eenvoudig vertellen en schrijven van levensverhalen, met al zijn feiten en 
ficties, enorm bijdraagt aan het welbevinden van oudere ongelukkige personen en ook een 
uitstekende remedie is tegen lichte depressieve klachten van tijdelijke aard (zie o.a. de bundel 
Storying Later Life). The Book of Illusions heeft allerminst een vrolijk einde, maar maakt duidelijk 
dat autobiografische verhalen vertellen aan jezelf en aan anderen vaak net dat vonkje kan geven 
waardoor de haperende levensmotor weer aan de praat raakt.
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Figuur  Aandeel gelukkige personen en verandering van de burgerlijke staat (percentages)

Bron: cbs (Wingen, de Jonge en Arts, 2012)
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doorsta je pech en rampspoed?

Patty Adelaar

Ongetwijfeld zal ook in 2013 niet altijd alles meezitten en krijgen we allemaal te maken met 
kleine ergernissen, stomme pech en min of meer ingrijpende tegenslagen op het gebied van 
gezondheid, financiën en relaties. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 2014 bereiken zonder 
daaraan onderdoor te gaan? 
 Het bedenken van wat ons in 2013 allemaal aan nare dingen te wachten kan staan werkt op 
zich soms al geruststellend. Veel van wat we voorzien, zal neerkomen op bekende ellende. Vaak 
zijn dat dingen waaraan je niets kunt doen: sommige dingen gebeuren nu eenmaal, een kwes-
tie van stomme pech. Dat is van alle tijden, dus 2013 zal hierop geen uitzondering zijn. En in 
2012 en voorgaande jaren hebben we dat ook overleefd. Toch kunnen sommige gebeurtenissen 
ingrijpende gevolgen hebben. Kunnen we de scherpe kantjes daarvan verzachten?

Voorbereiden op het ergste 

Er zijn verschillende strategieën om minder last te hebben van tegenslagen. Zo zou je je maar 
het beste altijd op het ergste kunnen voorbereiden, samengevat in het oude adagium Si vis 
pacem para bellum: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. In de praktijk valt het uiteinde-
lijk altijd mee en niets was ooit zo rampzalig als je had gedacht.
 Deze strategie doet me altijd denken aan een oud sciencefictionverhaal. Daarin reist een 
fotograaf regelmatig in een ruimteschip met glazen fotoplaten in zijn bagage. Onderweg is 
hij steeds aan het tobben of zijn platen heel zullen blijven. Hij is ervan overtuigd dat juist het 
tobben ervoor zorgt dat er niets gebeurt met zijn kostbare bezit. Dan wordt hij op een van zijn 
reizen echter verliefd en vergeet hij te tobben. Deze keer komen de platen inderdaad in scherven 

oe
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aan. Maar dat vindt hij niet erg, want hij heeft de ware liefde gevonden. Hij was voorbereid op 
het ergste, maar toen het eenmaal gebeurde, bleek het geen echte ramp.

Streven naar onthechting
 

Een andere optie is het streven naar een houding waardoor eventuele tegenslagen en ramp-
spoed je niet zo hard raken. Als je alles wat je overkomt, kunt loslaten, kan het je ook niet 
deren. Het cultiveren van een zekere immuniteit voor rampspoed en pech staat in een eerbied-
waardige traditie. Zo streven boeddhisten naar ‘onthechting’ en zijn ze als ze dat bereikt heb-
ben min of meer ongevoelig voor de slagen van het noodlot. Stomme pech zullen ze dan zeker 
met een schouderophalen kunnen afdoen. 

Irrationele emoties 

De gedachte dat iets wat je een ramp zou vinden in de praktijk meestal meevalt, is ook de 
grondslag van sommige psychologische therapieën, zoals de ‘schaamtetackle’ van de Ameri-
kaanse psycholoog Robert Ellis. In deze therapieën moet je de angstaanjagende situaties doel-
bewust opzoeken. Zo beschrijft Oliver Burkeman in zijn boek Tegengif hoe hij op aanraden van 
Ellis een therapeutische oefening uitvoert om zich minder van het oordeel van anderen aan 
te trekken. In de metro in Londen moet hij luidkeels elke halte aankondigen. Al na een paar 
haltes dringt tot hem door dat hij ‘onbewust had verwacht dat er iets rampzaligs zou gebeuren: 
op z’n minst een orkaan van hoongelach’. Ellis had deze therapie bedacht toen hij zijn verlegen- 
heid om meisjes aan te spreken had overwonnen. Hij was daarvoor een jaar lang elke dag in 
het park op een bankje naast een vrouw gaan zitten om een praatje aan te knopen. En zowaar: 
‘Niemand pakte een mes om mijn ballen af te snijden… Niemand begon te kotsen en rende dan 
hard weg. Niemand belde de politie.’
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Stoïcisme 

Ellis grijpt met deze aanpak terug op het stoïcisme. De Griekse geschiedkundige Diogenes 
Laërtius beschrijft in zijn Leven en leer van beroemde filosofen hoe de eerste stoïcijn, Zeno van 
Citium, die omstreeks 334 v.C. werd geboren, van zijn leermeester, de cynische filosoof Krates, 
door de straten van Athene moest lopen met een kom linzensoep. Vervolgens sloeg Krates de 
kom kapot zodat de inhoud over Zeno heen spetterde. ‘De soep stroomde langs zijn benen,’ 
vertelt Laërtius. Zeno liep gegeneerd weg. ‘Waarom vlucht je… Er is je toch niets vreselijks over-
komen?’ riep Krates hem achterna. Hij vond Zeno’s overtuiging dat hij reden had om zich te 
schamen bespottelijk.
 Dergelijke stoïcijnse oefeningen moeten ons ervan bewust maken dat allerlei rampspoed 
waarover we ons tevoren druk maken, gestoeld is op irrationele emoties. Zelfs grote tegensla-
gen met ingrijpende gevolgen, zoals het verlies van je baan of een dierbare, hoeven nog niet 
meteen het einde van de wereld te betekenen. De stoïcijnse aanpak kan helpen om tegenslagen 
in perspectief te zien. In zekere zin is het te beschouwen als een praktische uitwerking van de 
bekende volkswijsheid ‘een mens lijdt dikwijls ‘t meest onder het lijden dat hij vreest, doch dat 
nimmer op komt dagen en zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft’.

Het kan altijd erger 

Sommige mensen zit het zo erg tegen dat je wel degelijk van rampspoed kunt spreken. Tref-
fende voorbeelden hiervan zijn te vinden in de Griekse tragedies. Neem bijvoorbeeld Hecuba 
uit de gelijknamige tragedie van Euripides. Deze Trojaanse koningin verliest haar man Priamus 
en haar oudste zoon Hector, in de oorlog om Troje, die veroorzaakt was door een andere zoon, 
Paris. Troje valt en wordt door de Grieken ingenomen. Hecuba wordt met haar dochters door 
Odysseus als slavin meegevoerd en verliest uiteindelijk ook nog haar jongste zoontje Polydorus, 
dat naar ze meende veilig was ondergebracht bij een bevriende vorst, die een verrader bleek.
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Een ander voorbeeld van cumulatie van rampzalige tegenslagen – een ongeluk komt nooit 
alleen – is Filoctetes, uit de tragedie van Sofocles. Deze Griekse soldaat heeft een etterende 
wond. Omdat die zo stinkt, wordt hij door zijn medesoldaten gemeden en zij laten hem onder-
weg naar Troje achter op een onbewoond eiland. Tegen het einde van de oorlog komen de 
Grieken daar terug om de wapens van Filoctetes te stelen, want zonder zijn magische boog 
kan de oorlog niet gewonnen worden. Met Filoctetes loopt het uiteindelijk nog goed af, want 
hij mag op voorspraak van Hercules mee naar Troje. Hecuba daarentegen vervalt tot waanzin. 
Zoals Dante schrijft: ‘Toen zij aan ’t strand haar Polydorus vond… / Is zij van smart gaan blaffen 
als een hond/ En heeft nog lang aan razernij geleden,/ Omdat zij zoveel gruwel niet doorstond.’

Naast deze voorbeelden zullen onze kleinere rampen van alledag waarschijnlijk al snel verble-
ken en komen de grotere in een ander perspectief te staan. Dus als het trainen in onthechting 
of gewenning niet zo erg wil lukken, kunnen we ons, met dank aan de oude tragediedichters, 
altijd nog troosten met de gedachte: het had allemaal nog veel erger kunnen zijn! 
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de rampspoed medisch is: slechtnieuwsgesprekken vroeger en nu

Sjoerd Kooiker & Alice de Boer

Het is een donkere novemberdag. Een dag als alle andere donkere novemberdagen van het 
najaar 2012. Inmiddels is het al 9.30 uur, de regen zwiept tegen de ramen en het wil maar niet 
licht worden. Op de gangen van het scp is het stil. Verstopt in hun kamers turen de onderzoe-
kers naar hun blauw oplichtende schermen. In een van die kamers verbreekt een onderzoeker 
het stilzwijgen:
s: ‘Alice?’
a: ‘Hm…’
s: ‘Alice, heb je even?’
a: ‘Ok, wat is er?’
s: ‘Weet jij nog een dokter die we kunnen interviewen? Een dokter met een lange staat van 
dienst en die graag over zijn werk vertelt?’
Collega Alice maakt zich los van haar scherm en draait zich om. Nu twinkelen haar ogen:  
‘Nou, toevallig ken ik wel zo’n dokter, namelijk de orthopeed die mijn zoon behandelt. Echt 
een leuke vent om mee te praten!’ 

En zo kwamen idee en persoon nog net op tijd bij elkaar voor een verhaal over de dokter als 
de brenger van slecht nieuws. Veel slecht nieuws is immers medisch slecht nieuws. Slecht 
nieuws brengen is niet leuk, ook voor dokters niet. Maar ze hebben er wel allemaal mee te 
maken. 
 Het was ons vermoeden dat dokters het vroeger erg lastig vonden om slecht nieuws te 
brengen. Artsen kregen tot in de jaren zeventig immers nog helemaal geen training in het 
voeren van gesprekken. En patiënten fluisterden elkaar vroeger omzichtig het ‘K’-woord 
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in het oor als iemand kanker had. Een tijd die we dachten achter ons te hebben gelaten. 
Nu zou het allemaal anders zijn, misschien wel té anders. Té omdat de psychologisering 
van de samenleving doorgeslagen lijkt: een teveel aan kennis (via internet weet de patiënt 
tegenwoordig alles) en een teveel aan gevoelens, waar mensen meer over praten en meer in 
zwelgen dan goed voor ze is. En waar een correctie op nodig is. Had niet immers een recent 
onderzoek laten zien dat longkankerpatiënten die de harde werkelijkheid rond hun ziekte 
ontkennen, juist beter af zijn en minder last hadden van angsten en depressies? (Vos et al., 
2011). Een onderzoek ook dat juist vraagtekens plaatst bij het idee dat praten over gevoelens 
altijd maar goed is. 
 Een dag later hebben we ons gesprek. Dokter Pruijs, orthopedisch chirurg in het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (umcu) te Utrecht, helpt ons 
bij onze eerste vraag meteen uit de droom.

Toch weer gips? 
Hoe lang dan?
Foto: Gipskamer wkz
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‘Het klopt niet, de dokter voelt zich nog steeds ongemakkelijk bij slechtnieuwsgesprekken, 
toen en nu, dat is niet veranderd.’ En hij vult aan: ‘Het verschil zit hem in de mondigheid van 
de patiënt, vroeger hoefde je niets te vertellen en schreef je weer een nieuw recept uit of weer 
een nieuwe behandeling en die patiënt hoefde niets te horen, want dat was de dokter. En nu 
vraagt de patiënt: Waar is dat voor? Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er dan? En heb ik dan nog? 
En dan moet je opeens met de billen bloot: meer gaan uitleggen en meer gaan vertellen en 
dat kost dokters heel veel moeite. Die zijn dat niet gewend, dat leren ze ook niet goed in hun 
opleiding.’ En na een kleine pauze: ‘Nu begint dat te komen, de laatste tien jaar zie je dat co-
assistenten het snappen, dat anderen dat snappen en daar beter op getraind zijn.’ En dan legt 
dokter Pruijs uit hoe de opleiding is veranderd, dat er veel meer aandacht is voor competenties, 
niet alleen vakinhoudelijk maar ook gericht op zelfreflectie en op communicatie. En dat blijkt 
vooral in de jaren negentig op gang te zijn gekomen, terwijl de mondigheid al veel eerder 
kwam. ‘En dus lopen dokters nog steeds achter de feiten aan,’ aldus dokter Pruijs. ‘Kijk naar het 
klachtenpatroon in Medisch Contact, de tuchtzaken, driekwart gaat nog steeds over communica-
tie. Veel dokters kunnen nog steeds niet communiceren… en dat is het grote probleem. Zodra 
je leert wel te communiceren en met respect naar je patiënt toe te communiceren heb je geen 
enkel probleem, ook niet met een slechtnieuwsgesprek. Dan is dat compleet over. […] En er zijn 
nog steeds heel veel dokters die het niet snappen. Gelukkig komen er steeds meer die het wel 
snappen […] Je merkt het al bij de studenten, dat zijn de derde- en vierdejaars, dat ze opener 
staan en eerlijker zijn.’ En vervolgens roemt hij het tutorsysteem dat in 2006 is ingevoerd. 

‘En wordt het nou beter in de toekomst, met al die aandacht voor communicatie?’ zo vragen we. 
 ‘Dat hoop ik [..] en daar moet je gewoon de statistieken van de klachten in het tuchtrecht 
voor laten zien. Want dat zegt voldoende, want als je een goed gesprek hebt of het nou goed 
nieuws is of slecht nieuws [..] met je patiënt op respectvol niveau, dan krijg je nooit een klacht, 
never! En als dat [cijfer] dus niet gaat dalen de komende jaren, dan doen we ons werk niet goed, 
dan doen we onze opleiding niet goed.’ 
 Idealiter moeten we volgens Pruijs toe naar ‘een volwassen arts-patiënt relatie’ en dat bete-
kent dat we moeten ophouden alles te willen doen wat technisch mogelijk is, maar eerst open 
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en eerlijk praten over zin en noodzaak van ‘weer’ een behandeling. Juist omdat de patiënt ook 
zo veel verwacht, nu hij elke dag wel weer een nieuw medisch hoogstandje op televisie kan 
zien. Dan moet je ‘praten als Brugman’ aldus dokter Pruijs, want patiënten vinden dat moeilijk. 
 We staan weer buiten. We hebben veel geleerd. Het slechtnieuwsgesprek kan nog steeds 
erg lastig zijn. Voor de arts omdat hij niet altijd heeft geleerd om open en eerlijk te communi-
ceren en voor de patiënt omdat niet alles wat medisch kan ook medisch verstandig is. Enkele 
decennia terug was het de mondige patiënt die de arts als het ware dwong om het gesprek aan 
te gaan. Nu zal het de arts moeten zijn die bij het zien van alle medische mogelijkheden het 
hoofd koel houdt, en als het goede ‘slechte nieuws’ aan patiënten duidelijk zal moeten maken 
dat ‘meer’ niet altijd ‘beter’ is. De graadmeter voor het succes zijn de statistieken van de tucht-
colleges. En dan in het bijzonder de cijfers over de rol van communicatie in het ontstaan van 
klachten. Cijfers die nu overigens nog helemaal niet in de jaarverslagen van de tuchtcolleges te 
vinden zijn. Voor het jaar 2013 hebben we daarom een boodschap: vernieuw de cijfers! Het zal 
de communicatie tussen arts en patiënt ten goede komen. 

Literatuur
T. Vos, H. Putter, H. van Houwelingen, H. de Haes (2011). De voor- en nadelen van ontkenning bij longkanker. In: Huisarts  

en wetenschap, jrg. 54, nr. 11, p. 602-606.

Over de auteurs
Dr. S. (Sjoerd) Kooiker is wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Zorg. In 2012 publiceerde hij met Mirjam  

de Klerk het rapport Meebetalen aan de zorg. Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg. In hetzelfde jaar, 
met Johan Polder en Fons van der Lucht, beiden werkzaam bij het rivm: De gezondheidsepidemie. Waarom we gezonder  

en zieker worden (2012). Doetinchem: Reed Business. 
Dr. ir. A.H. (Alice) de Boer studeerde huishoud- en consumentenwetenschappen en is werkzaam bij de onderzoeksgroep 

Zorg. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar informele zorg/mantelzorg en de zorg voor ouderen.



33

 

             
met het integratiebeleid?

Jaco Dagevos

‘Met het scp valt het altijd mee,’ zo hoorde ik pas iemand zeggen. Maatschappelijke verschijn-
selen waarover onrust bestaat – zoals het vertrouwen in medemens en regering of de financiële 
situatie van ouderen – worden door uitkomsten van scp-rapporten niet zelden genuanceerd. 
Zo erg is het allemaal niet in Nederland, aldus het scp. Aan de integratierapporten van het scp 
zijn echter weinig opwekkende berichten te ontlenen. Natuurlijk rapporteren we over het 
gestegen opleidingsniveau, de toegenomen instroom in het hoger onderwijs en de steeds 
betere beheersing van het Nederlands door migranten. Maar een succesverhaal kan de inte- 
gratie van niet-westerse groepen toch niet worden genoemd. Leerlingen van Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine komen met een massieve achterstand het 
basisonderwijs binnen. In de jaren daarna wordt een deel van de achterstand in lees- en 
rekenprestaties weliswaar ingelopen, maar de achterstand blijft groot. In leerjaar 3 van het 
voortgezet onderwijs zit driekwart van de Turkse en Marokkaanse en omstreeks de 70% van 
de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen op het vmbo, tegenover ongeveer de helft van de 
autochtone leerlingen. Leerlingen uit migrantengroepen zijn sterk vertegenwoordigd in de 
twee onderste leerwegen (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) en in het praktijkonder-
wijs. Grote delen van de jongeren uit migrantengroepen behalen uiteindelijk een betrekkelijk 
laag opleidingsniveau en zijn daardoor aangewezen op de onderste segmenten van de arbeids-
markt. Zeker in deze economisch slechte tijden is het risico op werkloosheid groot. In 2011 was 
een kwart van de jongeren uit niet-westerse groepen werkloos en kwartaalcijfers van 2012 wij-
zen op een verdere toename, met uitschieters in de richting van 40% voor Marokkaanse jonge-
ren. Wie wel werk vindt, komt vaak terecht in tijdelijke banen. Dit geldt voor bijna de helft van 
de niet-westerse jongeren. Het werkloosheidspercentage van niet-westerse migranten ligt al 
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geruime tijd 2,5 tot 3 keer zo hoog als dat van autochtone Nederlanders. De verschillen zijn dus 
niet afgenomen. Cijfers van criminaliteit onder met name jongens van Marokkaanse en Antil-
liaanse jongens baren al jarenlang zorg. Tweederde van de Marokkaanse jongens zijn in hun 
jeugd aangehouden voor een misdrijf. Het aandeel verdachten onder niet-westerse migranten 
is de laatste tien jaar ongeveer vier keer zo hoog als dat van autochtone Nederlanders. Ook hier 
nemen de verschillen dus niet af. 
 In de sociale menging van migranten en autochtonen zit evenmin veel schot. In vergelijking 
met pakweg vijftien jaar geleden is er weinig veranderd in de etnische samenstelling van de 
vrienden- en kennissenkring van migranten. Het bezoek van autochtonen bij migranten thuis 
is in die periode afgenomen. Netwerken bestaan vaak uit leden van de eigen herkomstgroep. 
Ook gemengde huwelijken komen bij de Turkse en Marokkaanse groep weinig voor en zijn in 
de afgelopen tien jaar niet toegenomen. De sociale segregatie is aanzienlijk. De geneigdheid 
om contacten buiten de eigen herkomstgroep aan te gaan is niet groot, niet bij migranten en 
niet bij autochtone Nederlanders. Het beeld dringt zich op van parallelle samenlevingen waar 
onderlinge sociale contacten spaarzaam zijn en uit de weg worden gegaan. Vooral personen 
van Turkse en Marokkaanse origine identificeren zich vaak met de herkomstgroep. Men voelt 
zich Turks of Marokkaans, maar weinigen voelen zich Nederlander. Dat geldt ook voor veel jon-
geren en leden van de tweede generatie. Het maatschappelijk klimaat draagt er niet aan bij dat 
sociale grenzen worden overbrugd. Migranten vinden dat in de afgelopen tien jaar de beeldvor-
ming over allochtone groepen is verslechterd. Zij staan in een slecht daglicht, en dan met name 
de moslims onder de migranten. Onder hen lijkt de religiositeit toe te nemen. Het moskee- 
bezoek van tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders is in de voorbije jaren toe-
genomen. Vaker dan tien jaar geleden rapporteren leden van migrantengroepen ervaringen 
met discriminatie. Het leven in Nederland is er voor migranten niet aangenamer op geworden. 
De sociale en culturele verschillen zijn groot. Veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders denken 
tamelijk conservatief over de rol van vrouwen. Grote groepen migranten hebben problemen 
met de acceptatie van homoseksualiteit. Die weerstand is opvallend groot bij jongere en hoger 
opgeleide Marokkaanse Nederlanders.
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Terwijl het smeult en schuurt in multi-etnisch Nederland neemt de beleidsaandacht voor 
integratie in hoog tempo af. Het specifieke integratiebeleid is met het kabinet Rutte-I in de 
ban gedaan. Het is moeilijk vast te stellen waarom dit is gebeurd. Enkele jaren geleden con-
cludeerde toenmalig minister van szw De Geus dat de emancipatie van vrouwen was voltooid. 
Dat zou een reden zijn om specifiek beleid op te heffen. Van de integratie van migranten-
groepen kan echter moeilijk worden beweerd dat deze is voltooid. Wordt het integratiebeleid 
dan afgeschaft omdat het niet effectief was? Eigenlijk weten we dat niet. De effectiviteit van 
integratiebeleid is nooit systematisch geëvalueerd. Een ander argument is dat het denken in 
verschillende groepen de tegenstellingen vergroot en migrantengroepen stigmatiseert. We 
moeten af van het wij-zij denken en daarmee van specifiek integratiebeleid. In beginsel is dit 
een belangrijke kwestie, maar overtuigend aangetoond is het niet. De vraag rijst of in landen 
als Frankrijk waar onderscheid in migrantengroepen wordt vermeden en geen specifiek beleid 
wordt gevoerd er geen of minder sprake is van stigmatisering en uitsluiting van migranten-
groepen. Dat we af moeten van het integratiebeleid wordt ook wel in verband gebracht met de 
stelling dat de etnische achtergrond van personen geen factor is voor hun achterstand. Onder-
zoek wijst uit dat dit nogal verschilt per thema. Dat leerlingen uit migrantengroepen in het 
basisonderwijs minder goed presteren dan autochtone leerlingen kan voor een belangrijk deel 
worden toegeschreven aan verschillen in het opleidingsniveau van de ouders. Als het gaat om 
werkloosheid verklaren algemene achterstandsfactoren maar een beperkt deel van de verschil-
len tussen migranten en autochtone Nederlanders. Discriminatie speelt hier een belangrijke 
rol. Ook de verschillen in vertegenwoordiging in de criminaliteit laten zich maar gedeeltelijk 
verklaren door factoren als opleiding en sociaal milieu.
 Dat integratie en integratiebeleid steeds minder een issue zijn geworden, komt niet doordat 
we de problemen de baas zijn of vanwege ineffectiviteit van het beleid. Het lijkt er eerder op dat 
we het hebben gehad met het onderwerp. Er is zoveel over gezegd en geschreven, het is wel even 
goed zo. Vanwege de economische crisis hebben we bovendien wel wat anders aan ons hoofd. 
Ook de veranderde visie op de functie van de overheid speelt hier een rol. Niet langer het idee dat 
de overheid moet verheffen en verbinden, burgers moeten het in toenemende mate zelf doen. 
Weinigen zullen bestrijden dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen welzijn. Het is 
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echter de vraag of het de sociaaleconomische achterstand van migrantengroepen zal vermin-
deren en de sociaal-culturele scheidslijnen zal overbruggen. Door het niet meer te hebben over 
integratie zijn de tegenstellingen en problemen niet verdwenen.

Over de auteur
Dr. J. (Jaco) Dagevos is hoofd van de onderzoeksgroep Educatie & Minderheden. Hij doet onderzoek naar de integratie van 

migrantengroepen in Nederland. 



37

 

             
het zelf in de Wmo

Peteke Feijten & Mariska Kromhout

‘Pamperen is passé,’ aldus een journalist van Dagblad De Limburger over de gemeente Gulpen-
Wittem (18 oktober 2012, hvl1 Editie). Hij doelt op de gemeente die burgers die hulp of onder-
steuning nodig hebben, niet langer op hun wenken bedient. De gemeente levert niet meer 
vanzelfsprekend de maatschappelijke ondersteuning waar de hulpbehoevende burger om 
vraagt, maar doet eerst een beroep op de zelfredzaamheid van die burger. En ja, dat kan hem 
wel eens rauw op zijn dak komen te vallen. Tot voor enkele jaren (voor 2007) kon hij nog naar 
de gemeente stappen om zijn recht op een voorziening op te eisen. Tegenwoordig, onder de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zal hem eerst worden gevraagd wat hij nog wél 
kan en wat mensen in zijn omgeving voor hem kunnen doen, voordat hij eventueel hulp via 
de gemeente aangeboden krijgt. Heeft de hulpbehoevende burger pech? Of wordt hij eigenlijk 
juist veel beter geholpen?
 Hoe het antwoord op deze vraag ook luidt, een groter beroep op de ‘eigen kracht’ van men-
sen is de realiteit in veel gemeenten in Nederland (De Klerk et al. 2010). Sinds de invoering van 
de Wmo proberen zij een omslag te maken van claimgericht naar vraaggericht werken. Niet 
langer gaat de Wmo-consulent uit van wat de burger ‘mankeert’, maar van wat er zou moeten 
gebeuren om de burger weer in een situatie te krijgen waarin hij zijn leven zo goed mogelijk zelf 
op orde kan krijgen. Deze omslag wordt in beleidskringen De Kanteling genoemd en beoogt een 
verschuiving van professionele, individuele ondersteuning naar informele hulp en collectieve 
ondersteuning (vng 2012).
 Die omslag vergt echter nogal wat van de hulpvrager. De meeste mensen vragen pas om 
hulp als ze het echt niet meer zelf redden. Je stelt je als hulpvrager immers kwetsbaar op en de 
meeste mensen nemen die stap niet makkelijk. Om dan de bal teruggekaatst te krijgen kan 
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een flinke tegenvaller zijn. Mensen die anders gewend waren, moeten een omslag maken in 
het denken over hun situatie en de mogelijke oplossingen. Van ‘wat mankeer ik’ naar ‘wat kan 
ik nog en wat wil ik weer kunnen’. Een dergelijke omslag zal een kwestie zijn van een lange 
adem. Er is immers een attitudeverandering voor nodig en die kost nu eenmaal tijd. In feite 
vergt de omslag een ‘nieuwe burger’, die hulp allereerst in eigen kring zoekt alvorens naar de 
gemeente te stappen. Tijdens het ‘Participatiedebat’ 1 van 26 september jl. werd de stelling ‘we 
hebben andere burgers nodig’ dan ook door de meeste discussianten onderschreven. En ook zij 
gaven aan dat dit naar hun mening niet een-twee-drie te bewerkstelligen is (Winsemius 2012). 
Tegelijkertijd laten praktijkverhalen (zie bijvoorbeeld Gemeente Leiden 2012) zien dat mensen 
bij wie informele hulp met succes ingezet wordt, en bij wie doelbewust toegewerkt wordt naar 
het zoveel mogelijk behouden van de regie over het eigen leven, heel tevreden kunnen zijn. Zij 
blijven de baas over eigen leven, ondanks dat ze bepaalde dingen niet (meer) zelf kunnen. 
Het toenemende beroep op de ‘eigen kracht’ doet ook een beroep op het informele netwerk 
rondom een hulpbehoevende: diens familie, buren en bekenden. De slaagkans van oplossin-
gen in de informele sfeer hangt nogal af van de beschikbaarheid van dergelijke mensen en van 
hun bereidheid om (meer) te helpen. Over de vraag of we een groei van informele zorg mogen 
verwachten, zijn de meningen verdeeld. Sommigen stellen dat er een groot onbenut potentieel 
aan informele hulp bestaat. Veel mensen zouden best bereid zijn om te helpen, maar zouden 
uit ‘aanbodverlegenheid’ hun hulp niet aanbieden. Ook wordt er veelvuldig op gewezen dat in 
Nederland al erg veel mantelzorg en vrijwilligerswerk verricht wordt en dat voor sommige man-
telzorgers overbelasting op de loer ligt (bijv. Steyaert & Kwekkeboom 2012). Voor deze groep 
betekent verdere afwenteling van zorg op het informele netwerk pech, zo niet rampspoed. 
Daarnaast botst de roep vanuit de overheid om meer informele zorg met de roep om grotere 
arbeidsdeelname. Zoals dagblad Trouw een bejaarde dame citeerde: ‘Hulp van wie? Iedereen 
werkt’ (8 november 2012).
 De omslag vergt ook veel van hulpverleners, te beginnen met de Wmo-consulenten die het 
eerste contact met de hulpbehoevende burger hebben. Die moeten leren inschatten wat de 
behoefte en wat de gewenste eindsituatie is, en dit met de burger bespreken, voordat er 
oplossingen worden aangedragen. Professionele hulpverleners (als die ingeschakeld worden) 
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moeten van de hulpvrager niet langer het probleem overnemen, maar hem begeleiden naar het 
vinden van een oplossing die hij zoveel mogelijk zelf aandraagt. Hulpverleners verwoorden het 
vaak als een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dát’ en (vanuit de hulpvrager gezien) ‘van 
leunen naar steunen’ (Winsemius 2012). 
 Deskundigen wijzen op het gevaar van een te grote hallelujastemming over het beroep op 
de ‘eigen kracht’. Sommige mensen hebben, in sommige perioden van hun leven, behoefte 
aan iemand die hen hun probleem uit handen neemt en hen een time-out geeft, voordat zij de 
regie over hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. En sommigen zullen misschien altijd 
ondersteuning bij het inrichten van hun leven nodig hebben. Peeters (2012) benoemt een paar 
van zulke groepen: ‘Mensen met een lichte verstandelijke handicap komen in de verleiding om 
te beamen dat ze meer zelfredzaam kunnen zijn, terwijl dat op termijn voor hen en hun omge-
ving onverantwoord kan zijn. […] En zijn ouderen die de deur niet meer uitkomen eenzaam of 
zelfredzaam?’ Zelfredzaamheid moet dus nooit een veredelde term worden voor ‘zoek het zelf 
maar uit’. Dan dreigt het gevaar dat vele individuele pechgevallen optellen tot nationale ramp-
spoed.
 Laten we ten slotte niet uit het oog verliezen dat deze omslag gepaard gaat met een streven 
om de uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg te beteugelen. Velen 
zien de gevraagde omslag dan ook als een verhulde bezuinigingsoperatie. Maar gezien de 
dreiging van sterk groeiende uitgaven aan zorg zijn de lagere kosten van ‘meer zelf doen’ heel 
gewenst en op den duur waarschijnlijk bittere noodzaak. De grote uitdaging is ervoor te zorgen 
dat de maatschappelijke ondersteuning in Nederland voor iedere hulpbehoevende burger de 
juiste mix zal bieden van informele en professionele hulp, opdat een ieder doet wat hij zelf kan, 
en hulp ontvangt waar dat nodig is. Wellicht ontstaat er dan toch geluk bij een ongeluk.
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pech, meer schuld

Andries van den Broek

We hebben met z’n allen steeds minder pech. Dit lijkt mooier dan het is, omdat wat niet meer 
onder de noemer pech is te scharen, in plaats daarvan ergens de schuld van is. Gebrek aan 
succes neemt ofwel de vorm aan van eigen schuld en persoonlijk falen, ofwel de vorm van de 
schuld van anderen. Die anderen zijn dan inwijkelingen of overheidsdienaren, beiden zakken- 
vullers die op ‘onze’ centen teren, waarbij eerstgenoemden ‘onze’ problemen vergroten en 
laatstgenoemden er niet in slagen ‘onze’ problemen op te lossen. 
 Het is al decennia geleden dat het ‘ik-tijdperk’ werd afgekondigd. Het ‘ik’ heeft sindsdien een 
hoge vlucht genomen. Door de erosie van de grote verhalen, die het ‘ik’ een tot bescheiden-
heid manend plekje in een breder verband der dingen gaven, is het ‘ik’ meer op de voorgrond 
komen te staan. Als er één emancipatie is geslaagd, is het wel de emancipatie van het individu. 
Het individualisme voert de maatschappelijke boventoon, vooral in de maatschappelijke 
bovenlaag. Wie succes heeft, heeft dat immers aan zichzelf te danken. Wie een leuk leven leidt, 
heeft blijkbaar de goede keuzes gemaakt. En waar het een beetje wringt, moet men niet zeu-
ren, maar aan zichzelf werken of voor zichzelf passende oplossingen bedenken. 
 De moeizame combinatie van jonge kinderen en tweeverdienersschap bijvoorbeeld zien de 
betrokkenen primair als een eigen keus en derhalve als een probleem waarmee ze moeten zien 
te leven c.q. waarvoor ze zelf een oplossing moeten zien te organiseren (Cloïn et al. 2010). Deze 
individualistische kijk staat ‘framing’ als collectief probleem, dat een collectieve oplossing 
vergt in de weg. Dit leidt tot halve maatregelen: de typisch Nederlandse cocktail van anderhalf-
verdienersschap en toch nog veel gedoe in het spitsuur in het leven. Maar goed, hiervoor geldt 
nog als troost dat betrokkenen het zichzelf aandoen. 
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De retoriek van individualisme en het individuele succes is maatschappelijk potentieel proble-
matischer naarmate succesrijken het ook onverminderd van toepassing verklaren op degenen 
met minder maatschappelijk succes. Dan vormt het immers een bedreiging voor de maatschap-
pelijke solidariteit. Waarom zorgen voor degenen die de kansen die ze kregen aan zich lieten 
voorbijgaan? 
 Maar wat nu, als de minder succesrijken die retoriek van individueel succes zelf van toepas-
sing verklaren op hun (relatieve) gebrek daaraan? Vroeger was het behoren tot de ‘kleine luyden’ 
nu eenmaal een door standsverschil bepaald gegeven waaraan men niks kon doen. Maar wat 
nu, als men gebrek aan succes aan zichzelf te wijten heeft. Dan zou men daar dan alsnog wat 
aan moeten zien te doen, of de rest van het leven met een knagend schuldgevoel moeten zien 
te leven.  
 Succes is relatief. Er zijn per definitie ook mensen met minder succes, het is per definitie 
uitgesloten dat iedereen bij het kwart meest succesrijken behoort. Hoe kunnen die anderen 
zich dan tot de retoriek van individueel succes verhouden? Waarschijnlijk onttrekken zij zich 
aan die retoriek, maken zij die niet tot de hunne. Sommigen troosten zich wellicht toch met 
de gedachte ‘pech’ gehad te hebben. Er zijn echter ook tekenen dat velen het verkiezen om een 
andere retoriek te kiezen, eveneens eentje zonder pech en met schuld, maar dan niet de eigen 
schuld. Veeleer gaat het dan om een conflictretoriek (cf. Elchardus en Glorieux 2012), waarin 
men niet de schuld bij zichzelf zoekt, maar die bij anderen legt, in concreto bij mensen die 
anders zijn, of in abstracto bij de overheid. Zwart-wit gesteld is de conflictretoriek van de succes-
armen te zien als een reactie op de individualistische retoriek van de succesrijken. 
 Wellicht ware het goed als vooral de succesrijken de retoriek van individueel succes wat 
zouden temperen; als zij hun maatschappelijk succes wat minder als een persoonlijk succes 
zouden zien en wat meer als de mazzel van het ontbreken van belemmerende factoren. Som- 
migen hebben de ‘pech’ hun schooltijd met weinig cultureel kapitaal, weinig geduldig zitvlees 
en/of weinig op schoolprestaties gerichte ouders en ‘peers’ te moeten doorlopen. Zij lopen 
daarmee gerede kans veel eerder en met aanzienlijk minder fraaie kwalificaties van onderwijs 
naar arbeidsmarkt te stromen dan degenen die de mazzel hebben daar meer over te beschikken. 
Het ‘ons-soort-mensen-zoekt-ons-soort-mensen’-mechanisme in de partnerkeus verdubbelt dit 
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effect nog eens op het niveau van koppels. Het gaat zonder twijfel te ver te stellen dat alle drop-
outs louter en alleen pech hebben gehad en alle succesrijken alleen maar altijd mazzel. Maar 
het getuigt eveneens van een wat enge kijk op de zaken wanneer succesrijken zouden denken al 
hun zegeningen volledig aan eigen verdiensten te danken te hebben. 
 Niet iedereen is in het leven met evenveel mazzel gezegend of in gelijke mate van pech 
gevrijwaard. Het is dan ook niet de hoogste wijsheid daar in een retoriek van individualisme 
en individueel succes de ogen voor te sluiten. 
 
Kortom, het lijkt goed nieuws dat we volgens de individualistische retoriek van het individu-
eel verworven succes steeds minder pech hebben, maar hooguit kansen hebben laten liggen. 
‘Pech’ daarbij is echter dat een gebrek aan succes daardoor meer het karakter krijgt van een 
persoonlijke nederlaag, van individueel falen. ‘Pech’ is ook dat te opperen dat in die retoriek 
mogelijk een vals bewustzijn schuilt, volledig indruist tegen de individualistische leest waarop 
die retoriek nu eenmaal geschoeid is. Het is derhalve een beetje vechten tegen de bierkaai om 
op te roepen tot een zekere relativering van het eigen succes en tot enige herwaardering van 
pech. Opnieuw pech dus. 
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van rampspoed

Pepijn van Houwelingen

Pech en rampspoed hebben een slechte reputatie. Maar brengen ze echt alleen maar kommer 
en kwel? Daar lijkt het zo op het eerste gezicht natuurlijk wel op. Maar als we wat scherper 
en verder kijken, blijkt de werkelijkheid – gelukkig maar – genuanceerder te zijn. Zelfs over 
rampspoed valt, met een beetje goede wil, best wel wat moois te vertellen, eigenlijk opvallend 
veel zelfs. Zo is het algemeen bekend dat rampen, oorlogen en andere catastrofes mensen bij 
elkaar kunnen brengen. Niets verbroederd tenslotte meer dan een groot gemeenschappelijke 
gedeeld gevaar waar men alleen door goed samen te werken het hoofd aan kan bieden. Na de 
aanslagen van 11 september steeg de approval rating van Bush bijvoorbeeld binnen twee weken 
van 51 naar 90% 1 en na aardbevingen en tsunami’s is het voor Japanners vaak bittere noodzaak 
om goed samen te werken.2 Niet alleen de sociale cohesie 3 maar ook de participatie en inzet 
van burgers kan welvaren bij een beetje tegenspoed. Putnam4 speculeert dat ervaringen opge-
daan tijdens de Grote Depressie en oorlog mogelijk verklaren waarom de generatie die deze 
moeilijke tijd heeft meegemaakt zich ook na de oorlog in zo’n grote mate heeft ingezet voor de 
publieke zaak. Hij constateert dat in Noord-Italië een traditioneel sterke civil society gepaard 
ging met veel strijd tussen en onveiligheid in de steden.5 Mogelijk is er ook een verband tus-
sen het ervaren van oorlogsmobilisatie op eerdere en het participeren in sociale instituties op 
latere leeftijd.6 Ook de economie, niet onbelangrijk in deze tijd van crisis, kan er wellicht op de 
lange termijn bij gebaat zijn als door rampspoed de zaak weer eventjes flink opgeschud wordt. 
De vernietiging van belangengroepen en allerlei vermolmde instituties wordt gezien als een 
verklaring voor de snelle economische groei die Duitsland en Japan na de oorlog hebben door-
gemaakt.7 Ze konden als het ware weer met een schone lei beginnen: de crisis als kans.8 Pech en 
rampspoed hebben dus ook allerlei positieve en onverwachte bijwerkingen. Zelfs ziektes kun-
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nen het lichaam uiteindelijk gezonder en sterker maken.9 Sociale cohesie, participatie, econo-
mische groei en gezondheid: rampspoed kent zijn zegeningen. Zo bekeken is het eigenlijk niet 
vreemd dat sommige historici juist in de ziektes10, de verdeeldheid en de competitie11 waardoor 
ons continent in het verleden altijd zo geteisterd is geweest een unieke historische verklaring 
menen te kunnen ontdekken voor de opkomst en kracht van Europa. Zou het kunnen? Ramp-
spoed, ziektes, strijd en ellende als de motor van vooruitgang, kracht en vitaliteit? Werden veel 
‘gouden periodes’ in de menselijke geschiedenis niet tegelijkertijd door bijzonder veel ramp-
spoed gekenmerkt? 12 Vallen onze Gouden Eeuw en de Tachtigjarige Oorlog niet min of meer in 
hetzelfde tijdvak? Vochten de Italiaanse stadstaten waar de Renaissance uit is ontsproten elkaar 
niet tegelijkertijd de tent uit? En wie gelooft dat de Oude Grieken alleen maar de hele dag op de 
agora met elkaar over ethiek en logica liepen te discussiëren moet zeker eens Thucydides lezen. 
Is er misschien inderdaad een verband tussen rampspoed en voorspoed? Sommigen vermoeden 
dus van wel en mooier dan in dit citaat zal dat vast niet snel verwoord gaan worden (cursivering 
in de oorspronkelijke tekst):13

Deze bloedige naijver van stad op stad, van partij op partij, deze moordlustige gretigheid 
van die kleine oorlogjes, de tijgerachtige triomf op het levenloze lichaam van de verslagen 
vijand, kortom de onophoudelijke vernieuwing van die Trojaanse gevechts- en gruwel-
scènes, in de aanblik waarvan Homerus, zoals hij voor ons staat, als echte Helleen vól lust 
verzonken is – waar duidt deze naïeve barbarij van de Griekse staat op, waar haalt deze 
zijn verontschuldiging vandaan voor de rechtstoel van de eeuwige gerechtigheid? Trots 
en kalm stelt de staat zich voorheen op: en aan zijn hand voert hij de prachtig bloeiende 
vrouw, de Griekse maatschappij. Voor deze Helena voerde hij die oorlogen – welke grijs-
harige rechter zou hier een veroordeling willen uitspreken?

Laten we dus niet gaan mopperen en klagen over wat pech en rampspoed, we krijgen er ten-
slotte vast een prachtig bloeiende vrouw voor terug en dat moet zeker in deze tijd van crisis 
toch een opbeurende gedachte zijn! 
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Ja, ja, prima, maar wacht even, hoor ik de lezer nu denken, niet zo enthousiast en niet zo snel, 
wellicht houdt wat rampspoed op zijn tijd de samenleving inderdaad sociaal betrokken, wel- 
varend, fris, dynamisch en vitaal maar als individu zit je toch niet op een portie pech en ellende 
te wachten? Misschien niet, misschien ook wel, of misschien hangt het, zoals zo vaak, van 
de omstandigheden af. Problemen verschaffen een doel, geven richting en maken handelen 
noodzakelijk. Sommigen bloeien op onder moeilijke omstandigheden. Het zijn types die juist 
in ondiep water dreigen te verdrinken. Zodra de buitenwereld zich aan hen opdringt, moeten 
ze zich bewijzen en komen ze tot leven. Er gebeurt wat, ze zijn (esse) tussen (inter) de dingen, of 
beter gezegd: de dingen drukken zich aan hen op, het leven wordt weer interessant. En zolang er 
maar een doel is, kunnen mensen met bijna elk hoe leven.14 Rampspoed verdrijft de verveling, 
de ennui, en het maakt ook vaak een einde aan vrijblijvendheid en richtingloosheid: anomie. 
Cijfers wijzen uit dat tijdens nationale tragedies, rampspoed dus, maar ook tijdens perioden 
van oorlog, het aantal zelfmoorden niet stijgt maar daalt. In het volgende citaat wordt dit alles, 
voor de drie grote naoorlogse tragedies die de Amerikaanse samenleving heeft meegemaakt, 
mooi opgesomd (cursivering in de oorspronkelijke tekst):15

First, suicide rates in response to the assassination of President John F. Kennedy were in-
vestigated. In the twenty-nine u.s. cities included in the report, no suicides were reported 
during November 22-30, 1963. By contrast, several suicides occurred during November 
22-30 of years before and after 1963. Second, in the two weeks preceding the Challenger 
disaster in 1986, there were 1,212 suicides in the United States; in the two weeks following 
the disaster, there were 1,099. Third, although detailed suicide rates are not readily avail-
able for the period following the terrorist attacks of September 11, 2001, calls to 1-800-sui-
cide, a national toll-free suicide crisis hotline, plummeted from an average of around 600 
calls per day to around 300 per day – an all-time low – in the days following the attacks. 
An additional documented phenomenon that conforms to this pattern is decreased sui-
cide rates during times of war.
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Ja, de mens is een merkwaardig, paradoxaal en fascinerend wezen. Veel van de veteranen die 
Studs Terkel sprak, konden hun nostalgie voor de verloren oorlogsjaren in zijn boek The Good 
War 16 maar niet onder stoelen of banken steken.17 Maar dat zijn natuurlijk wel de personen die 
het er heelhuids en zonder trauma’s vanaf hebben gebracht. Hoe zit het met de personen die 
aan de pech en rampspoed die ze ten deel is gevallen uiteindelijk toch ten onder zijn gegaan? 
Dat zijn tragische helden. Het bestaan en de zo goed als universele populariteit van de tragedie 
is misschien nog wel het meest paradoxale en fascinerende voorbeeld van de ‘voorspoed van 
rampspoed’. Want terwijl pech en rampspoed als iets ‘slechts’ worden gezien, hebben mensen 
tegelijkertijd altijd (van de Ilias tot de film Titanic) en overal (van Japan tot Nederland) genoten 
van de louterende werking van tragedies waarbij de held door pech en rampspoed overspoeld 
wordt en uiteindelijk ten onder gaat. In Japan wordt deze ondergang van de tragische held tra-
ditioneel zelfs als hét bewijs van de absolute oprechtheid van de protagonist gezien.18 Net zoals 
de waardering van de tijdelijkheid, kwetsbaarheid en vergankelijkheid van alles voor Japanners 
gesymboliseerd wordt door het, na een korte bloeiperiode, vallen van de kersenbloesem of een 
typisch Japans begrip als mono-no-aware en de wabi-sabi esthetiek.19 Veel persoonlijk geluk zal de 
tragische held uiteraard niet aan zijn noodlot beleven, dat interesseert hem ook niet  20, maar 
daar staat tegenover – en dat is zijn voorspoed – dat zijn karakter er door gevormd, versterkt en 
uitgediept wordt, hij kan rekenen op zo goed als universeel respect en de waardering van zijn 
medemens en dat hij een belangrijke inspiratiebron voor kunst en cultuur is. Dat is toch niet 
niets. Zonder ellende en rampspoed ook geen Ilias of Shakespeare, niet het beeld van een dove 
Beethoven die op zijn sterfbed met gebalde vuist zijn noodlot begroet, geen blijde boodschap 
met een hoofdpersoon die gekruisigd wordt, kortom geen Westerse cultuurgeschiedenis. Een 
beetje meer pech en rampspoed kan dus waarschijnlijk vast niet zoveel kwaad als we denken en 
met deze gedachte in ons achterhoofd kunnen we met een monter en gerust hart het nieuwe 
jaar in: laat de rampspoed maar over ons komen. 
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maatschappelijk pessimisme tot sociale passiviteit?

Paul Dekker

Pech en rampspoed, daar geloofde de Nederlandse bevolking ook zonder 13 in het jaartal al in 
groten getale in. Sinds de eerste meting van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) 
begin 2008 vindt vrij stabiel van kwartaal op kwartaal zo’n twee derde van de bevolking dat het 
de verkeerde kant op gaat met Nederland en slechts een kwart dat het de goede kant op gaat (de 
rest geeft geen mening). 
 In onze cob-publicaties (zie www.scp.nl) hebben we veelvuldig aandacht besteed aan het 
maatschappelijk onbehagen dat verbonden is aan dit pessimisme, aan de belangrijkste kristal-
lisatiepunten en de wijzen waarop mensen elkaar in focusgroepen – en waarschijnlijk ook in 
contacten van alledag – de put in kunnen praten. Maar maakt het eigenlijk wat uit voor wat ze 
doen? Is pessimisme slechts een verbale norm en het gemeenschappelijk gesomber slechts een 
rustiek tijdverdrijf, of gaan ze gepaard met een afwending van de samenleving en politiek en 
leiden ze tot passiviteit? De tabel op de volgende pagina geeft aanwijzingen om deze vraag te 
beantwoorden. De mensen die het duidelijk de verkeerde kant op vinden gaan met het land zijn 
aangeduid als pessimisten en aangegeven is in hoeverre andere groepen afwijken van hen.

Dat blijk mee te vallen en de verschillen gaan ook niet steeds dezelfde kant op. Pessimisten 
doen minder vrijwilligerswerk en zijn minder van plan om te gaan stemmen, maar ze zijn meer 
geneigd tot protestgedrag en doen meer aan informele hulp dan mensen met de meest optimis-
tische kijk op de samenleving en mensen zonder mening. De verschillen zijn deels te herleiden 
op verschillen in persoons- en achtergrondkenmerken (pessimisten zijn vaker ouder en oude-
ren geven vanwege hun leefsituatie vaker informele hulp), maar deels ook niet zo gemakkelijk 
‘weg te verklaren’. 

Leidt
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Tabel  Activiteiten en gedragsintentiesa van maatschappelijke pessimisten en anderen in 2012 (in %)b

Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde  informele  vrijwilligers- opkomst- protest-
of de goede kant op gaat met Nederland? hulp werk geneigd geneigd

  duidelijk de verkeerde kant op (17%) = pessimist 36  28  76  20
  iets meer de verkeerde dan goede kant op (48%) 36  32  85 + 13  – –!
  ik weet het niet (11%) 28  – –! 29  69  – –! 5  – –!
  iets meer de goede dan verkeerde kant op (22%) 34   37  + +! 92 + +! 12 – –!
  duidelijk de goede kant op (2%)  29  –  47  + +! 90  + 17
  allen (100%) 35  32  83  13

a  Een uur of meer gemiddeld per week buiten organisaties om besteden aan hulp aan mensen buiten het eigen huishouden; die tijd 
besteden aan onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging; zeker gaan stemmen als er nu 
Kamerverkiezingen zouden zijn; en waarschijnlijk iets proberen te doen als de Tweede Kamer een wetsvoorstel zou behandelen 
dat men zeer onrechtvaardig of verkeerd zou vinden. 

b  Met een + en – zijn significante afwijkingen (p<0,05, tweezijdig) van groepen vermeld t.o.v. de pessimisten. Een +! en –! geven 
significante afwijkingen aan gecontroleerd voor effecten van sekse, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en sociaaleconomische 
positie.

Bron: cob-kwartaalenquêtes 2012/1-2012/4 (18+; n= 4.223).

Er is veel psychologisch onderzoek dat aannemelijk maakt dat optimisten actiever en socialer 
zijn dan pessimisten. Daar worden echter ook differentiaties en aantekeningen bij gemaakt. 
Zo doen ‘defensive pessimists’ (mensen die rekenen met in plaats van rekenen op falen) het niet 
slechter dan optimisten en leidt optimisme soms juist ook tot minder activiteit: ze letten er dan 
bijvoorbeeld niet op of ze veilig vrijen. Wat belangrijker is: het gaat in psychologisch onderzoek 
vrijwel altijd over pessimisme en optimisme ten aanzien van de eigen situatie. In psycholo-
gisch onderzoek is een optimist niet per se iemand die denkt dat het met de samenleving wel 
goed komt, maar vooral iemand die het zelf wel denkt te redden als er in de samenleving iets 
fout gaat. 
 Wat blijft er over van de statistische effecten van ons maatschappelijk pessimisme als we die 
corrigeren voor verschillen in persoonlijk pessimisme? De beschikbare data bieden daarvoor 



51
Leidt maatschappelijk pessimisme tot sociale passiviteit?

slechts beperkte mogelijkheden. We nemen in de statistische analyse op: de verwachting dat je 
het de komende maanden financieel slechter zult hebben, de opvatting dat je weinig grip hebt 
op je eigen toekomst en de opvatting dat je in het algemeen niet eerlijk wordt behandeld. Deze 
kenmerken hebben soms wel de verwachte effecten, maar ze veranderen hoegenaamd niets 
aan de in de tabel getoonde effecten van maatschappelijk pessimisme. Ook toevoeging van 
een meting van het in de literatuur vaker genoemde geluk (‘happier people are better citizens’) 
verandert daar niets aan.  
 De conclusie is dan ook dat maatschappelijk pessimisme een negatieve invloed heeft op de 
deelname aan vrijwilligerswerk en op opkomstgeneigdheid bij verkiezingen, maar een positief 
effect op protestgeneigdheid. Bij de geneigdheden moet dan natuurlijk nog worden afgewacht 
of die zich materialiseren in voorkomende gevallen. Protest biedt slechts een sprankje hoop. 
De hardere uitkomst is dat pessimisten minder vaak vrijwilligers zijn. Daarmee kunnen we de 
titelvraag echter nog niet bevestigend beantwoorden. Het kan zijn dat maatschappelijk pes-
simisme tot minder pro-sociale activiteit leidt, maar de onderzoeksresultaten passen evengoed 
bij het omgekeerde verband, waarbij pro-sociale activiteit aanleiding geeft tot minder maat-
schappelijk pessimisme. Dat is een mooie gedachte en bij langer positief nadenken ook een 
waarschijnlijker verhaal. Aan vrijwillige samenwerking met anderen kunnen mensen de hoop 
en verwachting ontlenen dat het wel goed gaat komen met ons. Het gaat er om meer mensen 
die ervaring te laten opdoen. Dan mag de titelvraag onbeantwoord blijven.
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In november 2012 verscheen Worden wie je bent, een onderzoeksrapport over het leven van trans-
genders. In de periode dat ik met dit onderzoek bezig was, heb ik veelvuldig contact gehad met 
transgenders. Ik was vaak onder de indruk van hun levensverhalen. Het is bepaald niet gemak-
kelijk om transgender te zijn in onze samenleving, waarin het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen zo stringent en zo vanzelfsprekend is. 
 De helft van de respondenten wist al voor zijn of haar tiende jaar dat er iets niet klopte. Zij 
voelden zich niet thuis in hun lichaam en gedroegen zich niet zoals van een jongen of meisje 
werd verwacht. Vooral de puberteit bracht hen vaak in paniek. De ongesteldheid en borstgroei 
bij degenen die als vrouw zijn geboren en de toenemende lichaamsbeharing en spierontwikke-
ling bij degenen die als man zijn geboren riepen bij hen afschuw op. Daarover praten is echter 
niet makkelijk. ‘Ik wilde er zelf niet aan,’ schreef een van de respondenten. En als dat wel het 
geval was, was daar de angst voor de reactie van de omgeving. Het vergt moed om uit de kast te 
komen. ‘Als de geest eenmaal uit de fles is, is er geen houden meer aan,’ schreef een van hen. 
Bovendien zijn er dan niet alleen gevolgen voor het eigen leven, maar ook de ouders, partner 
en kinderen worden erdoor geraakt. Diverse respondenten schreven dat ze hun huwelijk niet 
op het spel wilden zetten en de partner en eventuele kinderen niet wilden verliezen, maar dat 
gebeurde soms wel.
 In Worden wie je bent staan zorgwekkende cijfers over eenzaamheid en psychische nood 
onder transgenders. Vergeleken met de rest van de bevolking zijn de transgenders die aan het 
onderzoek meededen twee keer zo vaak eenzaam, hebben zeven keer zo veel van hen ernstige 
psychische problemen en hebben tien keer zoveel ooit een zelfmoordpoging ondernomen. 
Deze uitkomsten kregen veel aandacht in de media. En meerdere keren werd ik gevraagd hoe 
die schokkende uitkomsten te verklaren zijn. Gelet op het voorgaande is dat echter niet zo 
moeilijk. En daar komt nog bij dat transgenders niet alleen bang zijn voor afwijzing, maar ook 

Niet zielig
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werkelijk regelmatig met negatieve reacties vanwege hun trans-zijn werden geconfronteerd. 
Het ondergaan van een eventueel transitietraject is bovendien behoorlijk zwaar. En degenen 
die dat achter de rug hebben, zullen altijd de sporen van hun trans-zijn met zich mee blijven 
dragen. Sommigen zijn hun baan verloren of arbeidsongeschikt geraakt. En ‘gewoon’ wordt 
het leven nooit. ‘Wat ik het liefst zou willen, bestaat niet,’ schrijft een van hen, ‘namelijk een 
“gewone” vrouw zijn. Onopvallend, zonder problematisch verleden of lang verhaal. Dat zou in 
mijn eerdere levensloop (opleiding, huwelijk, e.d.) veel gescheeld hebben en dan zou ik zelf 
moeder kunnen zijn geweest.’
 Veel transgenders lieten weten blij te zijn met het onderzoek. Het vergroten van de bekend-
heid van transgenders en meer aandacht voor de knelpunten waarmee velen van hen te maken 
krijgen zijn hard nodig. Maar tijdens en na afloop van het onderzoek kreeg ik eveneens regel-
matig te horen: ‘Zielig zijn we niet.’ ‘We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen, in veel landen 
worden transgenders ernstig bedreigd of zelfs vermoord.’ ‘In Nederland kunnen degenen die 
dat willen een geslachtstransitie ondergaan.’ 
 Er zijn heel wat transgenders die gelukkig zijn en die geen problematisch verleden hebben. 
Heel vaak heeft de omgeving goed gereageerd. Dat geldt vooral voor de jongere generaties. 
Ouders moesten er vaak wel aan wennen, maar dat is niet zo vreemd. Ook de transgenders zelf 
moesten immers leren zichzelf te accepteren. Maar meestal waren de reacties positief. Diverse 
respondenten schreven dan ook dat zij veel eerder uit de kast hadden moeten komen. ‘Ik heb 
mijn transgender zijn lang verborgen gehouden, voornamelijk omdat ik het voor mezelf niet 
wilde toegeven. Hoewel ik er inmiddels vrij goed mee om kan gaan, heb ik er spijt van dat ik 
niet al op veel jongere leeftijd uit de kast ben gekomen.’
 In het rapport staat een aantal adviezen voor beleidsmakers, maar sommige transgenders 
vroegen mij of ik niet ook adviezen heb voor transgenders zelf. Als ik afga op hoe vaak ik niet 
heb gehoord dat men zei dat de omgeving positief heeft gereageerd en men spijt heeft niet 
eerder uit de kast te zijn gekomen, zou dat vooral mijn advies zijn: word wie je bent en kom 
uit voor je genderidentiteit. Het is natuurlijk niet zeker dat de omgeving onmiddellijk positief 
reageert. Soms zal het nodig zijn om de ander de tijd te geven om eraan te wennen. En het kan 
verstandig zijn om voor jezelf steun te mobiliseren bij het zetten van die stap.
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Transgenders zijn niet zielig, maar makkelijk hebben ze het niet. Het onderscheid tussen man-
nen en vrouwen in onze samenleving zit heel diep. Met de vrouwenemancipatie is de strikte 
rolverdeling tussen hoe mannen en vrouwen zich (horen te) gedragen weliswaar sterk vermin-
derd, feit blijft dat wij ervan uitgaan dat er maar twee categorieën zijn: mannen en vrouwen. 
Ruimte voor een tussenpositie is er eigenlijk niet. De meeste mensen voelen zich thuis in een 
van die twee basiscategorieën. Er is echter ook een groep die zich noch man, noch vrouw voelt, 
of juist allebei. Van de respondenten uit mijn onderzoek was een vijfde ‘genderambigu’. Als het 
geaccepteerd zou worden dat zij soms als man en soms als vrouw door het leven gaan, zou dat 
hun leven een stuk aangenamer maken. Harry van Dorenmalen, algemeen directeur van ibm 
Nederland, vertelde onlangs (tijdens een symposium over participatie van transgenders) over 
een voorbeeld daarvan in hun bedrijf. In het begin werd er lacherig over gedaan, maar inmiddels 
is men eraan gewend. En wat zou er ook op tegen zijn? 
 De strikte seksedichotomie in onze samenleving dwingt transgenders tot een keuze. Gaan 
zij als man of als vrouw door het leven? En ondergaan zij wel of niet een (volledige) geslachts- 
transitie? Ook in mijn rapport en in de publiciteit naar aanleiding daarvan ging het vooral over 
die twee groepen: mannen die zich vrouw voelen, en vrouwen die zich man voelen. Deze trans-
seksuelen zijn echter maar een deel van de groep transgenders. Een deel van de transgenders 
is genderambigu en die groep is waarschijnlijk minstens even groot (een deel van de respon-
denten was afkomstig uit een algemeen onderzoekspanel en van hen was 47% genderambigu). 
Het zou toch mooi zijn als er meer ruimte zou komen voor de bestaande genderdiversiteit en 
mensen niet gedwongen worden te kiezen voor een hokje waar zij niet inpassen.
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ongeluk. Risico’s voor kinderen op internet

Jos de Haan

Een ongeluk zit in een klein hoekje en steeds vaker is dat een digitaal hoekje. Ongeluk is dan 
een wat ongelukkig woord, want niets menselijks is de digitale wereld vreemd (behalve lijfelijk 
contact dan). Ook online worden met opzet virtueel klappen uitgedeeld, bedreigingen en bele-
digingen geuit, euro’s afgetroggeld en bezittingen ontvreemd. Kinderen hebben daar ook mee 
te maken. In online games zijn er poppetjes die schoppen, op sociale netwerken wordt geschol-
den en getreiterd, wachtwoorden worden ontfutseld om er vervolgens allerlei narigheid mee 
uit te halen en in het populaire online hotel Habbo worden meubeltjes gestolen, gewoon voor 
de gein of om ze weer te verkopen. Is dat erg? Het zal je maar gebeuren als kind. Dat is tranen 
met tuiten. Het betekent dat moeders, en steeds vaker ook vaders, moeten troosten en dat onder-
wijzers ruzies moeten bijleggen. Ja, het is dus erg en het brengt een hoop gedoe met zich mee. 
 Is het niet een idee om internet voor alle kinderen te verbieden? Dat is onverstandig. Voor 
kinderen is internet er gewoon, net als water en vuur, waar ze in kunnen verdrinken en zich aan 
branden. Net als zuurstof is het overal en je hebt het nodig om te overleven. Kinderen beleven 
veel plezier aan internet, omdat ze spelletjes kunnen doen en met vriendjes kunnen kletsen. 
Steeds vaker gebruiken ze het bij hun huiswerk, dus hebben ze er nog profijt van ook. Boven-
dien verwacht de school dat ze van alles opzoeken op internet en als je geen internet hebt, doe 
je gewoon niet meer mee, hoor je er niet bij. Dat is ook heel vervelend. Dus nee, verbieden is 
niet aan de orde.
 Zoals vaker met nieuwe dingen overheerste eerst een milde vorm van morele paniek over die 
internetrisico’s en kwamen er voorstellen met radicale oplossingen om de zaak te beslechten. 
Het middel is vaak erger dan de kwaal. Wat allereerst van belang is, is een nuchtere kijk op de 
internetrisico’s van kinderen. Hoeveel kinderen hebben er eigenlijk mee te maken, en is dat 

Online
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een kwestie van pech hebben of is er meer aan de hand? In 2012 deed het scp onderzoek naar 
deze risico’s onder 9-16-jarigen. Omdat we niet alle risico’s konden onderzoeken, hebben we 
er vier uitgelicht waar veel over geklaagd wordt door kinderen, ouders en andere opvoeders, 
namelijk het zien van pornografische beelden, het ontvangen van seksuele toespelingen (sex-
ting), het ontmoeten van onbekenden na online contact, en online gepest worden (cyberpes-
ten). Het zal je maar gebeuren dat je ex-vriendje naaktfoto’s van jezelf online zet om je eens te 
pesten en dat bekenden en onbekenden dan naar je gaan sms-en, mailen, whatsappen etc. met 
vuile toespelingen. Dat is erg. Voor jongere kinderen zijn beelden van copulerende paren, trio’s 
etc. nogal verontrustend, zeker als je ze alleen maar onder ogen krijgt na typefouten in een 
adres of klikken op een verkeerde link. En wat nu als dat aardige vriendje die je op internet hebt 
ontmoet niet meer jong is en in het echt ook heel anders wil spelen dan jij? Dat is best eng.
 Geluk bij een ongeluk is dat kinderen maar in beperkte mate te maken krijgen met deze 
internetrisico’s. Uit het scp-rapport Kinderen en internetrisico’s blijkt dat van de Nederlandse 
internetgebruikers tussen 9 en 16 jaar nog geen kwart zegt pornografische beelden online te 
hebben gezien en 15% zegt seksuele boodschappen via het internet te hebben ontvangen (sex-
ting). Een derde van de Nederlandse jongeren onderhoudt contacten met vreemden online, van 
wie 6% overgaat tot een ontmoeting in het echt. Ten slotte geeft minder dan vijf percent van de 
onderzochte jongeren aan herhaaldelijk via het internet gepest te worden.
 Als kinderen ermee te maken krijgen hoeft dat nog niet te betekenen dat ze er ook last van 
hebben. Voor sommigen is porno kijken best spannend of een seksuele toespeling een com-
pliment. Iemand in het echt ontmoeten zal meestal ook fijn zijn; alleen gepest worden, daar is 
niets positiefs van te maken. Het is dan ook maar een kleine minderheid die zegt last te hebben 
van nare dingen op internet. De meeste klachten gaan dan nog over het zien van seks (5% van 
alle 9-16-jarige internetgebruikers), gevolgd door sexting (3%) en het persoonlijk ontmoeten 
van een online contact (0,5%). 
 Dat lijkt een kleine groep, maar het zijn nog altijd veel kinderen. Omgerekend oordelen 
ongeveer 75.000 kinderen negatief over het zien van porno, zo’n 7500 hadden vervelende erva-
ringen bij het ontmoeten van online contacten en ongeveer 60.000 kinderen tussen 9 en 16 
jaar worden gepest via internet. Voor de meesten is het vooral vervelend, voor sommigen dreigt 
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serieus gevaar. Een ontmoeting met een vreemde kan desastreus aflopen en slachtoffers van 
cyberpesten kunnen daar psychische problemen aan overhouden. Afgelopen jaar trok de ‘Face-
book-moord’ veel aandacht, evenals de zelfmoord van een jongen die jarenlang gepest was. 
De media smullen van dergelijke gevallen en besteden er veel aandacht aan. Een uitvergroting 
van de risico’s ligt op de loer als de suggestie wordt gewekt dat risico’s vaak dergelijke ernstige 
consequentie hebben. Dat is niet zo. Hier kunnen de nuchtere cijfers relativerend werken: zulke 
incidenten komen gelukkig weinig voor. Dit wil overigens niet zeggen dat we niet alles in het 
werk moeten stellen om zulke ernstige gevallen te voorkomen. Ook langetermijneffecten op 
psychosociaal gebied, zoals depressie en eenzaamheid, zijn niet uitgesloten. Het bekijken van 
porno kan het vormen van stabiele relaties belemmeren, omdat het seksueel ontevreden en 
onzeker kan maken. 
 Kortom, internet verbieden is onverstandig, risico’s horen erbij, maar preventie van ernstig 
ongeluk is gepast. 
 Bij dat laatste ligt er een taak voor zowel ouders, docenten en leeftijdgenoten als voor ict-
bedrijven. Veilig internetgebruik is echter in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de 
kinderen zelf. Ze moeten leren verstandig met internet om te gaan en dat kunnen ze ook elkaar 
leren. Het ontwikkelen van een ‘netiquette’ kan daarbij behulpzaam zijn. Wat een kind wel kan 
doen op internet en wat niet is ook een vraag waar ouders een antwoord op moeten geven. 
Daarvoor zijn het opvoeders. Aandacht voor wat een kind online meemaakt is dan heel belang-
rijk. Justine Pardoen van Ouders Online adviseert dan ook om ‘echte vragen’ te stellen. Vragen 
die voortkomen uit betrokkenheid en interesse. Ook docenten hebben een taak. Ze moeten wel, 
want alles wat op internet speelt, houdt niet op bij de schoolhekken. Ze moeten kinderen niet 
alleen leren hoe ze met internetinformatie moeten omgaan, maar wat ze kunnen doen tegen 
cyberpesten en ander ongewenst online gedrag, net zoals ze als docent ook op het schoolplein 
een oogje in het zeil houden. Ict-bedrijven kunnen ook helpen door veiligheid in ontwerpen in 
te bouwen, maar ook door ouders en docenten te ondersteunen met voorlichting en advies. Dat 
laatste doen steeds meer bedrijven gelukkig al, alleen blijven het vooralsnog kleinschalige initi-
atieven. Zo blijft risico spannend en kunnen we rampspoed helpen voorkomen. 
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The rain falls on the just
And on the unjust fella;
But mainly upon the just,
Because the unjust has the just’s umbrella.

Deze aanvulling op Matheüs 5:45 wordt geciteerd door de antropoloog Clifford Geertz om de 
kloof tussen ideaal en realiteit te illustreren.1 Onrecht, lijden en dood: ze zijn onuitroeibaar en 
bovendien scheef verdeeld. Bij een altruïst pur sang wordt kanker geconstateerd op dezelfde dag 
dat een onverbeterlijke ploert de jackpot in de staatsloterij wint. De altijd loyale collega belandt 
op de afdeling paperclips buigen in een uithoek van het bedrijf, de gestaalde egoïst intrigeert 
zich ondertussen onverstoorbaar een weg naar de top. 
 In de loop van de geschiedenis zijn hiervoor uiteenlopende ‘verklaringen’ aangereikt en 
reactiewijzen aanbevolen. Het leed van nu zal ooit vergolden worden, zegt de eerste. Zij is door 
de eeuwen heen vooral populair geweest onder de maatschappelijke verschoppelingen. Vaak 
heeft deze verklaring de gedaante van een messiaanse eschatologie gekregen, verkondigd 
door charismatische profeten. De eersten zullen de laatsten zijn, heet het op zijn Bijbels. Het 
is geven en nemen – goed en kwaad, hemel en hel, waarheid en leugen horen bij het leven, ze 
vormen daarvan zelfs de essentie en zijn op de langere termijn wel zo ongeveer in balans, zo 
luidt een tweede visie. Een variant daarvan gaat in de psychologie door het leven als de just-
world hypothesis.2 Anders wordt de menselijke ellende gezien in de Indische karmaleer, waarin 
verder wordt gekeken dan dit leven. Geen ‘zonde’, geen ‘god’, maar de cumulatie van goede en 
slechte daden in volgende levens en als ideaal de contemplatieve versmelting met de kosmos, 
de droomloze slaap van het Nirwana. Weer anders kijkt de stoïcijn tegen de zaak aan. Met een 
veerkrachtig wipje stapt hij over ziekte, pijn en rampspoed heen en beschouwt ze als futiel. 
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Werkelijk vrij en wijs is hij die zich niet laat ringeloren door welke tegenslag dan ook en zijn 
frustraties vervangt door apatheia, onthechting. En nog weer anders gaat het er aan toe bij de 
vervaarlijke calvinistische Deus absconditus. In een ondoorgrondelijk raadsbesluit heeft Hij ooit 
sommigen van ons voorbestemd voor eeuwig geluk en anderen voor niet minder duurzame 
ellende. De mens wikt, God beschikt, is hier de loden waarheid. 
 Natuurgeweld, oorlog en hongersnood; epidemieën, milieurampen en verkeersongeluk-
ken. Het valt ook voor gelovigen niet altijd mee om daar de hand van een God in te zien die als 
onmetelijk wijs, volmaakt goed en dan ook nog almachtig wordt beschouwd. Dat gold bijvoor-
beeld voor Voltaire. Die zette een streep door het geloof dat het universum op rationele wijze 
bestuurd wordt door een Bovenmeester die met strenge hand de orde bewaakt en ons in de 
beste aller mogelijke werelden laat leven. Voltaire rekende met die visie af naar aanleiding van 
de aardbeving die in 1755 tweederde van Lissabon in een puinhoop veranderde. Of is het – à la 
Feuerbach en Freud – omgekeerd: rimpelloos gelukkig in een perfecte wereld zouden we geen 
behoefte hebben aan een God of een beter leven in het hiernamaals? Via religie dromen we ons 
weg uit onze malaise, religie is een vorm van wishful thinking, van laveren bij tegenwind. Zonder 
de hel geen hemel.
 De visie op de wereld als tranendal vinden we verwoord in alle tijden. Zij is met name gron-
dig uitgediept door de raspessimist Arthur Schopenhauer, wiens filosofie wel is samengevat 
als ‘life sucks and than you die’. Maar van grotere betekenis is volgens Max Weber de houding 
geweest die zich ontwikkelde vanuit het vroege calvinisme.3 Een barre wereld, waarin geen 
zoete broodjes worden gebakken, maar alleen bittere pillen uitgereikt over de verworpenheid 
van mens en wereld. In naakte eenzaamheid staat het individu er tegenover een onbereikbare, 
onvermurwbare en onbegrijpelijke God. Sacramenten om je in je vertwijfeling tot te wenden, 
zijn afgeschaft. Geen heiligen die voor bijstand kunnen worden aangeroepen en geen accu-
mulatie van goede werken die bijdragen aan het uiteindelijke heil. Er bestaan geen genade-
middelen in deze wereld en daarop vertrouwen is zondig bijgeloof.4 De straffe bedruktheid van 
de Bijbelboeken Prediker en Spreuken vervangt de moederlijke toevlucht van het Salve Regina 
of Stabat Mater. De kerk biedt geen troost, maar vermaning. De fides van de calvinist wordt 
een fides efficax: help uzelf, zo helpt u God. Wie zich snel een indruk wil vormen van dit zwaar 
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bewolkte leven in gedeelde grafstemming, geïllustreerd en wel, zij verwezen naar Marten 
Toonders figuur van de boeteprediker Zwadke Cornelisz, alias de Zwarte Zwadderneel.5 
 ‘Domme pech’ is in elk geval geen gangbare kwalificatie onder zeer gelovige christenen. Zij 
zoeken het eerder in Gods verborgen bedoelingen en leggen het lot ook volledig in Zijn han-
den.6 Soms zeer tot hun schade. Zoals wel meer mensen die opgroeiden in een streek met een 
hoge dichtheid aan bevindelijk gereformeerden ken ik verscheidene voorbeelden van boeren 
die zelfmoord pleegden, na volledig geruïneerd te zijn geraakt doordat hun principieel onver-
zekerde boerderij was afgebrand. Je financieel indekken tegen risico’s was (en is nog vaak) 
taboe in kringen waarin de hand van God het al bestiert – dat geldt ook medische ingrepen, 
zoals inenting tegen polio. 
 Kortom: er bestaan uiteenlopende verklaringen (of theodicees) van kommer en kwel, elk 
met hun eigen traditie. Dat geldt overigens ook voor geluk en voorspoed. Wie het wel naar den 
vleze gaat, heeft doorgaans een psychologische behoefte aan rechtvaardiging. De overtuiging 
dat we verdienen wat we krijgen, zit net zo diep als dat we krijgen wat we verdienen – zo bezwe-
ren wij het gevoel dat ook wij kwetsbaar zijn voor de nukken en grillen van het noodlot. Macht, 
eerbetoon en overwinningen, gezondheid, rijkdom en genot: het is niet genoeg dat ze ons 
ten deel vallen. Liefst hebben we ook nog het idee dat het terecht is. Dat we ze verdienen, er in 
zekere zin ‘recht’ op hebben, voor alles: in vergelijking met anderen. ‘Das Glück will “legitim” 
sein’, schrijft Max Weber.7 
 Net als narigheid is fortuin altijd relatief (hoe groen is het gras aan de andere kant?). En het 
kwatrijn waarmee dit stukje opende, verwijst fijntjes naar de sociale context van ons ongeluk 
(la pluie, c’est les autres!). Afgezien daarvan, en zoals zowel de onverwoestbare optimist als de 
geboren kankerpit laat zien, lijkt het verstandig voorspoed en tegenspoed te onderscheiden 
van welbevinden en ongelukkig zijn. Misschien schuilt ’s mensen grandeur en misère wel in 
waar we naar verlangen: naar wat we al hebben of wat we zouden willen hebben.
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Noten
1 C. Geertz (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books, p. 106; toegeschreven aan Lord 

Bowen. Mattheüs 5:45 (Statenbijbel): ‘Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet 
Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’

2 M.J. Lerner (1980). The belief in a just world: a fundamental delusion. New York: Plenum.
3 Bij Weber gaat het vooral om wat hij het ascetische protestantisme noemt (zoals te vinden bij het puritanisme en 

methodisme, de doperse bewegingen en Quakers) en de geloofsbelijdenis van de Dordtse synoden (1618-19) en West-
minster (1647), waarvan het leerstuk van de goddelijke voorbeschikking de kern vormt.

4 Bij de Engelse puriteinen werden de doden soms zonder enig ceremonieel begraven, alleen maar om het plegen van 
superstitio te vermijden.

5 Hij duikt voor het eerst op in het Bommelverhaal De Zwarte Zwadderneel (1957). Bij wijze van vooraankondiging decla-
meert heer Bommels knecht Joost daar een rijmpje van zijn grootmoeder: ‘De wind is in de bomen/ De regen op ‘t 
struweel./ Nu zal hij weldra komen:/ De Zwarte Zwadderneel!’ (Toonder 1976: 11). De Zwarte Zwadderneel maakt een 
rentree in de verhalen De Blijdschapper (1970) en Het Spijtlijden (1980-1981). Zie: M. Toonder (1976). Grofstoffelijke trillingen. 
Amsterdam: De Bezige Bij (p. 7-58); Ibid. (2001). Met uw welnemen. Amsterdam: De Bezige Bij (p. 67-152); Ibid. (1984). Mooi 
is dat. Amsterdam: De Bezige Bij (p. 7-92).

6 Een prozaïsch voorbeeld van deze redeneerwijze vinden we bij de verzekeraar Credeo, gericht op ‘positiefchristelijk 
denkenden’, die zijn klanten een minimaal 10% lager tarief dan bij de concurrentie belooft, met als verklaring dat ‘mensen 
met een positief christelijke instelling, minder vaak een schade indienen bij hun verzekeraar dan mensen die niet in deze 
groep vallen‘ (http://credeo.nl).

7 Gesammelte Autsätze zur Religionssoziologie, Band 1. Tübingen: J.C.B. Mohr, 19635: p. 242.
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de crisis de rampspoed die mensen tezamen brengt?

Josje den Ridder & Paul Dekker

Veel Nederlanders maken zich al geruime tijd zorgen over de slechte omgangsvormen en de 
afnemende saamhorigheid in Nederland. Meer dan driekwart vindt dat het in ons land steeds 
meer ‘ieder voor zich’ wordt. Men vindt dat er een ik-cultuur heerst die zorgt voor onverdraag-
zaamheid, een gebrek aan respect en asociaal gedrag in de publieke ruimte. Dat zou men liever 
anders zien: een land met een sterk gevoel van saamhorigheid, onderlinge betrokkenheid en 
een welgemeende glimlach op het gezicht van medeburgers in het openbaar vervoer, op de 
snelweg of in de supermarkt. 
 Wat zou er moeten veranderen om dat te laten gebeuren? Dat weet men eigenlijk niet. De 
politiek kan misschien iets doen (handhaven!, politici het goede voorbeeld laten geven door 
respectvol met elkaar om te gaan) en het onderwijs ook, maar dat zal onvoldoende zijn. De ver-
slechtering van de manier waarop we samenleven, lijkt onstuitbaar. Men voelt zich machteloos 
en in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) krijgen we de indruk dat dit gevoel van 
onmacht een belangrijke drager is van het maatschappelijk onbehagen. 
 Een sprankje hoop biedt de huidige crisis. Een ramp of een grote dreiging van buitenaf kan 
ervoor zorgen dat mensen zich sterk bewust worden van hun lotsverbondenheid en verbroederen. 
Aristoteles zei het al: ‘Rampspoed brengt de mensen tezamen, wanneer ze getroffen worden door 
hetzelfde kwaad.’ Zo’n 23 eeuwen later betreurt men in de Verenigde Staten het uitsterven van de 
‘long civic generation’, die uit de gemeenschappelijke ervaring van de depressie van de jaren dertig 
en de Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Een ‘moral equivalent of war’ zou soelaas kunnen bieden, 
speculeerde de politicoloog Robert Putnam nog in 2000. Op perverse wijze kreeg hij al na een jaar 
even zijn historisch gelijk. Na de aanslagen van 11 september 2001 nam het vrijwilligerswerk toe 
en stegen het onderling vertrouwen en zelfs het vertrouwen in de politiek, zij het niet voor lang. 
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Tegen deze achtergrond zou je erop mogen hopen dat de financiële en economische ramp-
spoed die vanaf 2008 in golven over Nederland spoelt ook hier voor een verbetering in het 
samenleven zorgt. Het was in ieder geval iets wat eind 2008, begin 2009 als kans werd gezien. 
Dat optimisme was niet alleen bij de opiniemakers te vinden, maar ook bij het gewone volk. 
Van de invullers van het 21-minutenonderzoek van begin 2009 vond 26% de crisis vooral een 
bedreiging voor Nederland, 12% vooral een kans en 53% zowel een kans als een bedreiging. 
In ons cob werd in de antwoorden op open enquêtevragen en in focusgroepen de hoop uit-
gesproken dat de crisis een positief effect zou hebben op de omgangsvormen in Nederland. 
Door de crisis zouden mensen gaan beseffen dat geld niet alles is en we ons meer om elkaar 
zouden moeten bekommeren. Door minder inkomen zouden we weer meer samen moeten 
doen en door minder betaald werk zouden we daar ook tijd voor hebben. 

Figuur  Top drie van maatschappelijke problemen 2008-2012

Bron: cob 2008/1-2012/4
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We zijn nu ruim vier jaar verder. Zijn we al een stuk beter samen gaan leven door de crisis? Het 
lijkt er niet op. De zorgen over de omgangsvormen zijn blijkens de figuur in ieder geval niet 
afgenomen. De zorgen over economie, inkomen en werk zijn weliswaar gegroeid, maar ze 
hebben de bezorgdheid over de omgangsvormen niet verminderd of verdrongen. Kiezend uit 
64 maatschappelijke en politieke prioriteiten staat eind 2012 de wens dat ‘mensen in Nederland 
verdraagzamer en socialer zijn’ onveranderd op plaats 1 (zie de cob-kwartaalberichten op 
www.scp.nl).

Vragen we nu in onze focusgroepen expliciet naar de relatie tussen economische crisis en 
omgangsvormen/‘morele crisis’, dan blijkt men daar nog maar weinig ideeën over te hebben 
en in ieder geval zelden iets hoopgevends te kunnen melden. De vraag is vooral of de hebzucht 
en het individualisme de crisis hebben veroorzaakt of dat de crisis omgekeerd de ik-cultuur nog 
verder stimuleert. Voor beide valt wel wat te zeggen. Menigeen maakt zich zorgen over een ver-
scherping van maatschappelijke tegenstellingen door de crisis. ‘Iedereen vecht voor zijn eigen 
hachje’ en bij de bezuinigingen let je toch vooral op hoe je zelf getroffen wordt. Een enkele 
respondent houdt hoop:

‘Mensen lijken sterker in te zien dat we samen de problemen te lijf moeten. Collectief gevoel stijgt 
(uit noodzaak).’ 
‘Ik denk dat door het economische klimaat mensen bewuster worden van wat we al hebben aan 
rijkdom en dat dat niet vanzelfsprekend is. De gezamenlijke uitdagingen brengen mensen weer 
samen.’ 

Maar dit zijn de uitzonderingen. Overheersend zijn de zorgen dat er een verdere verharding 
gaat optreden en dat mensen er nog meer alleen voor komen te staan. Men begint zich nu ook 
op grotere schaal zorgen te maken over de eigen financiële situatie. Als dat doorzet en hardere 
bezuinigingen de individualiserende effecten gaan hebben die men vreest, dan ziet het er voor 
2013 bepaald niet beter uit. Dan gaan we echt niet aardiger voor elkaar worden. 
 Biedt de rampspoed van de crisis dan helemaal geen hoop? Misschien toch wel, maar moe-
ten we veranderingen ergens anders verwachten dan in een verbetering van de ‘omgangsvor-
men’ en de spontane solidariteit. Misschien is het niet de gemeenschappelijke ramp die ons 
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tezamen brengt, maar het gemeenschappelijke ongenoegen over wie die ramp veroorzaakt 
hebben. De crisis en daaraan gelieerde verschijnselen van falen in de (semi-)publieke sector 
roepen veel woede op. Het trefwoord daarbij is ‘bonussen’: het idee dat mensen aan de top 
voor eigengewin organisaties hebben kapotgemaakt, klanten hebben bedrogen en collectieve 
belangen hebben geschaad. Daar ligt voor veel mensen een heldere relatie tussen de economi-
sche en de morele crisis. Het is voor hen duidelijk hoe een morele crisis een economische ver-
oorzaakt en omgekeerd, hoe de overheid met herordening en harde regels moet ingrijpen ter 
verbetering van de moraal en de ‘omgangsvormen’ in het bedrijfsleven en de publieke sector. 
Als dat nou een les van de crisis zou zijn en de politiek overtuigend het onfatsoen aan de top 
aanpakt en de trap van bovenaf schoonveegt, dan mogen we erop hopen dat de cob-respon-
denten namens alle andere gewone mensen ook weer wat positiever worden over het samen-
leven. En dat zou dan weer een basis kunnen zijn voor (nog) meer feitelijke saamhorigheid in 
crisistijd.

Over de auteurs
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bezig met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob), een onderzoek naar opvattingen van burgers over poli-
tiek en maatschappij. Daarnaast doet ze onderzoek naar partijleden.

Prof. dr. P. (Paul) Dekker is politicoloog en onderzoekt bij het scp en de Universiteit van Tilburg onder andere het onbehagen, 
het hogere, de angst en het vertrouwen.



67

 

             
snijden met Hamlet

Joep de Hart

Mijn vader bood ooit aan zijn vader te helpen bij het plaatsen van nieuwe vloerbedekking. 
Daarbij moest ook een stuk linoleum worden gelegd. Hij pakte een stanleymes, dat onmiddel-
lijk in de verkeerde richting vertrok, waardoor een stuk van het linoleum in een klap onbruik-
baar was. Mijn opa draaide zich snuivend om en blafte hem toe: ‘Je had wel eens mogen zeggen 
dat je dit nog nooit eerder gedaan hebt, dan had ik je dat mes niet gegeven!’ Vervolgens wendde 
hij zich weer naar zijn eigen deel, maar verknoeide dit vervolgens prompt door eveneens een 
verkeerde beweging te maken. Andermaal richtte hij zich naar mijn vader en gromde dit maal: 
‘Dat komt er nu van als je mij op mijn vingers staat te kijken! Ga liever wat nuttigers doen!’
 Wat hier door de oudste generatie De Hart werd gedemonstreerd, is niet alleen enige onhan-
digheid, maar ook wat in de psychologie wordt aangeduid als het maken van twee attributie-
fouten. De eerste is dat vooral Westerlingen geneigd zijn negatieve gedragsconsequenties bij 
anderen terug te voeren op de persoonlijke kenmerken van die anderen (onervarenheid). De 
tweede dat zij daarentegen bij eigen falen de omstandigheden veel minder snel uit het oog 
te verliezen (op de vingers kijken). Bij succes wordt vaak net omgekeerd te werk gegaan en dit 
teruggevoerd op bijvoorbeeld mazzel of bevoordeling, respectievelijk de eigen vaardigheden, 
doortastendheid of intelligentie.
 Wie wel eens de verhalen in de daklozenkrant leest, ziet daarin een aaneenschakeling van 
pech, boosaardige anderen, maatschappelijke tegenwind en neerdrukkende situaties steeds 
weer opduiken als verklaringen. Wie de necrologie van captains of industry tot zich neemt, 
wordt meestal op het tegenovergestelde getrakteerd: de overledene zag verder dan anderen en 
beschikte over een uitzonderlijke veerkracht, hij ging door roeien en ruiten. Een scharnierpunt 
in de politiek vormen traditioneel de verkiezingen. Terwijl de campagnes nog aan de gang zijn, 

Linoleum
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wordt vanaf het spreekgestoelte de boodschap uitgedragen dat zeer veel mogelijk is, mits de 
visie van de lijsttrekker maar wordt gevolgd. Zodra ze voorbij zijn en het formeren afgerond, 
wordt teruggekeerd naar de weerbarstigheid van de maatschappelijke omstandigheden, de 
internationale verhoudingen en de economische tegenwind waarmee het land te kampen 
heeft. Ook als politieke voorman kun je nu eenmaal geen ijzer met handen breken.
 In de psychologie is het verschil in toonzetting vaak gerelateerd aan meer stabiele gedrags-
disposities. Het toeschrijven van falen aan de omstandigheden gebeurt vooral door hen die 
vanuit de zogenoemde locus of control of i-e theorie van Julian Rotter worden aangeduid als 
‘externals’: mensen die menen vooral onder druk van de omgeving (anderen, de omstandig-
heden) te handelen. Dit in tegenstelling tot ‘internals’. Dat zijn types die over genoeg zelfver-
trouwen beschikken om te denken dat zij die omgeving naar hun hand kunnen zetten. Bij het 
verkeerd snijden van linoleum vinden ze dat ze de zaak te nonchalant hebben aangepakt, niet 
‘scherp’ genoeg waren. Van dat zelfvertrouwen (self-efficacy, het gevoel van eigen competentie) 
bestaat ook een politieke variant. Die wordt political efficacy genoemd en verwijst naar het idee 
bij burgers dat zij de politiek en beslissingen van politici kunnen volgen en beïnvloeden. 
 Op het Sociaal en Cultureel Planbureau proberen we (het ontbreken aan) politiek zelfver-
trouwen in het vizier te krijgen via de reactie op stellingen als ‘Mensen als ik hebben geen 
enkele invloed op wat de regering doet’, ‘Ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven 
om wat mensen als ik denken’ en ‘Kamerleden letten te veel op het belang van enkele machtige 
groepen in plaats van op het algemeen belang’. Enquêtes laten zien dat de afgelopen vijfen-
twintig jaar de politieke assertiviteit onder de Nederlandse bevolking duidelijk is toegenomen, 
evenals het politieke zelfvertrouwen, maar dat de oriëntatie op de officiële, geïnstitutionali- 
seerde politieke kanalen daarbij is teruggelopen. Veel massaler dan bijvoorbeeld in de vermeende 
hoogtijdagen van het maatschappelijk protest – de legendarische jaren zestig – is men bereid 
tot allerlei vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. 
 Hierover zijn allerlei theorieën in omloop, waaronder politieke toepassingen van de indi-
vidualiseringstheorie. Die mag dan haar critici hebben, slechts weinigen zullen betwijfelen 
dat het gedrag van burgers in moderne samenlevingen minder dan pakweg vijftig jaar geleden 
voorspelbaar is vanuit de buurt, het ouderlijk milieu of de kerk waarin zij opgroeiden. Mensen 
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zijn zichzelf ook meer als individu gaan zien, met eigen voorkeuren en een persoonlijke leef-
stijl. Individualisering is verbonden met het gevoel van keuzevrijheid en persoonlijke autonomie. 
Noodlot en geluk, Goddelijk ingrijpen, maar ook de wil van wie maatschappelijk aan de touw-
tjes trekken en maatschappelijke omstandigheden: ze raken wat buiten het vizier. Dat kan met 
de nodige sociologische naïviteit gepaard gaan, maar daar gaat het nu niet om. De indruk van 
een verbreding van handelingsopties om wat aan misstanden of tegenspoed te doen, is een 
wezenlijk element van de gesignaleerde behoefte en zelfinterpretatie. De groei van de burger-
lijke assertiviteit en bereidheid tot activisme zijn het pendant van een stijgend aantal burgers 
dat redeneert vanuit wat bij Rotter de interne locus of control heet. Als we er positief tegenaan 
kijken, dan lijkt de burger die zich ziet als een speelbal van externe omstandigheden steeds 
meer plaats te maken voor de mondige burger. Per definitie verlaat hij zich niet automatisch op 
de autoriteiten en schikt hij zich niet naar het traditionele participatierepertoire. Hij probeert 
het heft in eigen hand te nemen en zelf het verschil te maken. Het linoleum zal niet altijd feil-
loos worden gesneden, rampspoed niet een-twee-drie de wereld uit zijn. Maar wel wordt, met 
de meest befaamde woorden die een Deense prins ooit heeft gesproken, de vraag dan deze:

“of ‘t nobeler van geest is pijl en slinger
van het verschrikkelijke lot te dulden,
of, strijd aanbindend met een zee van zorgen,
ze juist door weerstand tot een eind te brengen?” 
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Noten
1 De literatuur is zeer uitgebreid. Zie bijv. J.B. Rotter (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcements. Psychological Monographs 80: 1-28; Ibid. (1990). Internal versus external control of reinforcement: a case 
history of a variable. American Psychologist 45, 4: 489-493.

2 Hamlet III, 1. Vertaling door H.J. de Roy van Zuydewijn van: “Whether ‘tis nobler in the mind to suffer/ The slings and 
 arrows of outrageous fortune,/ Or to take arms against a sea of troubles,/ And by opposing end them?”
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erfenis weg. Zonder mantelzorgcompliment minder vrijstelling van 
de erfbelasting

Alice de Boer & Anna Maria Marangos

In de zomer van 2012 komt een vrouw bij de notaris. Zij woont in bij haar ernstig zieke vader, die waarschijn-
lijk binnenkort gaat overlijden. Bij het voorbereiden van de erfenis blijkt dat dat ze geen ‘mantelzorgcompli-
ment’ heeft aangevraagd, de 200 euro die de overheid schenkt als teken van waardering. De vrouw had geen 
behoefte aan dit extraatje. Het niet aanvragen van het compliment zou haar duur komen te staan. Over de 
verwachte erfenis van bijna zes ton krijgt ze de normale fiscale vrijstelling voor kinderen van 19 duizend euro. 
Over de volgende 120 duizend euro moet ze 10 procent belasting betalen, over de rest 20 procent. Als ze in het 
jaar voorafgaand aan het overlijden van haar vader het compliment had aangevraagd dan was haar vrijstel-
ling als inwonend kind dat mantelzorg biedt ruim 600.000 euro geweest. Het niet aanvragen van de 200 euro 
scheelt de vrouw straks ongeveer een ton aan erfenis. Dit geld gaat naar de fiscus.
(de Volkskrant, 21 juli 2012)

De eerste ideeën over een mantelzorgcompliment zijn afkomstig van het Kamerlid Van der 
Vlies en enkele andere Kamerleden. Bij de behandeling van het belastingplan 2005 diende hij 
een amendement in. Het was erop gericht om mensen die intensief zorg verlenen een finan-
ciële blijk van waardering te geven. ‘Veel mensen zijn als mantelzorgers betrokken bij de zorg 
voor langdurig zorgafhankelijke mensen. De grote inspanning die deze mensen leveren verdient 
grote waardering. Een belangrijk gegeven is immers dat zij op deze manier niet alleen hun 
betrokkenheid tonen, maar ook de samenleving veel zorgkosten besparen’ (tk 2005/2006). 
De uitwerking van een financiële maatregel had meer voeten in de aarde dan aanvankelijk werd 
gedacht. De eerste opzet bleek voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar, omdat de controle 
op daadwerkelijke levering van mantelzorg niet mogelijk was. Uiteindelijk is besloten om het 
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budget voor de regeling neer te leggen bij het ministerie van vws. In 2007 werd een bedrag van  
65 miljoen beschikbaar gesteld. 
 Sinds die tijd kan op grond van de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning voor een 
bepaalde groep mantelzorgers door zorgvragers het zogenoemde mantelzorgcompliment wor-
den aangevraagd. Het compliment wordt via de Sociale Verzekeringsbank verstrekt. Dit gebeurt 
elk jaar omstreeks 10 november, de dag van de mantelzorger. Voorwaarde voor een aanvraag 
is dat het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (ciz) of Bureau jeugdzorg een indicatie met een 
geldigheidsduur van minimaal 53 weken heeft afgegeven voor iemand die zelfstandig woont en 
zorg ontvangt in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
 Het mantelzorgcompliment wordt in 2008 geëvalueerd. Uit interviews blijkt dat mantelzorgers 
die het compliment hebben ontvangen erg tevreden zijn (Vijfvinkel et al., 2008). Ze zijn ‘verrast’, 
vinden het een ‘leuke geste’, ‘prettig’ of een ‘vriendelijk gebaar’ en ze zijn er ‘erg blij’ mee. Een 
respondent zegt hierover het volgende: ‘Ik vind het wel erg leuk om dit te ontvangen omdat het 
toch erg veel van je eist, je zorgt voor je ouders en je staat altijd klaar. Dit doe ik dag en nacht.’ 
Toch zijn er ook veel mantelzorgers en hun hulpbehoevenden die dit compliment niet aan- 
vragen. Het daadwerkelijk gebruik van de regeling blijft dan ook in eerste instantie achter bij 
de ramingen. In onderzoek worden verschillende redenen genoemd (Vijfvinkel et al., 2008): 
onbekendheid met de regeling, de administratieve rompslomp die de aanvraag met zich brengt, 
geen behoefte aan een financiële beloning, risico van een lagere indicering bij herindicatie. 
Voorbeelden van toelichtingen van mensen die geen aanvraag indienen: ‘De zorg wordt vanuit 
het hart verleend.’ ‘Ik vind het vanzelfsprekend dat je voor iemand iets doet. Daar hoeft niets 
tegenover te staan. Zeker geen geld voor een kind dat iets doet voor de ouders.’ ‘Het is gewoon 
je plicht elkaar te helpen’.

Ontvingen in 2007 bijna 30.000 mantelzorgers een mantelzorgcompliment; in 2012 waren dat 
er bijna 400.000. Tot 2011 is de hoogte van het compliment €250,-, daarna wordt het bedrag 
verlaagd tot €200,-. Deze maatregel blijkt nodig door de toenemende groei van het aantal aan-
vragen in relatie tot het maximaal beschikbare budget (dmo 2012). 
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Figuur  Aantal gegeven mantelzorgcomplimenten, 2007-2012 

Bron: Sociale Verzekeringsbank 

Dan blijkt in 2012 plotseling dat voor kinderen die een inwonende ouder verzorgen het niet 
aanvragen van een compliment zeer negatieve financiële gevolgen kan hebben. Een greep uit 
de berichten die in de media verschijnen: ‘Gebrekkige voorlichting strop voor mantelzorgers’, 
‘Mantelzorgers tekort gedaan’, ‘Misleid de overheid mantelzorgers?’ In de wijziging van de 
Successiewet in januari 2010 is een uitzonderingsregel opgenomen waarbij ouders en volwas-
sen kinderen met een wederzijdse zorgverplichting partner voor de erfbelasting kunnen zijn. 
Ze komen dan in aanmerking voor verlaging van erfbelasting. Voorafgaand aan het jaar van 
overlijden van de ouder moet het kind wel een mantelzorgcompliment hebben ontvangen. Het 
compliment blijkt onderdeel te zijn geworden van een belastingmaatregel. Mantelzorgers die 
geen aanvraag hebben ingediend betalen onnodig erfbelasting. 
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De media-aandacht leidt in de zomer van 2012 tot Kamervragen (tk 2011/2012a,b). Het antwoord 
op de vraag wat de staatssecretaris (Weekers) ‘er aan gaat doen’, blijft beperkt tot het verbeteren 
van de voorlichting. Waarom wordt een en ander niet teruggedraaid? Waarom wordt de erf-
belastingvrijstelling niet gebaseerd op de onderliggende criteria om in aanmerking te komen 
voor het mantelzorgcompliment? Nog steeds zijn mensen die het mantelzorgcompliment niet 
aanvragen de dupe. Bij Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, zijn meerdere 
gevallen bekend. Volgens de Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat gaat het zelfs om 
duizenden gevallen (epn 2012). Wat voor deze mensen een dubbel compliment zou kunnen zijn, 
werkt in de praktijk uit tot domme pech voor altruïsten die zo bescheiden zijn het compliment 
niet aan te vragen. 
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liefdesverdriet. Pech voor wie het geluk zoekt in het buitenland

Leen Sterckx

Hier in het Westen dichten we – doordrongen van het ideaal van de Romantische Liefde – 
het vinden van ‘de ware’ een hoog toevalsgehalte toe. We spreken over even ongeplande als 
ongrijpbare ‘vonken’ die overspringen of over een ‘klik’. Er is aardig wat geschreven door 
demografen en sociologen dat het werkelijke toevalsgehalte van het vinden van een partner in 
twijfel trekt. Mensen bewegen zich in gescheiden werelden en vallen vaker dan door toeval te 
verklaren op hun gelijken qua sociale klasse, opleidingsniveau, etniciteit en geloof. Maar het 
lot kan wel degelijk toeslaan, net wanneer je eens uit je dagelijkse routine breekt: op vakantie. 
Liefde in het buitenland is het toppunt van romantiek. 
 De ongelukkige tegenhanger van toeval is ‘pech’. Je kan maar zo voor de verkeerde vallen. 
Kan je niks aan doen. Tenzij je alle waarschuwingen van je goede vrienden, ouders en dames-
bladen in de wind hebt geslagen, alle alarmbellen hebt genegeerd. Die alarmbellen zijn 
geïnstitutionaliseerd als degene op wie je verliefd wordt een onderdaan is van een niet-westers 
buitenland. Liefde in het buitenland is het toppunt van pech, an accident waiting to happen.
Dat is ook het concept van de exotische zwijmel-tv waarvan je kan genieten op een doorde-
weekse avond. Afgelopen september hadden we op donderdagavond maar liefst de keuze uit 
drie programma’s waarin transnationale verliefdheid centraal stond: ‘Liefs uit…’ van Yvon 
Jaspers op Nederland 3, ‘Grenzeloos Verliefd, Seizoen 6‘ en ‘Buitenlandse Bruiloft’ op Net5. 
Allemaal Nederlandse vrouwen en een enkele Nederlandse man die het geluk vonden bij een 
buitenlandse partner. Die vóór ze de eerste keer afreisden zwoeren niet verliefd te zullen wor-
den op een buitenlander. Maar dan toch de onweerstaanbare klik voelden, de overspringende 
vonken. We zien in de uitzendingen steevast hoe de opgewekte romantiek van een vakantie-
liefde omslaat in een verbeten strijd om hetzij in Nederland hetzij in het land van de exotische 

Grenzeloos
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partner een gezamenlijk bestaan op te bouwen. Wil het stel immers samen een gezin stichten, 
wordt één van beide helften opeens een huwelijksmigrant. 
 Autochtone Nederlanders die hun buitenlandse partner naar Nederland willen halen, komen 
onzacht in aanraking met de grenzen van het romantische ideaal: het restrictieve vreemdelingen-
beleid. Het overvalt de meeste nogal: plots zijn ze guilty by association, worden ze beschouwd 
als potentiële fraudeurs die de deur openhouden voor ongewenste vreemdelingen. Huwelijks-
migranten, dat waren toch importbruiden en -bruidegoms? Turks of Marokkaans, door de 
familie in een huwelijk gerangeerd met een neef of nicht: alles behalve toeval of romantiek? 
Turken en Marokkanen trouwden de afgelopen jaren echter steeds minder vaak met een partner 
uit het land van herkomst. Het aantal gemengde huishoudens van autochtonen met een eerste 
generatie partner van niet-westerse herkomst neemt daarentegen toe. 
 Nederlanders worden de laatste decennia steeds mobieler: goedkope vakanties, ook buiten 
Europa, zorgen ervoor dat wanneer Cupido in het wilde weg zijn pijlen schiet, hij steeds vaker 
vakantievierende Nederlanders raakt. Voor mannen is dat niets nieuws en zij importeren dan 
ook de bulk van exotische geliefden. Maar ook vrouwen doen steeds vaker verre bestemmingen 
aan: voor sommigen is een romantisch avontuur integraal onderdeel van de reiservaring. Dat 
heet ‘romance tourism’, te onderscheiden van het platte, masculiene ‘sekstoerisme’; de man-
nen die zich lenen voor relaties met toeristes bieden immers niet alleen diensten aan als min-
naar, maar ook als gids, tolk en body guard bij uitstapjes. Zo kan het dat zich sinds enige jaren 
een bescheiden stroompje mannelijke gezinsmigranten ontwikkelt uit vakantiebestemmingen 
in Turkije, Egypte, Tunesië en West-Afrika dat niet naar herkomstgenoten gaat, maar naar 
autochtone Nederlandse vrouwen. Sommige huwelijksmigranten worden daarbij uitgebreid 
gevolgd door tv-makers. Autochtone mannen importeren vooral uit Oost-Europa, Azië en 
Brazilië en hebben hun eigen programma: ‘Exotische liefde’. Ondanks de grotere achterban 
leek dat minder aan te slaan, misschien omdat de makers het cliché ‘sneue loser zoekt post-
orderbruid’ zelden wisten te overstijgen: zo ziet niemand zichzelf graag geportretteerd. 
 Tegelijkertijd is de wetgeving rond huwelijksmigratie alleen maar strenger geworden. Het 
ontmoedigen van gezinsvormende migratie is uitgegroeid tot speerpunt van het restrictieve 
vreemdelingenbeleid. De maatschappij vermoedt immers dat het recht op gezinsleven en de 
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amoureuze gevoelens van mensen met een Nederlands paspoort massaal worden misbruikt 
door gelukszoekers. Om die er uit te wieden zijn een inkomens- en een leeftijdeis ingevoerd 
en zijn die geleidelijk aan opgetrokken. Anno 2013 moet een referent (de in Nederland geves-
tigde partner die zijn geliefde laat overkomen) 21 jaar zijn en beschikken over een inkomen van 
1572,70 euro bruto per maand, gedurende minimaal twaalf maanden op het moment van de 
aanvraag. Inkomsten van de buitenlandse partner tellen niet mee. Sinds 2006 moeten huwe-
lijksmigranten inburgeren in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 moet je zelfs getrouwd zijn 
om de procedure aan te gaan – een maatregel die door het nieuwe kabinet niet zal worden 
gehandhaafd. Na aankomst in Nederland krijgt de huwelijksmigrant eerst voor één jaar, dan 
voor vijf jaar een afhankelijke verblijfsvergunning. Daarna kan men een vergunning krijgen 
op eigen titel; loopt de relatie voor die tijd stuk, dan moet de buitenlandse partner in principe 
terug naar af. 
 Voor de autochtoon met een partner in het buitenland is gezinsvorming opeens niet meer 
vanzelfsprekend. Referenten sneuvelen vooral op de inkomenseis: zie in tijden van econo-
mische crisis maar eens aan een contract te komen voor een jaar of langer, tegen voldoende 
salaris. Vooral jongeren, allochtonen en vrouwen hebben moeite om aan de voorwaarden te 
voldoen. En dan hebben we het nog niet over de leges (1250 euro voor de visumaanvraag voor 
het inreizen van de partner (Machtiging Voorlopig Verblijf ), de kosten om de partner naar de 
hoofdstad te laten reizen voor Nederlandse les en examen, telefoon- en reiskosten. Bovendien 
wordt bij twijfel zelden in het voordeel van de aspirant-migrant beslist. De voorbereiding, 
aanvraag, beslisprocedure bij elke nieuwe stap, evenals de eventuele rechtszaak en het hoger 
beroep zorgen voor jarenlange spanning en onzekerheid. Tot welk handenwringen en knarsen 
der tanden dat leidt, kunt u nalezen op het forum www.buitenlandsepartner.nl. 
 We zouden verwachten dat een paar dat zoveel tegenwerpingen het hoofd biedt en overwint, 
als helden van de romantische liefde wordt binnengehaald… En ‘ze leefden nog lang en geluk-
kig’? Jammer maar helaas! De volslagen afhankelijkheid van de huwelijksmigrant van zijn of 
haar referent zet menige ‘prille’ relatie onder onhoudbare spanning, versterkt door integratie- 
moeilijkheden en heimwee. Tegenvallende verwachtingen, met name op gebied van de rol-
verdeling tussen mannen en vrouwen binnen het gezin die zeker in het geval van vrouwelijke 
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referenten en mannelijke huwelijksmigranten opspelen, vormen de druppel. Huwelijksmigratie 
vormt ook als de buitenlandse partner niet van meet af aan een verborgen agenda heeft, een 
recept voor relatieproblemen voor zowel de allochtonen die met een herkomstgenoot trouwen 
als de autochtonen met een gemengde relatie. Westerse vrouwen gehuwd met niet-westerse 
mannen zijn recordhouders echtscheiding.
 Maar het moet gezegd: die verliefdheid tegen alle regels in, dat geloof in de liefde met de ramp-
spoed al in het verschiet – levert uiterst romantische televisie op. Met wuivende palmbomen!
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de kaart geveegd

Lotte Vermeij

Op een woensdagavond in de winter van 1991 verdween Hannie Klinkhamer-Godfrion. Buren 
hadden de heftige ruzie tussen de verpleegster en haar zonderlinge man, horen eindigen in 
plotselinge stilte. De man werd verdacht, zijn messen en een gehaktmolentje werden in beslag 
genomen, maar het bewijs van een misdrijf werd niet gevonden. In de weken daarna zagen 
buren hem vaak verward door zijn verrekijker turen over de weg voor zijn huis. En elke woens-
dag schalde harde muziek uit het oude landarbeidershuisje. Hij schreef een boek over hoe hij 
zijn vrouw vermoordde, maar pas negen jaar later werd Hannie gevonden, in haar eigen achter-
tuin net buiten Ganzedijk (Banning en de Koning 2000a, b).  
 Het was niet het enige dat mis zat in het Groningse gehucht. Er was veel rotzooi op straat, 
jongeren gaven overlast en er waren hooglopende ruzies tussen buren die elkaar over en weer 
intimideerden. Er werden bewoners weggepest. Bestuurders en maatschappelijke instanties 
zagen ook andere sociale problemen zoals verslaving, schulden en langdurige werkloosheid. 
Daarbij was er leegstand en verkeerden veel woningen in een slechte staat (kaw 2008). De 
woningcorporatie had hier schuld aan, gaf een projectleider toe, maar bewoners ‘hebben 
hier ook een specifieke manier van leven, mensen redden zichzelf, ze melden zich niet als er 
iets stuk is, dus eigenlijk kwamen we hier niet zo veel’ (nos 2011). Wat voor spanning zorgde, 
volgens een adviesbureau, was de vrije manier van leven van veel bewoners. De rommel, het 
klussen rond het huis en de autowrakken in de tuin hoorden eigenlijk thuis in een buiten- 
gebied (kaw 2008). Bij al deze problemen kwam ook nog de regionale bevolkingskrimp. Op 
een bijeenkomst in februari 2008 werden de plannen gepresenteerd: bijna het hele gehucht 
zou mettertijd verdwijnen (kaw 2008). 

Van
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Voor de bewoners betekende de dreigende sloop een persoonlijke ramp. Het plan verontruste 
hen. Een bewoonster had ‘geen beelden bij’ een situatie dat ze weg zou moeten (nos 2011b). 
Iemand anders had dat wel: ‘Je hoeft mij echt niet hier in een flat te zetten, want daar word 
ik knettergek in’ (Zembla 2009). Het plan kwetste de bewoners ook. Het geeft ‘een heel naar 
gevoel als je op deze manier in de hoek wordt gezet’, zei een bewoonster, ‘van jij deugt niet, 
je huis deugt niet, de buurt deugt niet’. Vooral de opmerking van de wethouder dat kinderen 
verwaarloosd zouden worden (Sitalsing 2008), raakte een gevoelige snaar. 
 Het plan werd ook als bijzonder onrechtvaardig beschouwd. ‘Dat zulke mensen dan ineens 
oordelen over de plek waar je geboren en getogen bent,’ zei een bewoonster, ‘van nou, dat kan 
wel teruggegeven worden aan de natuur.’ Politici zouden aan de leiband lopen van geldbeluste 
projectontwikkelaars, waardoor straks alleen de ‘beter gefortuneerde zich de rust van het plat-
teland kan veroorloven’ (Actiecomité Ganzedijk Blijft (2008: 25). In de reacties van bewoners is 
de communistische historie van het gebied te herkennen. Toch was het verloop van de gebeur-
tenissen tot zover niet ongewoon. Herstructurering van woongebied zorgt immers altijd voor 
onrust bij bewoners. 
 Wel ongewoon was het vervolg. In de media werden de gebeurtenissen in Ganzedijk een 
ramp van nationale omvang. Met sensationele koppen en talloze foto’s van die paar dicht- 
getimmerde huizen benadrukten zij de situatie als hoogst uitzonderlijk en dramatisch. Er 
kwamen Kamervragen. Bijzonder was ook de voetstootse ommezwaai van bestuurders. Een 
maand na de presentatie stuurde de provincie de bewoners een excuusbrief met de toezegging 
dat zij zelf met een plan mochten komen. De verantwoordelijke wethouder trad af.
 Vanaf dat moment werden de bewoners met alle egards behandeld. De assertieve Ganze- 
dijkers veranderden van kansarme probleemgevallen in moderne burgers bij wie ondanks hun 
zwakke sociaaleconomische afkomst een nieuwe zelfredzaamheid ontlook. Ze werden onder-
steund in hun zoektocht naar een nieuwe toekomst. De plannen van bewoners waren dan wel 
vrijwel allemaal te ambitieus, niettemin werden in goed overleg de woningen opgeknapt en 
kwamen er een speeltuin, een dorpsbos en een vlindertuin. Aldus transformeerde het duistere 
spookdorp in een vrolijk toonbeeld van sociale vitaliteit. Tijdens de slotavond, waar bestuur-
ders en bewoners tevreden terugkeken op de geboekte vooruitgang, zong de Groningse zanger 
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Erwin de Vries een poëtische ode op Ganzedijk ‘mit zien stilte van soamhoareghaid’. Het was 
voorlopig het laatste kadootje van de provincie, de gemeente en de woningcorporatie aan 
de bewoners, in een operatie die de gemeenschap in totaal 2,2 miljoen euro heeft gekost 
(Rossum et al. 2011). 
 ‘Eind goed al goed’ voor de Ganzedijkers. Maar hoe moet het nu met andere dorpen die 
onder invloed van bevolkingskrimp zullen leeglopen en verloederen? De bewoners hebben 
zwaarwegende argumenten. Het is moeilijk twisten met iemand die zeggenschap opeist over 
zijn eigen huis en geboortegrond. Dit gevoel van eigenaarschap is waarschijnlijk sterker in een 
klein dorp dan in de stad, die toch al met zoveel medebewoners en passanten gedeeld wordt. 
Ook zijn de alternatieven voor bewoners van dorpen als Ganzedijk verder weg en onvergelijk- 
baar als het gaat om de zo geliefde rust en ruimte en de vertrouwde dorpsgemeenschap. Maar 
een leefbaar dorp is geen recht meer. De uiteindelijke aanpak in Ganzedijk bleek te duur om 
vaker toe te passen (Rossum et al. 2011). Leefbaarheid is nu eenmaal aan schaalvoordelen 
onderhevig en overheden zijn steeds minder bereid te investeren in kleine dorpen. 
 De belangrijkste les uit het geval Ganzedijk is dat bewoners vanaf het begin bij herstructu- 
reringsplannen betrokken moeten worden (Rossum et al. 2011). Maar heel veel te kiezen hebben 
ze niet. Als de overheid zich terugtrekt en sloop geen optie is, komt het aan op zelfredzaamheid. 
Voor een gemeenschap die op zoek gaat naar een nieuwe toekomst zijn er minder mogelijk- 
heden dan de bewoners van Ganzedijk dachten. Voor een afgelegen, introvert gehucht is het 
niet zomaar haalbaar een nieuw dorpshuis te financieren uit een nieuw pannenkoekhuis, 
een nieuw conferentiecentrum en een dorpswinkeltje. Die andere vorm van zelfredzaamheid 
– het zelf wel uitzoeken – brengt verloedering, leegloop en overlast. De stille hoop van bestuur-
ders lijkt dat dorpsbewoners die vanaf het begin bij de toekomst van hun noodlijdende dorp 
betrokken worden, uiteindelijk zelf zullen inzien dat geleidelijke sloop de enige optie is.
 En hoe erg is dat? Voor bewoners die weinig geld hebben, zijn gehuchten als Ganzedijk de 
enige mogelijkheid voor een woonomgeving waarin zij rust aan hun hoofd hebben en ruimte 
voor een minder aangepaste manier van leven. Voor hen zijn het persoonlijke rampen als hun 
dorp verdwijnt en zij verdienen hierbij begeleiding en ondersteuning. Maar nationale rampen 
zijn het niet. In de Nederlandse geschiedenis verdwenen al honderden dorpen van de kaart. 
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Zij werden verzwolgen door de zee of door oprukkende steden. Dat nu een aantal dorpen ten 
onder zal gaan aan demografische ontwikkelingen, is een nieuw hoofdstuk in deze geschie- 
denis. In de woorden van de Groningse dichter Jean Pierre Rawie:

Aan alles moet een einde komen.
En alles neemt tot slot de wijk.
Dat gold voor Babylon en Rome.
Dus waarom niet voor Ganzedijk?

 (Nova 2008)

Aangehaalde bronnen
Actiecomité Ganzedijk Blijft (2008). Energiek Ganzediek. Gelezen op www.zembla.vara.nl.
Banning, C. en P. de Koning (2000a). Mysterie verdwenen vrouw. nrc. 8 februari 2000.
Banning, C. en P. de Koning (2000b). Ik ben mijn eigen god. nrc. 18 augustus 2000.
kaw Architecten en adviseurs (2008). Visie Ganzedijk. ‘De koning te rijk op Ganzedijk!?’. In opdracht van gemeente 
 Reiderland.
nos Radio (24 januari 2011a). ‘In Ganzedijk is veel zelfredzaamheid’. Beluisterd op www.nos.nl.
nos Radio (2011b). ‘In Ganzedijk is nog echt de ruimte’. Uitzending 24 januari 2011. Beluisterd op www.nos.nl.
nova (2008). Uitzending 27 februari 2008. Bekeken op www.novatv.nl.
Rossum, F. van, R. de Wildt, J. van Iersel, W. Nijland, F. Rosenberg (2011). Lessen uit Ganzedijk. Evaluatie van het experiment 

‘Ganzedijk bijvoorbeeld’. Rotterdam: sev
Sitalsing, K. (2008). Dorp geschrapt, weg verpaupering. de Volkskrant, 27 februari 2008.
Zembla (2009). De slag om Ganzedijk. Uitzending 4 januari 2009. Bekeken op www.zembla.vara.nl

Over de auteur
Dr. L. (Lotte) Vermeij is werkzaam bij de onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid en projectleider van het 

onderzoek Sociaal Vitaal Platteland. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met de leefsituatie van plattelandsbewoners en 
de manieren waarop zij betrokken zijn bij hun directe leefomgeving.



83

 

             
beschermen we onszelf tegen rampen? De orkaan Katrina-case

Wouter Mensink

Iemand die veel heeft nagedacht over bescherming is de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Hij 
benadert dit thema met een ruimtelijke blik. In de afgelopen tien-vijftien jaar schreef hij uit- 
gebreid over de manier waarop we de ruimtes waarin we leven proberen ‘immuun te maken’ 
voor dreigingen van buitenaf (bijv. Sloterdijk 2009). Hij kijkt daarbij niet specifiek naar rampen, 
maar zijn ideeën zijn ook daarop goed toe te passen. Hij laat zien dat we van verschillende 
ruimten op verschillende manieren ‘immuunsystemen’ proberen te maken. Zelfs als bijvoor-
beeld de opwarming van de aarde extreme vormen zou aannemen dan kunnen we met air 
conditioning en goede isolatie in onze huizen nog een tijd overleven. Om grotere ruimtes te 
beschermen brengen we andere mechanismen in stelling. Tijdens de Koude Oorlog bijvoor-
beeld meende president Reagan een raketschild in de ruimte te moeten hangen, voor het 
geval die oorlog ‘zou opwarmen’. 
 Sloterdijk geeft ons dus een aantal handvatten om in concrete gevallen orde te scheppen in 
debatten over rampenpreventie. Zeker als de roep om bescherming komt nadat zich een ramp 
heeft voltrokken, kunnen de gemoederen hoog oplopen. Er kan veel onenigheid zijn over de 
manier waarop ‘de put moet worden gedempt’. Met behulp van Sloterdijks invalshoek kunnen 
we laten zien dat die verschillende ideeën over toekomstige bescherming ook nog eens op 
verschillende ruimtelijke niveaus betrekking hebben. 
 De orkaan Katrina, die in 2005 het kustgebied van de Golf van Mexico teisterde, leidde tot 
zo’n debat. Meteen na de orkaan volgde er een ‘storm van kritiek’ op de Amerikaanse overheid 
over de gebrekkige bescherming van New Orleans en omstreken. Wikipedia wijdt er omgerekend 
meer dan 20 a4tjes aan.1 Er bestaat veel onenigheid over de manier waarop de bescherming in 
de toekomst zou kunnen worden verbeterd. 

Hoe
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Laten we een concreet debat nemen dat al snel na de orkaan stof deed opwaaien in New Orleans. 
Een hoofdvraag was: zou het streven moeten zijn om de stad in zijn huidige vorm te beschermen? 
Volgens het Urban Land Institute (uli) zouden laaggelegen wijken dan grote kans blijven lopen 
om ook in de toekomst weer onder te stromen. Op hoger gelegen terrein zouden de huidige 
bewoners wel beter beschermd zijn. In vervolg hierop publiceerde een lokale krant op nogal 
ondoordachte wijze een kaart waarop meerdere laaggelegen buurten verdwenen onder ‘groene 
stippen’: zones waar groen zou komen in plaats van huizen. Dit leidde tot spontane protestacties 
van de mensen wier huizen onder zo’n stip kwamen te liggen. De kwaadheid was ingegeven door 
het feit dat het vooral zwarte inwoners met lage inkomens waren die zouden moeten verhuizen 
(Fields, 2009). Het alternatief was om de bestaande huizen niet op te geven, maar beter te 
beschermen. ‘Als het in Nederland kan, waarom dan niet hier?’ was een veelgehoorde vraag. 

Katrina
Photo by Jocelyn 
Augustino/fema, 
8 september 2005
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Een aardige manier om de reacties op dit soort plannen te peilen is door te kijken naar de tv-
series en documentaires die sinds 2005 over de wederopbouw van New Orleans zijn gemaakt. 
Hierin zien we allerlei alternatieve ‘immuniseringsstrategieën’, de één serieuzer bedoeld dan 
de ander. 
 De dramaserie Treme, genoemd naar een wijk van New Orleans, is inmiddels aan haar vierde 
seizoen toe. In het eerste seizoen konden we universitair docent Creighton Bernette (een 
mooie rol voor John Goodman) zien tekeergaan over de groene stippen in de krant. Hij wil  
the big easy – een bijnaam voor New Orleans – zo houden als het is, met laaggelegen wijken en 
al. Het is tenslotte een historische stad, de bakermat van de jazz. De genietroepen moeten 
maar voor betere dijken zorgen en de overheid moet het geld ervoor ophoesten. 
 Albert Lambreaux, een ander personage, denkt kleinschaliger. Hij richt zich op een dicht-
getimmerd public housing project, dat gesloopt moet worden om plaats te maken voor groen-
zones of nieuwbouw. Hij is geschokt door het simpele wegstrepen van de gemeenschap die 
daar woonde. Uit protest knipt hij een hek door en kraakt een woning. Voor de ogen van een 
omvangrijk aantal toeschouwers en een paar tv camera’s sleept de politie hem weg. Hij richt 
zich niet op de bescherming an sich, maar op het herstel van de lokale gemeenschap. 
 Spike Lee’s documentaire If God is Willing and da Creek Don’t Rise (2010) gaat deels over de 
immuniteit van een nog kleinere ruimtelijke eenheid: het huis. Veel van de huizen in de laag- 
gelegen wijken waren slecht gebouwd, maar tegelijkertijd te goed geïsoleerd. Ze hadden name-
lijk geen luik naar het dak, waardoor mensen op zolder werden ingesloten toen het water steeg. 
Velen zijn zo omgekomen van de dorst, omdat ze noch de trap af, noch het dak op konden. 
Nieuwbouw is vaak te duur voor degenen die hun huis kwijt zijn. De documentaire toont Brad 
Pitt’s project Make it Right, waarin goedkope en degelijke huizen worden gebouwd. Ook hier 
wordt er niet voor gekozen, zoals in het uli-voorstel, om laaggelegen delen te verlaten, maar 
om de mensen die er wonen beter te beschermen. 
 In de documentaire The Yes Men Fix the World (2009) doen twee activisten zich voor als weten-
schappers. Ze laten zich in New Orleans uitnodigen voor een conferentie over innovaties 
die bij de wederopbouw kunnen worden ingezet. Tot hun verbijstering vinden ze maar één 
product waar de getroffenen mogelijk iets aan hebben: een nomadentent van een delegatie 
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uit centraal Azië, waarin mensen die dakloos zijn geworden kunnen worden opgevangen. De 
andere technologieën lijken meer gericht op moderne oorlogsvoering dan op wederopbouw. 
Om de deelnemers een spiegel voor te houden presenteren ze in de plenaire sessie met gevoel 
voor cynisme hun eigen ‘SurvivaBall’ 2. Terwijl de één met een PowerPoint-presentatie het 
motto ‘What Noah knew’ toelicht, waggelt de ander in een enorme kunststof bal door de zaal. 
Ze verkopen het als een eenpersoonsark waar mensen in kunnen kruipen als het water hen 
aan de lippen staat. Vanwege alle ingebouwde technologische hoogstandjes valt de prijs nogal 
hoog uit. Het is dus echt iets voor de rich and famous. Tot hun verbazing worden ze, in tegen-
stelling tot bij eerdere acties, niet uit de conferentie verwijderd, integendeel: de reacties zijn 
uitermate positief. Door dit enthousiasme voor de immunisering van individuele ruimtes in 

Katrina2
Federal Emergency 
Management Agency, 
30 augustsus 2005
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de documentaire te laten zien wordt pijnlijk duidelijk dat het ontbreekt aan voorstellen om de 
ruimtes waar het echt om draait te beschermen. Daar lijkt geen business case voor te bestaan.  
 Peter Sloterdijk wijst erop dat echte bescherming ontstaat door verschillende immuun- 
systemen op elkaar af te stemmen. Ze moeten ‘co-immuun’ worden, zoals hij het noemt 
(Sloterdijk, 2009). Als we de laaggelegen delen willen behouden, dan moeten de dijken sterker 
worden, moet de weerbaarheid van de inwoners van de achterstandswijken verbeteren, en 
moeten er betere huizen komen. Dan kunnen SurvivaBalls een lachertje blijven. 

Noten
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_government_response_to_Hurricane_Katrina
2 zie http://www.survivaball.com/ 
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hebt pech, mama is weg

Mérove Gijsberts

Onlangs stond er een indringende reportage in de Volkskrant over Rosa, een immigrant uit 
Bolivia die haar dochter als kind achterliet bij familie in Bolivia om geld te gaan verdienen in 
Europa. Haar doel was door middel van schoonmaakwerk eerst in Spanje en later Nederland 
haar dochter een beter leven te geven. De afloop was echter dramatisch: haar dochter stopte 
voortijdig met haar studie tandheelkunde omdat ze op jonge leeftijd een kind kreeg en Rosa 
kon niet meer aarden in Bolivia omdat ze teveel gewend was geraakt aan de westerse levens-
wijze. Het einde van het liedje was dat ze terugkeerde naar Nederland om daar weer schoon-
maakwerk te gaan verrichten, terwijl het contact met haar dochter op een laag pitje kwam te 
staan. Ze besloot geen geld meer te sturen naar haar familie, iets wat ze jarenlang trouw had 
gedaan.
 Er is de laatste twintig jaar veel gezegd en geschreven over de negatieve gevolgen van 
migratie voor de ontvangende samenleving. Grote woorden werden daarbij niet altijd 
geschuwd – zoals het multiculturele drama, de tsunami van migranten, dweilen met de kraan 
open en de grote kostenpost van massamigratie. Voor de gevolgen voor degenen die het 
betreft, de migranten, maar belangrijker nog de kinderen van migranten, is relatief weinig 
oog geweest. In veel gevallen lijden kinderen onder de migratiebeslissingen van hun ouders. 
Ouders nemen deze beslissingen vaak met de beste bedoelingen, om henzelf en hun kinderen 
een veiliger en/of beter leven te geven, maar aan de kinderen wordt niets gevraagd. 
 Er zijn drie mogelijke situaties te onderscheiden. De eerste – en voor de kinderen misschien 
nog wel de meest gunstige situatie – is dat de kinderen mee migreren met de ouders. Ik woonde 
enige tijd geleden een les bij van een internationale schakelklas in Rotterdam en zat daar tussen 
kinderen afkomstig uit allerlei herkomstlanden. Ze waren allemaal nog maar net in Nederland 
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en moesten letterlijk op nul beginnen in hun schoolcarrière, terwijl ze toch al 12, 13, 14 jaar oud 
waren. Op een heel basaal niveau (1+1=2) kregen ze rekenles, puur omdat ze de Nederlandse taal 
nog niet beheersten. Wat een ongelijke start hebben deze kinderen in het voortgezet onderwijs 
vergeleken met autochtone kinderen. Aan de motivatie lag het niet, ik heb zelden kinderen van 
deze leeftijd gezien die zo graag wilden. Maar de kans dat deze kinderen ooit het niveau halen 
dat gemiddeld is voor de leeftijdsgroep is niet heel groot. Niet alleen op school beginnen deze 
kinderen van migranten op nul, ze komen ook in een buurt en stad terecht waar ze helemaal 
opnieuw moeten beginnen met het maken van vrienden en het zich thuis gaan voelen. 
 Een tweede mogelijkheid is dat de kinderen worden achtergelaten en ondergebracht bij 
bijvoorbeeld familie – zoals in het geval van de dochter van Rosa – of zelfs in een tehuis of 
internaat. Dit laatste schijnt regelmatig voor te komen bij Poolse kinderen van wie de ouders 
in Duitsland of Nederland gaan werken. Valentina Mazzucato doet onderzoek naar deze ‘trans-
nationale families’ en kijkt naar de invloed van migratie op het welbevinden van familieleden 
die apart wonen. Hoewel kinderen natuurlijk zullen profiteren van het geld dat de ouder(s) naar 
huis sturen, lijden ze in sociaal-emotioneel opzicht onder de afwezigheid van hun ouders, met 
name als het de moeder is die migreert (bijv. Mazzucato en Schans 2011). Het is niet duidelijk 
om hoeveel kinderen het wereldwijd gaat, maar dat het veel voorkomt, is een feit.
 Een derde mogelijkheid is dat de kinderen in hun eentje migreren (en dus hun ouders, voor 
zover die nog leven, in het herkomstland achterlaten). Hier kun je denken aan de problematiek 
rondom de Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (ama’s). Alleen al naar Nederland zijn aan-
zienlijke aantallen ama’s gemigreerd, veelal alleen, soms met broertjes of zusjes. Onderzoek 
naar de gezondheidsproblemen van ama’s bevestigen het beeld dat ama’s getraumatiseerde 
jongeren zijn die niet alleen volgens henzelf maar ook volgens betrokken voogden, leerkrachten 
en hulpverleners veel psychosociale klachten hebben. Zij hebben niet alleen vaak problemen 
die te maken hebben met hun geschiedenis, maar moeten daarnaast ook nog eens een nieuwe 
taal leren en zich aanpassen aan een nieuwe cultuur (Bean et al. 2005).
 Natuurlijk staan er ook positieve zaken tegenover. De veerkracht van veel kinderen is groot, 
we zien dat schoolachterstanden worden ingelopen. Meisjes mogen hier wel naar school en 
krijgen kansen die ze in het herkomstland nooit zouden hebben gekregen. Voor alle kinderen 
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geldt wellicht dat ze hier meer en betere kansen krijgen dan ze in het herkomstland ooit zouden 
hebben gekregen. Bovendien was er voor veel kinderen – vanwege onveilige en gevaarlijke 
situaties in het land van herkomst – geen andere optie. Voor de kinderen die zijn achter-
gebleven, geldt dat ze in ieder geval kunnen profiteren van de door de ouders gespaarde som 
geld. Hiervan valt misschien een studie te bekostigen. Maar toch, zoals Guillermina Jasso (een 
van de oprichters van het Amerikaanse New Immigrant Survey, waarin drie generaties migranten 
binnen vier maanden na ontvangst van hun green card worden geïnterviewd) het zo treffend 
verwoordde: ‘The children of migration pay.’ 
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